Ганьба на всю планету

Літа і зими древньої Тендри

Законопроєкт
геноциду
вітчизняних ЗМІ
та Укрпошта —
дві біди на всю
медійну голову

Таких унікальних
місць на нашій
планеті всього
три, і одне з них
розташоване в
Україні
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Дарія Іллющенко: Нам як країні
необхідна пропаганда
здорового харчування
Експерт зі здорового харчування та фітнестренер — про здоров’я українців, відмову від
солодкого та як можна їсти дешево та якісно
» стор. 13
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 24,537грн
1 € = 26,904 грн
1 рос. руб. = 0,384 грн

Корейські «Паразити»
взяли Голлівуд
У Лос-Анджелесі відбулася 92-га церемонія вручення «Оскарів»

❙ Загалом соціально-сатирична кінокартина з Південної Кореї назбирала «оскарівського» вечора найбільше нагород, перемігши в чотирьох головних номінаціях.
❙ Фото з сайта film.wp.pl.
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«Україна веде переговори про розведення сил на Донбасі в районі Станиці
Луганської, Новоселівки-2 i КПВВ «Гнутове». Коли воно відбудеться, залежатиме
від Мінських домовленостей. Зараз саме йдуть перемовини».

Андрій Загороднюк
міністр оборони України

■ ГРОШІ

■ НА ФРОНТІ

Коефіцієнт
зажерливості

Окупувати, вбивати і брехати

Зарплати українських
високопосадовців не
співмірні із заробітками
«рядових»
їхніх відомств
Тарас ЗДОРОВИЛО
Переважна кількість працюючих громадян України перебуває далеко не в достатку,
тож їх роздратування захмарними зарплатами новоспечених топ-чиновників цілком прогнозоване.
Яскравим прикладом явно переоціненого
функціонера з прогресуючим апетитом став
керівник Укрпошти Ігор Смілянський. У 2018
році його середньомісячна зарплата складала «лише» близько 572 тисяч гривень, у 2019му — 1,4 мільйона, а цьогоріч його щомісячне
утримання вартуватиме платникам податків
майже 1,87 мільйона гривень. Між іншим, це
у тисячу разів більше, аніж у середньому отримують листоноші. При тому що самих листонош, як і поштових відділень, стає по Україні
все менше. Особливо — в сільській місцевості
через тотальне звільнення людей та закриття відділень пошти задля… «економії». На
тлі небувалого зростання видатків на персональне утримання очільника Укрпошти поштові відділення, які ще працюють по селах, у
жалюгідному стані. Тому інакше як цинічним не назвеш пояснення паном Смілянським захмарної зарплатні, яку він сам собі й
встановив. На депутатський запит народного
обранця від Волині Ірини Констанкевич найнятий державою менеджер щойно дав вражаючу відповідь: він як керівник може дозволити собі таку зарплату, бо Укрпошта прибуткова. «Нещодавно прочитала цікаве дослідження: порівнювали зарплату Смілянського
з його колегами з інших країн. У одній із найзаможніших держав світу, США, є аналогічна нашій пошті структура — держпідприємство ефективне і прибуткове. Так от, зарплата його керівника в кілька разів менша, ніж у
Смілянського», — прокоментувала нардеп.
Як може не обурювати суспільство така абсурдна ситуація, коли в державному секторі
70 відсотків працівників (вихователі, вчителі,
медсестри, лікарі, бібліотекарі, інженери) отримують неадекватно малі зарплати, лише 20
— середні, а менше 10 відсотків — неадекватно
високі? З огляду на середню зарплату кваліфікованого вихователя (4 тис. грн) і вчителя (від
4,2 до 7,4 тис. грн) нещодавня заява міністерки освіти та науки Ганни Новосад, що вона не
зможе утримувати дитину (до слова, ще й не
народжену) на 36 тис. грн — логічно обурила
українців. «Бідна» чиновниця, як виявилося, згідно з її ж декларацією, щойно в столиці
квартиру придбала за 944 тис гривень. Заява
Новосад продемонструвала прірву в розумінні призначеними новою владою топ-чиновниками реалій українського життя. І нинішні
урядовці, й більша частина депутатів байдужі
до соціальних проблем людей, що працюють у
держсекторі. А найбільше обурює демонстративне небажання уряду навіть визнавати абсурдність таких диспропорцій. Представники
навіть не намагаються дотримуватися передвиборних обіцянок щодо зарплат. Виходить, що
обраним із державної казни платити є чим, а
всі інші нехай зводять кінці з кінцями.
«Я наполягаю, щоб виконувалися норми
чинних законів. До прикладу — в Законі про
освіту зарплата молодому вчителю має складати три мінімальні зарплати, тобто 12 тис грн.
Але для директора Укрпошти є на зарплату
майже 2 мільйони в місяць, а вчителю, інженеру, вихователю, медсестрі, листоноші — нема
й мінімально гарантованого!» — констатує депутатка Ірина Констанкевич. І нагадує: чи не
варто принаймі на час війни виставити обмеження на високі зарплати в держсекторі? ■

Тактика російських загарбників на захоплених територіях незмінно підла й нахабна
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За минулі три доби збройні формування Російської Федерації та їхні
посіпаки 18 разів порушили режим
припинення вогню. Противник вів
вогонь по наших позиціях із заборонених Мінськими домовленостями
артилерійських систем калібру 152
мм та 122 мм, мінометів калібру 120
мм та 82 мм, а також iз гранатометів
різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі
відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти
обстріляли наші позиції поблизу Лебединського, Старогнатівки, Новомихайлівки, Василівки.
На луганському напрямку в
районі відповідальності оперативнотактичного угруповання «Північ»
ворожі обстріли зафіксовано поруч
iз Новолуганським, Новозванівкою,
Оріховим, Щастям, Кримським, Гладосовим.
Біля Оріхового в ці дні знову чи не
найгарячіше. Позиції наших захисників поряд iз цим населеним пунктом противник обстрілює регулярно.
Тут ворог укотре застосував підступну тактику, ведучи обстріли з житлового сектору окупованого населеного пункту Березовське, прикриваючись мирним місцевим населенням,
одночасно намагаючись викрити вогневі позиції наших захисників. Українські військові вогонь у відповідь
не відкривали. 9 лютого внаслідок
ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення.
Об’єднані сили продовжують виконувати бойові завдання в посиленому режимі.
Світлана МИЧКО
Тернопіль
Несподівана трагедія сталася в Тернополі в ніч на суботу, 8 лютого. Під час
копання глибокої (5
метрів) траншеї для
реконструкції водонапірного колектора на вулиці Галицькій під зсувом ґрунту загинули двоє
робітників київського підприємства РБК
«Спецбудмонтаж»,
одному з яких було
25, а другому — 39
років. Як повідомила пресслужба міської ради, згадане підприємство працює в
Тернополі за договором iз комунальним
підприємством «Тернопільводоканал»,
виграло відповідний
тендер і має всі необхідні ліцензії та
дозволи. «За умовами договору, підрядники не мають права працювати вночі,
у вихідні та святкові
дні, всі роботи мали
проводитися лише
в денний час. Згiдно з чинним законодавством, за техніку
безпеки та організацію виконання робіт

Спеціальна моніторингова місія
ОБСЄ вкотре наголосила на систематичних обмеженнях свободи пересування своїх патрулів збройними формуваннями Російської Федерації.
Блокуючи діяльність моніторингової місії, вони не дозволяють фіксувати факти порушень. Натомість на
підконтрольних урядові України територіях Місія має змогу бути присутньою всюди. Українська сторона
Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню
та стабілізації лінії розмежування
сторін сподівається, що представникам СММ усе ж таки вдасться здійснювати моніторинг ситуації і на непідконтрольних урядові України територіях.
Тим часом блогер під ніком Necro
Mancer у мережі «Твiттер» написав,
що в районі Золотого ліквідовано чотирьох найманців російсько-окупаційних військ. При цьому він посилається на офіційнi джерела так званої «народної міліції» терористів

«ЛНР». «Якщо читати зведення
штабу ООС, — пише Necro Mancer, —
то вчорашній день був як день — ну
знову «заміс» під Оріховим і Золотим
(саме там, де відбулося розведення),
ворог застосував артсистеми 112-го
калібру, міномети 120 і 82 мм, без
втрат. А ось якщо почитати соцмережі й сайти сепарів... Ґвалт! Укри
насипали 122-м калібром у відповідь,
убиті чотири «захисники «ЛНР», ще
стільки ж отримали поранення, ватажок «республіки» Пасічник робить
заяву про «шлях терору українського президента Зеленського». Ну що
ж, напевно, можна сказати, що це
помста 93-ї бригади за смерть медика Клавдії Ситник».
Варто нагадати, що Кремль наприкінці минулого тижня новим
«прем’єр-міністром «ДНР» призначив колишнього віце-губернатора Іркутської області Володимира Пашкова. Тобто Росія вкотре посилює свої
інструменти впливу на окупованих
територіях. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, Україна веде переговори про розведення
сил на Донбасі в районі Станиці Луганської, Новоселівки-2 та КПВВ «Гнутове». В інтерв’ю «Радіо
«Свобода» він сказав, що точна дата, коли саме відбудеться нове розведення військ, залежатиме від Мінських домовленостей: «Коли вони домовляться, тоді й буде. Тут ситуація не залежить
від однієї сторони. Зараз iдуть перемовини». Водночас Загороднюк зауважив, що інша сторона
часто пропонує ділянки, які нам категорично не підходять. У пропозиціях нерівноцінного відведення військ українська влада відмовить, хоч розведення має сенс iз гуманітарної точки зору.
Натомість Росія вже звинуватила Україну в зворотному. В інтерв’ю «Російській газеті»
міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров сказав, нібито Київ відмовився від розведення сил по
всьому Донбасу: «Нам відомо, що таку позицію українська делегація на Нормандському саміті в
Парижі зайняла за настановою Вашингтона, якому дуже не хочеться, щоб виконувалися Мінські домовленості, дуже не хочеться, щоб ця лінія зіткнення стала безпечною з обох боків. Ймовірно, підтримка конфлікту в певній контрольованій фазі відповідає інтересам США, з точки зору їх
геополітичних бачень на пострадянський простір».

■ ТРАГЕДІЇ

Забрані землею
Ненормована трудова ніч закінчилася для робітників
смертельно
на об’єкті несе відповідальність саме
підрядна організація. За даним фактом проводять перевірку правоохоронні
органи та спеціалісти Управління держпраці України у
Тернопільській області», — йдеться
у коментарі на сайті
Тернопільської
міськради.
Що примусило
робітників працювати вночі, має встановити слідство. В
поліцію про те, що
вони опинилися під
завалом, повідомив
виконроб, на місце події прибули 13
працівників Служби порятунку, було
залучено три спецмашини, однак урятувати людей не встигли, вони задихнулися під землею.

❙ Копали траншею, викопали для себе могилу...
Попередня
версія
слідчих щодо причи-

ни трагедії — порушення норм безпеки

під час проведення
земляних робіт. ■
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Ірина КИРПА
Лише з п’ятої спроби наша спортсменка
змогла прорвати блокаду Піднебесної через
спалах коронавірусу 2019 nCov та покинути місто Ханчжоу, що за 200 кілометрів від
Шанхаю. До цього 28-річна атлетка тривалий час проживала на території КНР, адже
дівчині пощастило стати єдиною акробаткою, яку офіційно працевлаштували у знаменитий цирк — Cirque du Soleil.
Однак блискучій кар’єрі завадила загроза смертельної хвороби, що наводить
жах на людей в усьому світі.
Всі масові заходи в Китаї потрапили під
заборону через небезпеку зараження підступним вірусом. А повернутися на Батьківщину для Юлії Руднєвої виявилося практично неможливо: в’їзд та виїзд із міста блокували, а офіційні органи Китаю не поспішали віддавати паспорт і документи, які
забрали нібито з метою продовження візи.
— Мені довелося вирішувати цю проблему через представників посольства України у Китаї, — розповіла мама спортсменки
Ірина Руднєва. — Я довгий час отримувала
відмову, попри те, що наша країна в ті дні
активно евакуювала своїх громадян додому через запровадження надзвичайної ситуації всесвітнього масштабу...
Лише через кілька днів представники
Бюро безпеки українського посольства у
Оксана СОВА
Комфортний куточок для
перепочинку подорожніх-захисників східних рубежів України відкрили минулого тижня у східному крилі Хмельницького залізничного вокзалу. Як повідомила пресслужба
Укрзалізниці, в облаштованому спеціально для чинних військових приміщенні є кімната
для прийому їжі, санвузол, місця для сидіння, холодильник,
кондиціонер, мікрохвильова
піч, пральна машина, праска,
кавоварка та чайник. За потреби відвідувачі можуть скористатися також телевізором,
інтернетом та зарядити свої мобільні пристрої.
Нагадаємо, перший зал очікування для військовослужбовців відкрився у жовтні минулого року на Центральному залізничному вокзалі в Києві. Такі
зали працюють сьогодні на понад 20 залізничних вокзалах

■ АКТУАЛЬНА ТЕМА

■ НОВИНИ ПЛЮС

Втекти від коронавірусу

Екобус для полтавців

Вирватися з епіцентру пандемії вдалося триразовій
українській чемпіонці Юлії Руднєвій
Китаї офіційно повідомили Юлію Руднєву
про переоформлення паспорта та візи й віддали документи на руки.
Дівчина також отримала контактні телефони офіцера, відповідального за видачу
цих документів, оскільки імміграційні органи повідомили про продовження неробочих
днів до 9 березня 2020 року. Але навіть закордонний паспорт на руках не врятував Юлію
від хвилювань та сліз: посадку на її рейс,
який повинен був летіти до ОАЕ, скасували
за 5 хвилин до зльоту! Тут уже розридалася
не лише наша співвітчизниця, а й 150 пасажирів із різних країн світу, які так і не потрапили на борт: авіалайнер полетів порожнім.
На щастя, це було останнє випробування для українки, яка все-таки зуміла вилетіти з Китаю до Арабських Еміратів. Повернутися у свою країну вона зможе, зробивши ще як мінімум два авіаперельоти:
рейс на Шанхай, потім до Тайського Бан-

гкока, а вже звідти — до Києва.
Відзначимо, що для всіх пасажирів, які
прилітають в Україну з Китаю, де бушує
епідемія смертельного вірусу, встановлюють 14-денний карантин.
А в аеропортах нашої країни введено заходи підвищеної безпеки: всіх пасажирів
перед польотом опитують про самопочуття
та можливе підвищення температури. Туристів з ознаками потенційно небезпечного для здоров’я оточуючих захворювання
відправляють до особливої кімнати-ізолятора, де їх оглядають медики.
Співробітників наземної служби аеропортів, а також прикордонників зобов’язали носити медичні маски й рукавички. А всі пасажири, які прилітають
із далеких мандрів, при виході з літака в
обов’язковому порядку витирають ноги об
спеціальний килимок, оброблений дезінфікуючим розчином. ■

■ ТУРБОТА

■ ДО РЕЧІ

Перепочинь, воїне
У Хмельницькому розпочав роботу зал
очікування для учасників АТО/ООС

❙ У новому залі очікування воїни
❙ з дороги можуть не лише
❙ перепочити, а й перекусити
❙ та прийняти душ.
України. Вони призначені для
короткочасного перебування
учасників АТО/ООС, близьких
родичів загиблих учасників війни з Росією та близьких родичів
загиблих героїв Небесної сотні.
Відвідувачі мають пред’явити
відповідне посвідчення та проїзний документ на поточну або
наступну добу на поїзди внутрішнього чи міжнародного сполучення (крім приміського). ■
Оксана СОВА
Окружний адміністративний суд Києва
розпочав розгляд справи щодо відміни пункту 1.6.3 державних будівельних норм, згідно з яким, з 1 жовтня 2019 року запрацювало обмеження висотності новобудов залежно від кількості мешканців населених пунктів. Наприклад, у селищах до тисячi осіб
не можна зводити новобудови вище чотирьох поверхів, містах до 50 тисяч людей — не
більше дев’яти. В Архітектурній палаті України оголосили, що така норма суперечить
чинному законодавству. «Головна проблема стосується приміських зон, у першу чергу великих наших міст: Харкова, Одеси і,
звичайно, Києва. Це призведе до подальшого скупчення та ущільнення забудов у центральній частині міст й унеможливить нор-
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У рамках програми НАТО—Україна з перепідготовки військовослужбовців 4 лютого у Хмельницькому національному університеті відбулася
урочиста церемонія закриття регіонального курсу професійного навчання 30 військовослужбовців. Як розповів менеджер цієї програми, консультант Управління з питань політичних відносин і політики безпеки
Крістофер Штаудт, важливою є регіональна диверсифікація: у 2019 році
лише два курси з 35 пройшло у столиці, решта — у регіонах, як в обласних центрах, так і в менших містах.
Опікується програма й подальшим
працевлаштуванням випускників. У
середньому понад 75 відсотків їх по
закінченні курсів протягом кількох місяців знайшли кваліфіковану роботу
у цивільному житті. За 2018-й цей показник становив 91 відсоток. Основний критерій вибору міст, у яких реалізовується програма, — наявність
цільової аудиторії та можливість застосувати згодом отримані знання.
За роки роботи програми курси проходили у 65 містах, у багатьох — неодноразово. Минулоріч таких міст в
Україні було 22. Програма дає можливість пройти підготовку за такими напрямами, як менеджмент, маркетинг, англійська мова, економіка
малих підприємств, радіоелектроніка, дизайн, інформаційні технології, охорона, навігація маломірних суден тощо. До слова, однією з особливостей навчання, зокрема військовослужбовців хмельницької в/ч А-3808,
було те, що цьогоріч вони мали можливість освоювати нову професію на
базі військової частини, без відриву від несення служби. Таким чином,
нову спеціальність захисники України
отримали ще будучи військовими.

■ ДИЛЕМА

Висотність мінус прибуток
Забудовники відвойовують своє місце під небесами,
шантажуючи зростанням цін на житло
мальний гармонійний розвиток приміських
територій, утворення тих самих агломерацій, про які ми говоримо», — коментує голова Архітектурної палати України Олександр Чижевський. Експерти стверджують,
що наслідком впровадження норми 6.1.3
може стати зростання вартості житла в мегаполісах та містах-сателітах.

За даними Мінрегіону, в першому
півріччі минулого року Київська область
стала лідером за обсягами введеного в експлуатацію житла. З показником понад 680
тисяч квадратних метрiв. За оцінками експертів, якби обмежувальна норма ДБН діяла раніше, 40 відсотків цих будівель не вдалося б звести. ■

У Полтаві за кошти обласного бюджету придбали мікроавтобус, який збирає у жителів області небезпечні відходи: батарейки, ртутні лампи та термометри. Як повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький:
«Тема екології така болюча, що простим
вмовлянням громадян не палити листя
та керівників підприємств — дотримуватись екологічних норм на виробництві,
справу не вирішити. Полтавська облрада
придбала новий екобус для транспортування небезпечних відходів». Подібний
екобус, куплений у жовтні для обласного центру, коштував міському бюджету
990 тисяч гривень. Ще 146 тисяч гривень
витратили на його переобладнання. Налагодження збору небезпечних відходів
у місті триває майже 4 роки. Розпочав
його екоактивіст Сергій Антоненко — у
2015 році він подав три проєкти на «Бюджет участі».

Укомплектуємо китайську
АЕС
Українське підприємство ПАТ «Енергомашспецсталь», розташоване в Краматорську, уклало велику угоду з Китаєм на виробництво комплектуючих для
майбутніх блоків АЕС, які будуть побудовані в провінції Ляонін (КНР). Як інформує пресслужба підприємства, контракт
розрахований на кілька років. Кінцевим
терміном поставки всього обладнання є
березень 2022-го. Договором передбачено виробництво і постачання понад 3 тисяч 400 тонн деталей для 3-го і 4-го блоків
китайської АЕС «Сюйдапу». Виготовлять
десятки великотоннажних заготовок: корпуса реактора, парогенератора, головного
циркуляційного насоса, головного циркуляційного трубопроводу, колектора, компенсатора тиску. Це вже другий великий
контракт, що його підприємство підписало у сфері атомної енергетики Китаю протягом року. Наразі на заводі вже йде виробництво деталей для реакторного обладнання АЕС «Тяньвань».

Авіаперевезення з новаціями
Державіаслужба України хоче змінити норму перевезення ручної поклажі,
зокрема максимальний розмір компенсації за втрату багажу, час завершення
реєстрації та посадки на рейс і низку інших статей у чинних правилах повітряних
перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Як повідомив сайт Аvianews.
com, нові правила нададуть авіакомпаніям право самостійно встановлювати
час закінчення реєстрації на рейс та посадки на літак. Наразі законодавство вимагає, щоб реєстрацію завершували не
раніше, ніж за 45 хвилин, а посадка на літак — за 15 хвилин до вильоту. Авіаперевізнику також дозволять збільшувати
норму безкоштовної ручної поклажі. Зараз її загальна вага не має перевищувати сім кілограмів. Водночас, за новими
правилами, авіакомпанія не може встановлювати мінімальну вагу безкоштовної поклажі менше п’яти кілограмів. Рейс
вважатимуть скасованим, якщо його затримка перевищила 48 годин. Зате рейс
не вважатимуть скасованим, якщо змінили аеропорт відправлення чи прибуття в межах одного міста. Також авіакомпанії зобов’яжуть мати цілодобовий колцентр. Мінімальну відповідальність авіакомпаній за затримку рейсу пропонують
підняти до 7 тисяч 324 доларів, а відповідальність за пошкодження або втрату багажу — до 1 тисячі 765 доларів.

Ганчірки в діло
Український бренд одягу Trempel
ініціював проєкт No Trash, мета якого —
збір і сортування будь-якого текстилю. Як
повідомляється, прийматимуть текстиль
будь-якої якості з ганчірками включно.
Частина речей піде на екологічну утилізацію. Іншу частину текстилю віддаватимуть на благодійність (у дитячі будинки, для «Червоного хреста»). Ще частину
одягу відсилатимуть на перепродаж або
для пошиття нових речей. Непотрібні речі
просять приносити у магазин за адресою:
вулиця Шота Руставелі, 24. Клієнт отримує карту з 5% знижки на товари брендів-партнерів. ■
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Інф. «УМ»

Законопроєкт про дезінформацію не сходить з уст експертів усіх рівнів і серйозно
стурбував медіаринок та західних партнерів України: Freedom House (дім свободи), ООН, Раду Європи, Європейську
федерацію журналістів, посольства провідних країн. Вони вважають, що ініціатори законопроєкту вийшли за червону
лінію. А все розмаїття подивів закордонних ЗМІ та експертів можна поєднати в
одну тезу: як таке взагалі могло вийти від
українського міністерства?

■ НЕСВОБОДА СЛОВА

Ганьба на всю планету
Законопроєкт геноциду вітчизняних ЗМІ та Укрпошта — дві біди на всю медійну голову

Без права на свободу слова
Нагадаємо, йдеться про проєкт закону Міністерства культури про дезінформацію. Перш за все, те, що турбує медіаринок, — це посадки журналістів та цілих редакцій. Так само, як і штрафи від
5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних
мінімум або виправні роботи від 1 до 2
років за мінімальні порушення. За систематичне, тобто два і більше порушень
(особливо зроблених за допомогою автоматичного масового розповсюдження інформації) вже пропонується покарання від 2 до 5 років, за фінансування
— від 3 до 5 років. А якщо ці дії здійснено організованою групою осіб — до 7
років ув’язнення. Варто зазначити, що
організованою групою в такому випадку може вважатись, наприклад, редакція, котра займається антикорупційними розслідуваннями.
Цікавою також є пропозиція Мінкульту захищати тільки «професійних» журналістів, членів запропонованого ним неконституційного органу,
який має бути створений. Це так звана
«Асоціація професійних журналістів
України». І захищати, відповідно до законопроєкту, мають винятково членів
цієї асоціації — «професійних» журналістів.
Тобто тих журналістів, які не захочуть туди вступити або які взагалі не
хочуть вступати в будь-які журналістські об’єднання в Україні, захищати не
планують. «Ця норма суперечить Конституції і праву громадян самостійно
об’єднуватися в професійні чи профспілкові об’єднання та творчі спілки, —
вважає експерт ГО «Інформаційна безпека», екс-заступник міністра інформполітики (2015-2016), радник міністра
оборони (2014-2015) Тетяна Попова. —
І, відповідно, створює кастову систему
серед журналістів, які будуть мати різний рівень захисту і забезпечення гарантій. Це як мінімум юридичний нонсенс. Насправді — порушення Конституції».
Крім того, і вітчизняних, і закордонних експертів турбує питання призначення Кабміном уповноваженого,
який у багатьох випадках, за цим законопроєктом, буде підміняти собою рішення суду. Він зможе самостійно визначати, що є достовірною, а що — недостовірною інформацією, вирішувати питання, кого штрафувати, а кого — ні, та
які ЗМІ можуть бути заблоковані.

Хто штовхає нищівний закон?
Відомо, що над цим законопроєктом наразі триває робота. І, як зазначив юрист Олександр Бурмагін, з того
всього обсягу можна залишати всього
15-20%. Але чим далі, тим більше побоювань, що там мало що зміниться.
Крім того, журналістська медіаспільнота України висловлює підозру, що
йде робота не над модернізацією цього документа, а над його просуванням.
У якому він буде вигляді — це основне питання. Бо є відчуття, що законопроєкт таки проштовхнуть, і, можливо, навіть кар’єрною ціною чинного
міністра культури, який, у разі прийняття всіх дискримінаційних для журналістів норм, після порції нищівної
критики вітчизняних і закордонних
впливових організацій візьме всю провину на себе й подасть у відставку. Але
закон буде прийнято.
Виникає також питання щодо
обов’язкової акредитації західних журналістів. Введення обов’язкової акредитації може зменшити потік іноземних
журналістів до України.
«А, враховуючи той факт, що в нас

Зак
д е з іоннф по рр ом
а

цію

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
зараз узагалі закрито іномовлення, для
країни це також буде великим мінусом
у просуванні інтересів країни за кордон. Тому що зараз у нас є досить вільний потік інформації від українських
реалій та українських можновладців
на західну пресу», — застерігає Тетяна
Попова.
Наразі чимало експертів вважають,
що для провладної партії єдиний вихід
із проблеми, яку створило Міністерство
культури, щоб зберегти обличчя, — це
реєстрація альтернативного законопроєкту з протидії дезінформації, який міг
би бути, наприклад, аналогом подібного
закону у Франції, що вже діє там близько року.

Укрпошта — чума на наші голови
У сучасній Україні декілька останніх років слово «Укрпошта» у середовищі видавців друкованих ЗМІ звучить як прокляття. Бо до всіх проблемних питань української журналістики
додаються головні болі, котрі створює
Укрпошта. Через непартнерське ставлення цього поставника товарів, надавача різноманітних необхідних, у тому
числі й соціальних, послуг газети втрачають сотні тисяч примірників за передплатою, віддаляються від своїх читачів,
а читачі, відповідно, втрачають доступ
до реальної, об’єктивної інформації.
Нещодавно відбулася нарада у голови Комітету ВР із питань гуманітарної
та інформаційної політики Олександра
Ткаченка у форматі «НСЖУ — редактори газет — Укрпошта» .
Голова спілки журналістів України
Сергій Томіленко озвучив позицію газетярів. Він зазначив, що рік у рік простір
друкованих видань скорочується. Ключова причина — це агресивна політика
менеджменту Укрпошти, непартнерські
стосунки і несвоєчасні розрахунки з
редакціями. Значну частину в обсязі
передплачених видань займають «несправжні» газети — як-то партійні видання чи видання обсягом у чверть аркуша А4 (є й такі!) Тому, якщо відкинути ці псевдогазети, глибина падіння
тиражів виявиться ще більшою. Все це
турбує Спілку журналістів.
Статистика тиражів, за даними
Укрпошти, така:
6,7 млн примірників — на 1 січня
2020 р.
7,8 млн примірників — на 1 січня
2019 р.
Генеральний директор Укрпошти
Ігор Смілянський озвучив власну позицію. Спочатку він сказав, що приніс на

нараду зарплатну платіжку, і побідкався, що про його зарплату журналісти поширюють начебто неправдиву інформацію. І не допомагають, а шкодять, пишучи про болючі проблеми Укрпошти,
чим відлякують передплатників.
Декілька цитат пана Смілянського
змальовують його позицію, але подекуди
вона взаємовиключна та неоднозначна.
«Ми відкриті до співпраці, коли інша
сторона поводиться належним чином».
«Хто і скільки видань передплатив
— це питання смаку».
«Якість доставки — це біль. Але це
людський фактор. Будемо міняти модель — переходити на пересувні відділення».
«Ми проти того, щоб отримувати державні дотації. Якщо держава прийме
рішення про дотації чи субсидії, вони
повинні йти конкретним виданням».
«Укрпошта не зацікавлена в розповсюдженні копійчаних тиражів. Це самі
листоноші передплачують, щоб накручувати собі кілометри». Щодо останнього, то виходить, що директор підозрює,
що таким чином листоноші вибивають
собі хоч якісь додаткові копійки, тому
як сприймати наступну тираду щодо оплати праці його підопічних, коли Ігор
Смілянський каже, що листоноші не хочуть переходити із зарплати в 1 тис грн
на зарплату в 10 тис грн, щоб не втратити субсидію і щоб мати час доглядати
за коровою (!). І, мовляв, на несвоєчасну доставку можна і треба скаржитися,
але покарають за це листоношу.

Куровиробникам — дотації,
журналістам — боротьба за
виживання
Заступник головного редактора парламентської газети «Голос України»
Сергій Демський зазначив: «Варто говорити про розробку державної програми підтримки друкованих ЗМІ з урахуванням Укрпошти. Якщо будемо ставити обмеження тарифів Укрпошти, то
треба ставити і питання про компенсацію».
Голова редакційної ради газети
«Сватівські відомості» Андрій Крюков
(Луганська обл.) обурюється: «У договорі з Укрпоштою записано, що ми повинні отримати гроші до 15 січня. Ми
досі ні копійки не отримали. Коли ми
втрачаємо аудиторію, програю не лише
я як засновник газети. Програє держава. Ми не просимо дотації. Треба, щоб
тільки виконувалися умови тих угод,
які ми підписуємо з Укрпоштою. І щоб
була якась відповідальність.... Наша

газета виходить у середу, а до читача її
доставляють наступного вівторка. І не
інтернет тут винен. Це масове явище в
Луганській області. Ви (Укрпошта) вимагаєте від нас везти газету зі Сватового до Рубіжного в сортувальний центр
за 70 км, щоб ви нам привезли цю газету назад».
Перший заступник головного редактора вінницького обласного щотижневика «33 канал» Тетяна Редько привернула увагу до того, що подібний стан речей дає зелене світло провокаціям та
відкритій ворожнечі до України: «Газети — це суспільно значимий продукт. І якщо виробники курятини можуть розраховувати на дотації, то чому
не можуть газетярі? Давайте разом виробимо політику. У Вінницькій області Шарій (Анатолій Шарій — відеоблогер, колишній журналіст. Має статус
біженця у Литві. За інформацією українських ЗМІ, політиків та СБУ, веде
проросійську пропаганду з дискредитації України. — Ред.) безкоштовно вкинув мільйон газет. І там він «мочить»
владу...».
Слід зазначити, що на цьому місці
голова парламентського комітету Олександр Ткаченко зацікавився подробицями.
Головний редактор ТОВ «Бобринецьке РВО «Новий день» Ігор Леус (Кіровоградська обл.) повідомив: «Сортування
перевели за 120 кілометрів від Бобринця. Телефонують за чотири дні і ставлять
перед фактом, навіть листа не надіслали.
Тепер я повинен розрахувати працівників друкарні. Щоб звільнити людину, її
треба попередити за два місяці. А тут нас
попередили за чотири дні».
Редактор газети «Вісник Ч» Сергій
Народенко (Чернігівська область) нагадав про необхідність дотримання законодавчих норм: «У постанові Кабміну йдеться про те, що тарифікації підлягають тільки універсальні послуги
Укрпошти. А решта повинна працювати за прямими договорами. ...А ще потрібно записати в законі, що ми виробляємо соціально значимий продукт».
Головуючий на нараді Олександр
Ткаченко запропонував створити робочу групу, яка б напрацювала матеріали за кількома напрямами: динаміка
тиражів, тарифів, передплатної вартості газет; пропозиції щодо поліпшення якості доставки; вирішення проблем
із реалізацією газет у роздріб. Наступне засідання має відбутись уже найближчим часом.

Гроші не в чужих кишенях, але й не в
своїх
Коли керівники ПАТ «Укрпошта»
заявляють про необхідність скорочення листонош, вони не говорять про один
дуже важливий не лише економічний,
а й соціальний аспект. Мова про величезний розрив у заробітних платах топменеджменту Укрпошти та її звичайних працівників. Згідно з даними звітів
ПАТ «Укрпошта» до Реєстру застрахованих осіб, абсолютна більшість працівників — 97% (66,3 тис. осіб) — отримує
зарплату близько 4 тисяч гривень у місяць, фактично, на мінімальному рівні.
Водночас заробітна плата кількох десятків осіб топ-менеджменту — від 100
до 800 тисяч гривень у місяць. Розрив,
як бачимо, складає до 200 разів.
Не заперечуючи того, що керівники,
які відповідають за функціонування такої важливої державної установи, повинні отримувати достойну платню, варто зауважити, що в умовах, коли вони
самі наголошують на скрутному становищі, можливо, зменшення власних зарплат стало б одним зі способів виправити ситуацію? Грошей, які отримують
керівники установи, вистачило б на утримання 2,7 тисячі листонош. ■
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Оновити, щоб
не оновлювати

Айсберг прямує
до Атлантики

Президент Азербайджану переобрав собі
новий, цілком лояльний парламент
Ігор ВІТОВИЧ
У неділю, 9 лютого, в Азербайджані відбулися позачергові парламентські вибори, які
були ініційовані правлячою
партією «Ені Азербайджан»
(«Новий Азербайджан»), яку
очолює президент країни Ільхам Алієв. Представники правлячої партії пояснили потребу
в проведенні дострокових виборів тим, що чинний парламент не відповідає політиці,
яку проводить президент, і залишається обабіч реформ, які
реалізуються в країні. Виходить, що сам Алієв помилився
в доборі парламентаріїв, які тепер стоять «обабіч».
Може видатися дивним, що
правляча президентська партія, яка й так має всю повноту
влади, у грудні минулого року
вирішила провести дострокові
вибори до Міллі Меджліс (парламенту). Але пояснення надзвичайно просте і лежить на
видимій всім поверхні. Змін в
азербайджанській політиці не
уникнути, впевнені експерти: в
суспільстві зростає невдоволення рівнем життя та відсутністю
свобод, а керманичі більше не
можуть спиратися винятково
на властиві їм репресії як засіб гарантування собі безмежної влади. Тому чим раніше, не
очікуючи великого соціального вибуху, вони проведуть вибори, тим більше проведуть до
складу парламенту своїх заздалегідь узгоджених кандидатів.
А заодно й усунуть тих, хто не
довів свою абсолютну лояльність президенту Алієву, провівши хоча б косметичну зміну
поколінь у владі.
Формально для участі у
виборах Центральний виборчий комітет країни зареєстрував рекордну кількість кандидатів: 1тис.560
претендентів на 125 депутатських місць. Вибори в Азербайджані відбуваються за мажоритарною системою в один

тур. Переможцем стає кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів, навіть
якщо вона мізерна. Азербайджанський опозиціонер-правозихисник, глава неурядового Центру моніторингу виборів та навчання демократії
Анар Мамедлі пояснив ситуацію у розмові з Міжнародним
французьким радіо: «Політичної чи юридичної потреби
в проведенні дострокових виборів не було. Але ми можемо
припустити, що є інші причини, просто суспільство про
них мало знає. Тепер легше
провести вибори за «традиційним сценарієм» -— фальсифікація результатів, обмеження
для кандидатів, обмеження
свободи слова, жодної передвиборчої кампанії. В Азербайджані впродовж останніх
30 років, відколи ми стали незалежними, жодного разу не
було вільних, демократичних
та справедливих парламентських виборів. Тому і цього разу
ніхто не очікує що вибори будуть демократичними та справедливими».
Експерт-соціолог із Берлінського університету імені
Гумбольдта Сергій Румянцев
пояснює мету дострокових виборів наступним чином: «Йде
чергова зачистка влади. Правлячий родинний клан Алієвих—Пашаєвих прибирає тих
великих чиновників, які залишились йому у спадщину
ще від Гейдара Алієва, деякі з
них мали свій власний ресурс
та незалежність. Тепер їх усіх
позбудуться». Але при цьому
до реальної реформи політичної системи азербайджанська
влада не готова, вважає експерт. «Усе закінчиться косметичним ремонтом влади», —
переконаний Румянцев.
Опозиція розділилася щодо
участі у виборах. Менші політичні партії вирішили взяти
в них участь задля самопопуляризиії. Але провідна опози-

❙ Влада президента Алієва міцнішає з кожними виборами.
ційна партія «Народний фронт
Азербайджану» та її союзники
з Національної ради демократичних сил вибори бойкотували. Показово, що «Народний
фронт» брав участь у всіх виборах до 2013 року і завжди
залишався при цьому провідною опозиційною силою. Але
тепер його представники вирішили не надавати авторитарній владі такого подарунка, як
легітимізація виборів за рахунок участі в них опозиції.
Опозиція не має можливості донести свою точку зору
до народу у виступах на телебаченні чи на мітингах. За законом, право на таке мають лише
партії, які зареєстрували своїх
кандидатів у понад 60 зі 125
виборчих округів. Але таку
кількість кандидатів дозволено висунути лише президентській партії «Новий Азербайджан». Можливості проведення платної рекламної кампанії на телебаченні також немає. Влада виставила опозиції тариф: 77 манатів (майже
40 євро) за секунду ефірного
часу, або ж 4 тисячі 600 манатів за хвилину. При цьому звичайна комерційна реклама йде на телебаченні за тарифом 22 манати за хвилину. При таких «розцінках»,
опозиційний кандидат повинен заплатити за донесення до
виборців своєї виборчої програми на телебаченні впродовж кількох хвилин свою зарплату за п’ять років.
Як і азербайджанська влада, так і опозиція не можуть
розраховувати на суттєве втручання у внутрішню політичну ситуацію Росії чи Заходу.
В цьому сенсі Азербайджан є
своєрідним винятком на пострадянському просторі. В Азербайджані ні влада, ні опози-

ція, ні суспільство не мають
відверто проросійських чи
прозахідних симпатій. Усі разом схиляються в той бік, куди
вигідніший вітер віє. І Захід, з
огляду на таку позицію, особливо не втручається. В західних столицях приємно округлюють очі від усвідомлення запасів азербайджанської нафти
та можливих прибутків від неї.
А якщо хтось згадає про утиски демократії, то його мовчання азербайджанська влада купить за солідні хабарі. Як вона
кілька років тому купила депутатів ПАРЄ, щоб там не було
оприлюднено вже підготовлений звіт про утиски демократії
в цій країні. Азербайджанська
влада утримує за свої гроші потужні лобістські групи в Брюсселі, Лондоні, Парижі та Вашингтоні. Москва також мириться з певною політичною
незалежністю Баку, бо поважає той самий нафтовий потенціал країни та її стратегічно-геополітичні позиції з огляду на географічне розташування.
А що ж із результатами
парламентських виборів? Та
жодних несподіванок. Згідно з оприлюдненими в понеділок, 10 лютого, попередніми
результатами, президентська
партія «Новий Азербайджан»
отримала найбільшу кількість
місць у парламенті: 69 із 125.
А решта — 41 мандат — за «незалежними кандидатами»,
які не висувалися від «Нового
Азербайджану», але ще палкіше підтримували мудру політику вождя нації Алієва. Остаточні результати виборів
мають бути встановлені впродовж 20 днів. Представники
опозиції вже заявили про масові порушення під час голосування. ■

■ СТИХІЯ

Ураганний матч
Атлантична К’яра зчинила гармидер
на заході та півночі Європи
Олег БОРОВСЬКИЙ
Упродовж минулих вихідних захід Європи, а у неділю і
північ континенту пережили
жорстоку атаку шторму з Атлантики, якому метеорологи
надали красиве італійське жіноче ім’я «К’яра». У суботу ураган атакував Велику Британію
та Ірландію. На Британських
островах стихія спричинила порушення повітряного, морського та залізничного сполучення. Не діяли школи та окремі
державні та приватні установи.
У неділю подібне повторилося у Франції, Бельгії Швейцарії, Нідерландах та Німеч-

чині. Щоправда, німці назвали
ураган уже німецьким жіночим
ім’ям «Сабіна». У Францію «атлантична дама» увірвалася зi
штормовими вітрами швидкістю до 140 кілометрів на годину,
а в Бельгію — навіть до 190 кілометрів.
Французька влада оголосила «помаранчевий» (4-й із 5
можливих) рівень небезпеки в
35 департаментах на північному сході країни. На щастя, немає повідомлень про жертви,
хоча вітер часом зносив автомобілі з автотрас. У Парижі влада
була навіть змушена обладнати
додатковим захистом Ейфелеву
вежу. У Західній Європі відмі-
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Найбільший у світі шматок льоду, що відколовся в Західній Антарктиді, має найближчим часом відправитися у вільне плавання, повідомляє
Бі-Бі-Сі. Колосальний айсберг, який
отримав позначення А68, від’єднався
від шельфового льодовика в липні
2017 року. Впродовж першого року
він майже не дрейфував, опинившись на мілині. Зараз він рухається
в північно-східному напрямку і майже досяг краю постійного морського
льоду в океані. В момент від’єднання
від льодовика цей айсберг мав площу майже 6 тисяч квадратних кілометрів, але за останні два з половиною роки трохи зменшився. Науковіці
впевнені: на вільних від льоду океанських просторах він почне швидко танути. Зараз морські течії та вітер змушують цю величезну льодяну брилу дрейфувати уздовж східного берега Антарктичного півострова,
але під час нинішнього літнього сезону швидкість дрейфу різко зросла. Айсберг А68 перебуває на південній широті 63 градуси, і вчені можуть
спрогнозувати траєкторію його подальшого руху. Обігнувши північний
край півострова, гігант переміститься на північ і увійде у відносно теплі води південної Атлантики. Такі великі льодові об’єкти є під постійним
наглядом через загрозу для судноплавства. За ними стежать спеціальні супутники, які регулярно їх фотографують.

На побачення з Сонцем
У понеділок iз мису Канаверал
на Флориді, за місцевим часом (у
вівторок о 6:03 за київським), має
стартувати до Сонця автоматичний
космічний апарат Solar Orbiter на
ракеті-носії Atlas V. Запуск відбудеться в рамках європейської місії
у співробітництві з НАСА. Цю місію
готували 20 років. Головна її мета
— вивчення полярних зон Сонця,
пошуки джерел сонячної плазми
та заряджених частинок, а також
розуміння природи сонячного вітру. Керівник наукових проєктів Європейської космічної агенції (ЕКА)
Майк Хілі пояснив: вченим потрібно дізнатися, як Сонце взаємодіє з
нами. Нехай iдеться про електроніку чи астронавтів на навколоземних
орбітах — ми все ще мало розуміємо, як насправді працює Сонце. А
більше дізнатися вчені зможуть за
допомогою встановленої на земному посланці апаратури. Solar Orbiter
обладнаний загалом 10 приладами.
Головним iз них є подвійний телескоп вартістю 100 млн євро, який
використовуватимуть для аналізу
магнітного поля на поверхні Сонця.
Космічний зонд вкритий теплозахисним екраном, який здатен витримати надвисокі температури в 600 градусів за Цельсієм. Апарат має підлетіти до Сонця на відстань 42 млн
кілометрів, чого досі не робив жоден сонячний зонд. Теплозахисний
екран повинен вберігати зонд упродовж 10 років його місії. Два роки
піде, щоб дістатися до нашої зірки,
а на сонячній орбіті він перебуватиме сім років.

Європарламент
без Великобританії

❙ Розгнівану К’яру було не спинити.
нили численні авіарейси та футбольні матчі національних ліг.
Із неділі на понеділок шторм
пройшовся узбережжям Балтійського моря Німеччини та
Польщі аж до Калінінградської
області Росії. На півночі та північному заході Німеччини через негоду скасовано сотні авіарейсів та обмежено рух потягів.

У ніч на понеділок штормові
вітри та дощі поширилися і на
центральні райони Німеччини, а в понеділок сягнули і півдня країни та сусідньої Чехії. У
гірських районах пориви вітру
досягали швидкості 160-180 кілометрів на годину, викорчовували дерева, зривали покрівлю
з дахів будинків. ■

Перше засідання Європарламенту без британців відбулося вчора, 10
лютого, у Страсбурзі. Серед іншого, євродепутати обговорювали, як
виглядатимуть у майбутньому відносини з Об’єднаним Королівством,
а також дискутували про розвиток
штучного інтелекту, вирівнювання
заробітків чоловіків і жінок та про
налагодження процесу приєднання
нових країн до ЄС (йдеться про Західні Балкани). Євродепутати також
порушили питання щодо верховенства права у Польщі. На думку лібералів, остання судова реформа загрожує там незалежності суддів.
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Безлюдна Тендра — острівок,
Посеред моря — нитка суші...

Тут під гучний хорал пташок
Невтомний час лікує душу...
Наталія Коломієць, поетеса

■ ЗАПОВІДНА УКРАЇНА
Володимир КОЛОДЯЖНИЙ
Херсонська область

«Таких місць на білому світі всього три — Куршська коса у Прибалтиці, ще одна піщана коса в Північній Америці і чи не найунікальніша
— древня Тендра, на якій ми зараз перебуваємо, — з цього почав свою
розповідь кандидат географічних наук, старший науковий співробітник
Чорноморського біосферного заповідника Дмитро Черняков. — Куршська коса починається в районі Калінінграда — колишнього німецького
Кенігсберга — і простягається майже на сто кілометрів до Клайпеди.
На цій косі — я був там — поблизу селища Ніда мiстяться найвищі в
Європі піщані дюни, висота яких сягає кількох десятків метрів...
Але острів Тендра — частина Чорноморського біосферного заповідника — це щось особливе... На маленькому клаптику суші тісно переплелися велична древня історія і лихоліття Другої світової війни,
тут спостерігаються незвичайні атмосферні явища і нас, дослідників
Тендри, цілком вірогідно, чекають ще наукові відкриття. Природа острова мінлива і така ж загадкова».
Побувати в унікальному місці автору цих рядків удалося наприкінці минулого літа. Після тієї подорожі в «УМ» уже був опублікований мій матеріал про Чорноморський біосферний заповідник. Проте сама Тендра
заслуговує окремої публікації. Та й літні спогади взимку є особливо
приємними...

Берег Тендри
увесь час змінює
конфігурацію
Тендра — найбільше на Чорному морі акумулятивне утворення, додає Дмитро Черняков.
■ Що це означає? — цікавлюся в науковця.
— Наносне утворення.
Тут тисячоліттями працювали і працюють вітри і морські
хвилі. Берегова лінія острова
не є чимось застиглим — вона
в постійному русі. Тендра не
пливе по морських хвилях, але
її берег увесь час змінює конфігурацію. Гідродинамічні та аеродинамічні процеси приводять у рух великі маси піску і
перед вами, немов у фільмі, виникають нові і нові ландшафти. Тендрівська затока — місце концентрації мігруючих і
зимуючих птахів.
У перекладі з турецької
«тендра» — вузеньке місце.
Найбільша ширина — кілька кілометрів, а найменша —
кілька десятків метрів. Коса
Тендра розсічена численними
промоїнами.
Структура Тендри, її постійні зміни дуже добре віддзеркалюють метеорологічні
парадокси... Лише над островом Тендра я спостерігав дивне
атмосферне явище — потужні
зелені промені: вони зазвичай
виникали над морським театром під час сходу чи заходу нашого світила. Ці промені йшли
від сонячного диска, і від такого космічного видовища важко
було відірвати очей...
Я вже понад тридцять років
спостерігаю за процесами, які
проходять тут.
■ І що це вам дає як досліднику?
— Оскільки я і біолог, і географ, мене цікавить реакція
острова на об’єктивні метеорологічні процеси, що протікали тут 2—10—20 і більше
років тому... Мене цікавить,
що відбувалось і відбувається
з абіотичними компонентами
Тендри.
■ Абіотичні компоненти?
— Це неживі предмети. На
відміну від живих — біотичних. Важливо знати, що відбувається з берегом, дном, рельєфом дна. Тобто які тут відбуваються зміни...
■ А це, мабуть, важливо для
судноплавства?
— І для нього теж. Бачте,
на горизонті біла башта — це
наш знаменитий тендрівський
маяк.

Маяки крізь тисячоліття
■ Фото цього маяка ви показували в штаб-квартирі Чорноморського біосферного заповідника?
— Саме так. Тендрівський
маяк понад сто років вказував
мореплавцям правильний курс
і під час штормів, і коли над
кораблями зоряне небо. Я вже
розповідав, що берег острова
постійно змінює свою конфігурацію. Іноді це несе загрозу...
Нині задіяна супутникова навігація, але маяк і досі не втратив свого значення... Ви бачили
найвдалішу фотографію маяка,
і зробив її мій старий товариш
Володимир Прудкий. Він був
координатором проєкту Світового банку реконструкції і розвитку на Азово-Чорноморському узбережжі. На жаль, Володя
загинув у 2004 році в автокатастрофі.
Тема маяка для мене особлива — тут стільки всього... Свого часу в Одесі працював талановитий лікар-офтальмолог
Андрій Шевальов. Він був завзятим яхтсменом та ентузіастом підводного плавання. Після Другої світової війни Андрій
Шевальов зі своїми друзями почав досліджувати затонулі кораблі: він діставав iз морських
глибин сейфи з судновими документами, всякі корабельні
артефакти. Завдяки пошукам
аквалангістів команди Шевальова були повернуті імена багатьом учасникам Другої світової війни, які до цього були у
неприємному — за сталінської
доби — списку «зниклих безвіс-

❙ Дмитро Черняков може розповідати про улюблену Тендру безкінечно.
❙ Фото автора.

Літа і зими
Тендри
Таких унікальних місць на нашій планеті всього три,
і одне з них розташоване в Україні
ли далекі відстані морем. Мабуть, той маяк на Фаросі й дав
назву самому острову, на якому він був побудований... У давні, та й не дуже давні, часи на
маяках використовували масляні горілки. Зараз на всіх маяках, у їх верхній скляній частині, стоїть головна фара — лінза Френеля. Це особлива, хитро
склеєна лінза, що дає яскравий
вузький промінь світла паралельно лінії горизонту. Звичайно, маяк відомий кожному
штурману і капітану. Зверніть
увагу на слово «фара»: воно
грецького походження. Ось вам

«Тендра — наносне утворення. Тут тисячоліттями
працювали і працюють вітри і морські хвилі. Берегова
лінія острова не є чимось застиглим — вона
в постійному русі».
ти». Зі своїх корабельних знахідок підводні пошуковці спорудили біля маяка пам’ятник бійцям морського загону, які захищали тендрівський плацдарм.
Узагалі тема маяків — багата і велична.
■ Як, наприклад, знаменитий маяк на грецькому острові
Фарос?
— Так. Адже стародавні греки були чудовими мореплавцями. Неподалік нас є відомий археологічний заповідник «Ольвія», місто, засноване греками понад два тисячоліть тому.
Отже, колоністи чудово дола-

і цілком вірогідна назва і маяка з глибин тисячоліть, і самого острова... Фароський маяк.

Колись тут росли густі ліси
Якщо відмотати назад стрічку часу, то згадаємо батька
давньогрецької історії Геродота. Він писав у V столітті, що в
цій дикій і непрохідній місцині
росли густі ліси, і нам — людям
XXI століття — сьогодні важко
уявити таку картину...
Сама Тендра — найбільший елемент геоморфологічної структури цієї унікальної
піщаної коси Чорноморсько-

❙ Тендрівський маяк був збудований ще в 1827 році.
❙ Фото Володимира ПРУДКОГО.
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Тут відчуваєш свою
причетність до Всесвіту
■ У вас на Тендрівській косі є
якісь улюблені місця?
— Конкретно — мабуть, ні.
Але емоційно на Тендрі дуже
гарно: нескінченний пляж... А
пляж — це складна система, яка
очищає воду. Тут і жучки, і величезна кількість рачків, і найрізноманітніші бактерії у товщі
піску. Звичайне море дуже забруднене, а в нас уздовж коси —
зовсім інша справа!
Навколо якась вселенська
аура... Є щось глобальне, космічне відчуття Всесвіту. Особливо вночі. Коли штиль, у морі
відбиваються зірки, і ти — ніби
один на планеті. Тоді пригадуються давньогрецькі історичні мотиви... Ще з часів Геродота і Страбона. Вони описували
міфологічний Ахілловий забіг,
що проходив у цій місцевості —
своєрiднi Олімпійські ігри.

Ефедру люблять усі!

❙ Табун диких коней на Тендрі.
❙ Фото з сайта ochakiv.info.

древньої

заповідної Асканії-Нови, шум
морського вітру та крики пеліканів чи іншого птаства. Важко
навіть уявити, що якихось 100
чи 150 років на Тендрівській
косі й самому острові було досить людно — працювали численні рибальські бригади та
паслись сотні тисяч овець... Їх
тут вантажили на баржі та везли на базари Миколаєва, Одеси,
Очакова: чулася українська та
німецька говірка...
■ Німецька!?
— А чого дивуватися? У ті
часи тут мешкали нащадки за-

Розповідаючи про життя та
роботу людей Тендри, вчений
зібрав величенький букет рослин, які росли навколо нас.
■ Що ви зараз збираєте?
— Кермек — така квітка.
Представник з аспекту степових біоцинозів. Міцно стоїть,
цій рослині не страшні навіть
штормові вітри. Кермек більше
типовий не для Тендри, а для нашого причорноморського степу.
Він тут, швидше, випадковість і
ніяких особливих властивостей
не має. Суто декоративний. Але
кермек може стояти від весни і
до наступного літа. Віднесу додому — як спогад про нинішній польовий сезон. Загалом у нас ростуть 700 видів рослин. Чарівний
приморський степ заповідника
особливо навесні, коли розквітають первоцвіти. З’являються
витончені зірочки новоасканійські, рожева валеріана бульбас-

«Сьогодні важко уявити, що якихось 100 чи 150 років
на Тендрівській косі й самому острові було досить
людно — працювали численні рибальські бригади та
паслись сотні тисяч овець».

❙ Букет кермеку — як спогад про літо.
❙ Фото автора.
го біосферного заповідника.
Українські археологи своїми
знахідками довели, що в античні часи тут було святилище, присвячене володарю Понта Евксінського — нинішнього
Чорного моря.
У 1826 році на місці святилища копали котлован під фундамент майбутнього маяка. Тоді
вчені знайшли старовинні монети з двадцяти давніх держав.
Отже, були тісні зв’язки з тими
державами. Цілком вірогідно,
що вже в ті прадавні роки тут
височів маяк.
Пізніше серед різних сенсаційних знахідок у цьому регіоні українські археозоологи
знайшли навіть кістки левів...
А це — свідчення того, що той
давній клімат разюче відрізнявся від нинішнього. То чи варто
нам дивуватися нинішнім парадоксам природи? Та й регулярні спостереження за температурними режимами ведуться усього якихось сто чи трохи
більше років.

Люди Тендри
На тендрівському маяку
люди працюють сім’ями — виникли цілі династії... Вже багато десятиліть вони вказують
кораблям правильний курс у
морі.
■ А як же бути з дітьми, особливо з малими? Адже тут майже умови ізоляту?
— Улітку діти проводять час
зі своїми батьками на Тендрі, а
в інші пори року їх відправляють на «Велику землю» — до
бабусь у Голу Пристань, Очаків
чи Херсон.
Точнісінько такий же сімейний режим у наших єгерів, які
працюють на кількох кордонах
заповідника.
Зверніть увагу — ми знаходимося вже кілька годин в унікальному куточку нашого причорноморського регіону і не
чули жодного людського голосу, — продовжує Дмитро Черняков. — Хіба що спокій природи порушує іноді тупіт диких коней, завезених колись із

порозьких козаків і німецьких колоністів. Ще до війни —
і навіть пізніше — була школа,
цехи для заготівлі риби, був і
невеликий військовий гарнізон. Тут жила і сім’я прапорщика Траяна. Його дружина вчителювала і писала гарні вірші
про Тендру.
■ Так, бачу Тендра й справді може надихати. Є в ній
щось таке... Мабуть, і в самих
острів’ян своєрідний характер...
— Коли навколо тебе постійно заповідна природа — це,
звичайно, накладає свій відбиток. Зараз людей у заповіднику мало, і цивілізація таки далеченько — з її досягнень хіба
що телевізор. Умови існування
досить складні, особливо взимку. А влітку — спека і постійні морські вітри. Не кожний
таке витримає. Вченим у наукових експедиціях теж буває
несолодко. Та острів’яни ревно ставляться до своєї рідної
Тендри — поговоріть хоч iз єгерями.
І маячники, і єгерi відчувають себе господарями у цьому
унікальному куточку природи. Тендра для них як живий
організм: якщо це добре для
Тендри — значить, усе гаразд.
Щось робиться не так — реакція негативна... А були навіть
наполегливі спроби побудувати тут ресторан...

та, темно-синя гадюча цибуля,
насичено-жовта пшінка степова, рястка зонтична, рідкісний
вид — тюльпан Шренка.
Та є у заповіднику рослини,
які люблять усі: люди, звірі, птахи, комахи. Наприклад, ефедра.
З неї виготовляють цінні ефективні ліки — ефедрин. Це достатньо високобіоактивна речовина,
якою лікують багато хвороб —
від серцево-судинних захворювань і аж до виразок. Широкого
спектра біостимулятор.
У минулі часи місцеве населення не знало цілющих властивостей ефедри. Знання ці принесли німецькі колоністи, коли
Катерина II дала їм у цьому регіоні дозвіл на поселення.
Дружина нашого єгеря каже
мені якось: «Привези мені з
Тендри дикоху». «Що-що?!» —
не второпав. «Ну дикоху... Ягідки такі червоненькі». До мене
таки дійшло — «дикох» у перекладі з німецької означає «настій». Свого часу місцеві мешканці запитували у колоністів:
«А що це ви п’єте таке червоненьке?». «Дикох», — відповідали ті. Отак до нас і прийшла
цілюща ефедра з тих часів.
Та в Чорноморському заповіднику цілюща не лише ця
рослина. Більшість із понад 700
видів — лікарські. Птахи та дикі
звірі знають ціну ефедри та добре
знайомої нам валеріани. Особливо коли хворі або поранені.

7

Лисиці ласують
морепродуктами
цілий рік
■ А які звірі мешкають на
Тендрівській косі?
— Це краще знає моя дружина Зоя Селюніна. Вона теріолог
— вивчає світ ссавців, а також
герпетолог — світ рептилій.
Зоя розповідала мені багато цікавих речей про фауну Тендри.
Вона досліджує її вже десятки
років.
На острові Тендра мешкає
всього 12 видів ссавців. З них
— миша-малоока, землерийка
— білозубка і бурозубка: вони
належать швидше до їжаків,
ніж до гризунів. Є лисиці, єнотовидні собаки, кажани — вони
часто зупиняються на маяку
та старих будівлях, середземноморський нетопир iз Червоної книги (це окремий вид кажанів). Водяться їжаки, раніше були зайці — до 2000 року,
потім вони щезли... З рептилій
дослідники фіксували вужів —
звичайних та водяних, полозів
— до трьох і більше метрів, гадюк, ящірок.
Тендра сама по собі утворення незвичайне, з усіх боків...
Так, наприклад, і взимку, і влітку лисиці споживають тут найрізноманітніші морепродукти: мушлі, різні молюски, буває, що шторм викине на берег
дельфіна або загойданих хвилями птахів, коли вони зовсім безпомічні... І якщо взимку стоїть крига, то на вільних
місцях — промоїнах, збирається багато птахів і тоді для рудих кумась — нечувана розкіш. Вони витягують на кригу лебедя чи качку і смакують
просто біля води.
Ще трохи про дельфінів:
вони полюбляють узбережжя
Тендри, тому що в інших місцях улітку йде скид води з рисових чеків і зони відпочинку.
Тому вода — забруднена. Зовсім інша справа — заповідна
Тендра: тут багато шпротної
риби, кільки, хамси. Це особливо добре для дитинчат дельфінів. А дорослим дельфінам-афалінам — вдосталь кефалі та пеленгаса.
Буває, що дельфінів уражують паразити — вони розвиваються в середньому вусі. І тоді
морські ссавці слабшають та
втрачають орієнтацію. Потужні потоки морської води іноді
викидають на берег цілі групи
дельфінів. Тому на острові дуже
висока кількість лисиць — для
них морський i пташиний «ресторан» тут цiлий рік... Але серед лисиць досить поширений
сказ, а це — загроза навіть для
людини...

Зберегти красу для нащадків
Швидко промайнув день
над чарівною Тендрою, і
нам iз паном Дмитром пора
повертатися на базу.
На кордоні — тут чергують і мешкають зміни єгерів
та інспекторів заповідних територій — відбулась коротенька розмова.
... Зарплатня невисока.
Та й умови роботи не завжди
сприятливі, особливо взимку чи ранньої весни... Іноді й
чужі забираються у заповідну зону. Трапляються й озброєні... Але ж яка у нас природа навкруги. За-по-від-на!!!
«Чим мені дорога ця робота? Гроші невеликі, та робота мені подобається, — поділився зі мною один із єгерів.
— Я хочу, щоб ця природа залишилася. У мене ще онуків
нема, але ж будуть колись. І
ми зобов’язані зберегти цю
красу для нащадків!». ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО 2020

Підготувала Інна СТЕПАНЧУК

Півтора року тривала робота над книгою «Конотопська Небесна чота. 20142018» й нарешті його автори представили результати своєї праці. Презентація
видання відбулася в кінотеатрі «Мир».
Це книга пам’яті воїнів-конотопців, які
загинули впродовж п’яти років російсько-української війни на сході України,
боронячи цілісність кордонів та незалежність Вітчизни. В основу видання
лягли розповіді, які записали вихованці
гуртка «Юні журналісти-краєзнавці» Конотопської станції юних туристів, зустрівшись із рідними, друзями, вчителями
героїв. Доповнили книжку дописи керівника гуртка Ігоря Лисого та матеріали з
друкованих видань.

СУСПІЛЬСТВО
■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Соколи, що стали янголами...
Мешканців Конотопа,
які загинули, захищаючи
Україну в 2014-2018 роках,
увічнили в книзі пам’яті

Юні журналісти зробили дорослу
роботу
І коротші, й довші оповіді розкривають непересічність кожної особистості, мужність, шляхетність, вірність
обов’язку, готовність до самопожертви,
любов до України полеглих героїв. Видано книгу в межах проєкту «Пам’ятаємо
героїв» за сприяння та фінансової підтримки виконавчого комітету Конотопської міської ради.
На презентації виступили упорядник книги Ігор Лисий, авторки видання
Дар’я Вандоляк і Дарина Коваль, представники партнерських організацій: заступниця генерального директора Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності Антоніна Пипко, член
громадської організації «Конотопське об’єднання ветеранів війни за незалежність України», учасник АТО Микола Пасько, рідні героїв Микола Ничвидюк, Ірина Шульга та Лариса Іващенко. Привітав присутніх керівник гуртка
СЮТур Валерій Малявчик, який також
долучився до видання книги і нагородив
авторів та упорядника солодкими подарунками.
Партнером проєкту виступив Національний музей Революції гідності, який,
маючи добрий досвід видавничої діяльности, розуміючи унікальність книжки
та бажаючи підтримати гідну ідею юних
журналістів, підготував видання на професійному рівні.
«Унікальність книжки в тому, що
ініціаторами її створення та головними
авторами є юні журналісти, — зазначає
заступниця генерального директора Національного меморіального комплексу
Героїв Небесної сотні — Музею Революції гідності Антоніна Пипко. — Не з примусу, не з обов’язку, не за гроші, але з
щирості серця, з глибокої вдячності до
героїв, з бажання зберегти пам’ять про
кожного з них народився задум цієї
книжки та відбувалася реалізація. Ігор
Лисий — керівник гуртка юних журналістів — підхопив ідею юних і з властивою йому енергією взявся до роботи.
Він же став і упорядником книжки.
На обкладинці — крило. Воно сприймається як янгольське, а насправді автор обкладинки — талановитий художник-плакатист Микола Гончаров говорить, що це — крило сокола. Як відомо,
сокіл — символ доблесного воїна. Книжка — про наших соколів, що стали янголами...».

«Коли спілкувались із родичами,
кожна з нас наче проживала цю
історію»
«Навесні 2018 року мені подарували книжку «Героям слава», яка витримала вже кілька видань, — згадує куратор проєкту та упорядник книжки Ігор
Лисий. — Вона розповідає про жителів
та уродженців Сумщини, що загинули в боротьбі за свободу й незалежність
України на полях неоголошеної війни в
2014—2017 роках. Там наведено й розповіді про одинадцятьох наших земляків, героїв, чиє життя пов’язано з містом
Конотопом та Конотопським районом. Із
книжкою я познайомив учасників гуртка, яким керую близько семи років. Це
гурток «Юні журналісти-краєзнавці»
Конотопської станції юних туристів. У
когось із гуртківців з’явилась ідея зібрати матеріал про наших полеглих земляків — на той час їх уже було більш ніж

❙ Авторки та упорядник: зліва направо Дар’я Вандоляк, Ігор Лисий, Дарина Коваль.

❙ Антоніна Пипко: «Унікальність книжки
❙ в тому, що ініціаторами її створення
❙ та авторами є юні журналісти й школярі».
❙ Фото Ольги СОБОЛЄВОЇ.
одинадцять — та спробувати випустити власну книжку. Ця ідея сподобалася
всім. Але розповідь про кожного героя
мала бути значно докладнішою, аніж у
збірнику сумчани. Також наше видання
мало містити як тексти, написані гуртківцями, так і оприлюднені в різних виданнях матеріали інших авторів».
Як зазначає Ігор Лисий, спочатку над
проєктом працювали тільки гуртківці.
Це Дар’я Вандоляк, Катерина Гайдай,
Дарина Коваль, Катерина Попок та Діана Тихоненко. А потім до них приєдналися учні шкіл району: Марина Гарбар,
Маша Гопфалова, Вікторія Шевченко та
Антон Голуб (єдиний хлопець у товаристві дівчат-авторів).
Звісно, були побоювання: а чи впораються 15—17-річні гуртківці з цим завданням? Адже тема непроста, серйозна. Та згодом сумніви розвіялися. Вже
перше інтерв’ю з Ніною Андріївною Ничвидюк, матір’ю полеглого героя, було
надруковано в міській громадсько-політичній газеті «Конотопський край» та
показано по телебаченню Конотопською
телерадіокомпанією «Вежа». А Діана
Тихоненко, яка записувала це інтерв’ю,
22 березня 2018 року взяла участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Герої сучасності — серед
нас» та одержала почесну грамоту за активну участь.
А минулий рік приніс творчій команді книги пам’яті ще одну радісну подію:
28 березня 2019 року Катерина Гайдай
узяла участь у конференції «Герої сучасності — серед нас», і дівчину відзначили
грамотою за найкращу доповідь та цінним подарунком.
«Участь у проєкті мені запам’ятається
надовго. У кожного героя — своя історія,
— згадує про роботу над книжкою Дар’я
Вандоляк. — Зокрема, історія Михайла
Сусла мене дуже вразила (доброволець
на псевдо «Слідопит» у березні 2015 року
потрапив у засідку поблизу селища Піски на Донеччині, отримав серйозні поранення та помер у шпиталі. — Ред.).
Скажу чесно, спілкуватись із родичами було нелегко. Коли я спілкувалась
із сестрою Михайла, у мене щеміло серце, бо те, що вона розповідала, не залишить нікого байдужим. І коли ми спілкувались із родичами, кожна з нас наче
проживала цю історію. Дуже добре, що
є можливість так вшанувати пам’ять наших героїв.
«Память про загиблих атовців по-

❙ Вихованка гуртка Діана Тихоненко спілкується з матір’ю Валентина Ничвидюка.

❙ «Конотопська Небесна чота. 2014-2018» — у книзі вшановано кожного полеглого героя.
винна жити в наших серцях, — додає ще
одна юна авторка, Дарина Коваль. — Це
ті люди, які віддали своє життя за Україну, за нас, щоб ми могли спати спокійно,
доки йде війна. Коли ми працювали над
цим нелегким, проте дуже цікавим проєктом, часом емоційно було дуже важко.
Ми відчували весь той біль рідних i близьких, біль непоправної втрати синів, чоловіків, братів. Гадаю, ми зробили дуже
добру справу і вдячні всім, хто погодився
з нами співпрацювати.

«Щоб кількість героїв нашого видання
не збільшилася ніколи»
Героями «Конотопської Небесної
чоти. 2014-2018» стали шістнадцять
уродженців та мешканців міста й району, які брали участь в АТО (нині ООС) та
віддали своє життя за Україну. «Довелося вислухати чимало різних думок щодо

доцільності включення до цього переліку людей, які померли поза зоною бойових дій. Врешті дійшли згоди, що не
треба ділити людей на загиблих у бою та
тих, хто потім помер не на полі бою, —
каже Ігор Лисий. — Так, до речі, зробили й сумчани. Також ми намагалися не
акцентувати належність до різноманітних політичних і громадських організацій того чи іншого героя. Наголошували
на протилежному — всі вони були громадянами України та боронили свою Вітчизну».
Ставлячи крапку у своїй книжці пам’яті, її автори дуже сподіваються, що вона стане крапкою і в переліку
втрат Конотопщини. Як наголосив Ігор
Лисий, «віддаючи шану полеглим захисникам Вітчизни, дуже хочемо, щоб кількість героїв нашого видання не збільшилася ніколи». ■

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ»
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

■ НОМІНАЦІЯ «ВІЗИТІВКА»
Короткі списки подано за абеткою – лавреата буде названо на урочистій
церемонії 21 лютого 2020 року в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Малярство / фотографія / пластика
Волтер АЙЗЕКСОН. Леонардо да Вінчі. – К.: Наш формат, 488
с.(п)
Алла Горська: спалах перед світанком. – К.: Кліо, 136 с.(п)
Ангели. – К.: Артбук, 320 с.(п)
Сьюзан ГЕРБЕРТ. Галерея котів. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА,
320 с.(с)
Діана КЛОЧКО. 65 українських шедеврів. Визнані й неявні.
– К.: ArtHuss, 256 с.(о)
Станіслав Єжи ЛЕЦ. Вибрані афоризми. Ілюстрації Олександра Ройтбурда.
– К.: Б/н, 288 с.(о)

Артур РУДЗИЦЬКИЙ. Ілюстратор «Кобзаря» Василь Седляр та
його доба. – К.: Мистецтво, 240 с.(о)
Архітектура / театр, кіно / мистецтвознавча есеїстика /
спеціальні дослідження
KYIV STREET ART. – К.: Самміт-Книга, 340 с.(п)
Архипенко в західноукраїнському мистецькому дискурсі. – Л.:
Піраміда, 300 с.(п)
Майкл БЕРД. 100 ідей, що змінили мистецтво; Стівен ГЕЛЛЕР,
Сеймур КВАСТ. Графічні стилі: від вікторіанців до хіпстерів.
– К.: ArtHuss, 296+208 с.(о)
Джефрі БЕТЧЕН. Вогонь бажання. Зародження фотографії:
Джон ТЕҐҐ. Тягар репрезентації: есеї про множинність
фотографії та історії. – К.: Родовід, 248+248 с.(о)
Казимир Малевич. Київський аспект. – К.: Родовід, 336 с.(о)
Василь КОСІВ. Українська ідентичність у графічному дизайні
1945–1989. – К.: Родовід, 400 с.(п)
Ірина МЕЛЕШКІНА. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії
єврейського театру. – К.: Дух і Літера, 304 с.(і)
Краєзнавча і туристична література / етнографія /
історія повсякдення / дорожні нотатки
Громовиця БЕРДНИК. Знаки карпатської магії. – Л.: Terra
Incognita, 224 с.(п)
Тетяна ВОДОТИКА. Почесні громадяни міста Києва. 18721917. – К.: Варто, 224 с.(с)
Леонід КАНТЕР, Павло СОЛОДЬКО. З табуретом до океану.
– К.: Люта справа, 312 с.(о)
Кривий Ріг крізь об’єктив німецького солдата (1941–1944
рр.). – К.: б/н, 200 с.(п)
Александра ЛОШАК, Валентин СТАРОСТИН. Синагоги
Екатеринослава. – Дніпро: Герда, 320 с.(п)
Володимир ПАНЧЕНКО. Сонячний годинник. – К.: Темпора,
436 с.(о)
Аркадій ТРЕТЬЯКОВ. Старий Хрещатик і його домовласники.
– К.: Сучасний письменник, 328 с.(п)
Ігор ГИРИЧ

На мій погляд, книжка Аркадія
Третьякова «Старий Хрещатик і
його домовласники» (К.: Сучасний письменник) — найкраща
праця про головну вулицю Києва, попри наявність вже досить
значної літератури з хрещатикознавства. Автору вдалося поєднати популярний і науковий підхід.
Фактаж книжки підкріплено цінним архівним матеріалом сировинного характеру, виявленого
автором і введеного в науковий
обіг. З другого боку, цитати газет і спогадів надають читабельності для широкого загалу.
До Третьякова історію Хрещатика
представляли або як минуле його архітектурних споруд, або як історію об’єктів
культури, які на ньому розташовані. Автор першим подав синтетичний культурологічний огляд з наголосом на біографії людей, пов’язаних із цією вулицею.
А оскільки на Хрещатику мешкали не

■ НОМІНАНТ

Костянтин РОДИК

От же ж дивна книжка: Лец
плюс Ройтбурд чи навпаки?
Хто «головний»? Репродуковані картини — самостійні
станкові роботи. І польський
письменник нічого не знав про
українського художника: коли
Лец відійшов, Ройтбурдові
було п’ять рочків. Тож звідки
ця потужна синергетика?
Колись Віктор Шендерович видав у Росії книжку
Леца, де проілюстрував його
афоризми світовими світлинами-символами. Попадання
було стовідсоткове, як і тепер
— у книжці, виданій Артуром
Рудзицьким. Та справа не так
у талановитих упорядниках,
як у природі Лецевого письма.
У передмові до нашої новинки Іван Дзюба говорить про
«ефект короткого замикання». В теорії фотографії для цієї
метафори є термін: punctum
— те, що «перетворює глядача на мішень» (Елена Петровская. Непроявленное. Очерки
по философии фотографии. —
Москва: Ad Marginem, 2002).
Punctum — це точка перетину
естетичних очікувань масової
свідомості, тобто кітчу, і власне мистецтва.
Мистецтвознавці
пишуть про Олександра Ройтбурда: «Парадоксальна комбінаторика його картин
часто наближається до кітчу» (Галина Скляренко. Сучасне мистецтво України. —
К.: ArtHuss, 2016). На цьому
ж замінованому фронтірному полі працював і Станіслав
Єжи Лец. За великим рахунком, усі його афоризми — пересміювання монструального
кітчу соціалістичної комунікації.
Зокрема й жанру «кричалок», відомих як «Заклики» до двох «пролетарських
свят», що публікувалися заздалегідь у всіх газетах (з
районними включно), а під час
обов’язкових демонстрацій
проголошувалися з начальницької трибуни, на що святковий натовп мусив щодвіхвилини волати «Ура!». Уявіть собі
Станіслава Єжи Леца, який
кидає «трудящим»: «Вписуйся у впливові кола!». Або: «Цінуй слово! Кожне може стати твоїм останнім!». Чи й

Лорди Парадоксу:
візуально-вербальний будильник

так: «Ощадно обходьмося з оптимізмом, його нам повинно
вистачити до кінця року!»
Так, це жанр анекдоту.
Але ж і згадана Г.Скляренко
пише, що картини Олександра Ройтбурда часто-густо
— «живописні анекдоти».
Наша книжка проілюстрована
здебільшого роботами з циклу
«Повсякдення в Помпеях» —
химерними візуальними припущеннями, як би то велося
мешканцям легендарного міста у до-Везувійський період.
Притому, глядача навідує підозра, що художник творив у
стані «обкуреності» Кафкою,
Далі, Міро, Пікассо та іншими
дотепниками.
Ґандж усіх великих сюрреалістів — обмежений досвід:
їм не довелося жити при «соціалізмі», у щоденних декораціях ожилого абсурду відверто кримінального характеру.
Ройтбурд і Лец наковталися
цього лайна під зав’язку. Але
ж випливли. Лец, як віддихався, занотував: «Мені наснилася реклама протизаплідних
засобів: «Ненароджені благословлятимуть вас!». А вже
як зовсім оговтався, сформулював свою дорожню карту:
«Поет є шпигуном фантазії
в країні реальності».
Сьюзен Зонтаґ, медитуючи
над чаром макрофотографій
Едварда Вестона, написала:
«Одним із споконвічних успіхів фотографії була її стратегія перетворення живих

■ НОМІНАНТ

Третьяков і всі-всі-всі:
архівний феєрверк
лише пересічні домовласники, а й ті, що
лишили слід у розвитку науки та культури України (і світу!) — вийшло захопливе оповідання про тих, хто зробив славу
Києва порубіжжя ХІХ—ХХ століть.
1917 року большевицька влада
експропріювала Хрещатик, і київські підприємці емігрували, здобуваючи далі собі славу в Європі та Північній Америці. Тож маємо біографічний
довідник тих непересічних особистостей. Сорок будинків Хрещатика стали
для А.Третьякова відправною точкою
оповіді про понад сотню родин, що різного часу володіли ними — власне, про
золотий фонд корінних киян. Коли ж додати крамниці, організації та інституції,
що орендували приміщення на Хреща-

тику, то йдеться про кількасот осіб — а
це вже своєрідна енциклопедія старого
Києва.
Пан Третьяков, відомий києвознавець, автор не однієї книжки зі столичної минувшини — про Бессарабський
ринок, вулицю Шота Руставелі, київське купецтво тощо. Усюди — фронтальне
використання архівних джерел міського
державного архіву Києва. Цей принцип
дозволяє розказати не стільки про архітектурні принади, скільки про людей,
які робили фінансову, економічну і культурну славу Міста.
Отже, читач бачить багатонаціональну палітру киян: польське поміщицтво,
швайцарських підприємців-кондитерів,
чехів-продавців грамплатівок, ювелірів-

євреїв. На Хрещатику працювали два
найвідоміші київські книгарі — росіянин М.Оглоблін і поляк Л.Ідзиковський;
засновник виробництва української
грамплатівки чех Ї.Індржишек; перший
фотограф Ф.де Мезер; «київський Фаберже» — Й.Маршак; кондитер і власник першої публічної кав’ярні швайца-

істот на речі, а речей — на живих істот» (Про фотографію.
— К.: Основи, 2002). Розглядаючи «Вибрані афоризми»,
бачиш, що це і про Ройтбурда
з Лецем також. От до прикладу: «Якийсь сморід, що бореться з вентилятором, а туди ж
— вважає себе Дон Кіхотом».
«Іронічним львів’янином»
називали Леца близькі. Не
так, може, через місце народження, як через геополітичну алюзію: людина, що ковтнула отрути «русского міра».
Коли він написав: «Лихо сусідам тієї нації, котра живе на
межі розпачу!» — мав на оці,
звісно, підсовєцьку Польщу.
Есеїст Константи Ґеберт у ще
одній короткій передмові до
рецензованої збірки бідкається, що поляки у теплому барлогу ЄС і НАТО стали забувати «принади соціалізму», а
відтак і його патологоанатома Леца. Натомість, пише Ґеберт, «в Україні забути важче, бо нагадування частіші і
категоричніші».
Так, для українців Росія —
це «лихо, яке завжди з нами».
Як на мене, вишукану й компактну книжечку «Вибраних
афоризмів» Леца з ілюстраціями Ройтбурда варто поширювати, як відому Книгу в порядних готелях. Аби ненав’язливо
нагадувати про сусідство з лабораторією
Апокаліпсису.
Тим, кому невтямки: «Хто
кричить: «Хай живе!» — мусить платити за похорон».
І задля розуміння: «Дурні не
такі дурні. Вони завжди в
більшості», а «бездумність
ніколи не втрачає актуальності».
Авжеж, «мудрості мало б
вистачити всім, бо хто ж нею
користується?». Але мудрість
Сократа, що лунає з діжки, —
не помічна. Бо — «неписьменні змушені диктувати».
І наостанок: «Іноді злочином є сАме алібі». Отака
вона, книжка «лордів Парадоксу аристократії духу в часах постійного цькування»
(К. Ґеберт). ■
рець Б.Семадені. А ще у книжці — про
найбільші українські банки і перші кінотеатри, про найкращі крамниці та готелі. Є тут дотичні розповіді і про хрестоматійні постаті — М.Костомарова і
Т.Шевченка, Лесю Українку та Івана
Франка, гетьмана Павла Скоропадського.
Великим плюсом книжки є її насиченість рідкісним ілюстративним
матеріалом: півтисячі архітектурних
креслень, портретів мешканців та забудовників; копії торговельної, виробничої та сервісної тогочасної реклами.
Відтак «Хрещатик...» Третьякова
— справжній подарунок для кожного поціновувача. В ділянці краєзнавчої літератури — це один із найкращих творів останніх кількох років. Не
здивуюся, коли книжка матиме перевидання, і то не одне. Слава Богу, попит на такі видання ще великий. ■
Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

Кирило Басковський:
Відчуваю себе актором
бродвейського театру
Про мюзикли, концерт-ревю та «дорогу з жовтої
цегли» артиста НАТО
Вікторія КОТЕНОК

При спілкуванні з Кирилом Басковським розумієш, що мрії мають здатність збуватися — за умови наполегливості, цілеспрямованості й оптимізму. Офіційний слоґан
театру, в якому працює актор, звучить: «Київський національний академічний театр
оперети — крок до свята!». Тобто апріорі робота колективу має нести світло, радість
і хороший настрій. Кирило є одним із невід’ємних «гвинтиків» цієї високої місії. Його
до трупи Оперети (нині абревіатура НАТО) взяли студентом третього курсу Київської
академії естрадного та циркового мистецтва. Відтоді за 12 сезонів він створив понад
10 різнохарактерних персонажів. Серед них комічно-норовливий Капітан із мюзиклу
«Труффальдіно із Бергамо» Олександра Колкера, хитрий красень і лицемір Барон
Моріц у «Графині Маріці» Імре Кальмана, суворі представники німецької влади Кардинал Вінчестерський у рок-опері «Біла Ворона» Геннадія Татарченка і Герр Целлер
у «Звуках музики» Ричарда Роджерса, майстерний пристосуванець Федя Міфель у
«Такому єврейському щасті» Ігоря Поклада. Недавно до них приєднався кар’єрист
Луї-Філіп ля Туретт з оперети «Баядера» Імре Кальмана.
Абсолютно несподіваний образ лірично-гротескного філософа Дядечка Гнія Кирило
створив у «Сімейці Аддамсів» Ендрю Ліппа. Не менш цікаві його комедійні персонажі, особливо в казках. Та найкращим способом переконатися в широкому діапазоні
акторських можливостей Басковського є перегляд концерту-ревю «Звуки мюзиклу»
в Арт-Центрі ім. І. Козловського.
Про успіхи театру, останні прем’єри та плани на майбутнє актор розповідає у спеціальному інтерв’ю для газети «Україна молода».

❙ Оперета «Баядера»: Кирило Басковський — Луї-Філіп.
❙ Фото Мілани ШИДЛОВСЬКОЇ.

Київській опереті — 85!
■ Театр оперети недавно відсвяткував поважний ювілей. Кириле, розкажіть, будь ласка, про зміни, які відбулися в театрі за останні 10 років?
— Можу відверто сказати, що театр
за керівництва Богдана Струтинського кардинально змінився як усередині,
так і зовні. І продовжує змінюватися:
недавно була друга і на черзі вже третя
реконструкція! Будівлю відреставрували, укріпили, замінили всі вікна. Мені
розказували про часи, коли в гримерках був страшенний холод. Уявіть собі,
актори співали у холоді, що шкідливо
для голосових зв’язок! Нині у гримерках навіть спекотно! Якісний ремонт
провели у всіх коридорах, холах, туалетах, глядачі із задоволенням фотографуються чи не в кожному куточку
театру. Що стосується основної сцени,
повністю оновили технічне оснащення
— звук, світло; незабаром має запрацювати сценічне коло. Чув, що в планах керівництва добудувати просторий
репетиційний майданчик.
У театрі відкрилися нові сценічні
простори камерного формату — Театр у
фойє, Stage_Lab і Сцена «77». На Хрещатику запрацював альтернативний
майданчик — Арт-Центр імені Івана
Козловського, в афіші якого музичні і
драматичні вистави, концерти, творчі
вечори, виставки, презентації.
■ Як змінилася афіша театру?
— У репертуарі відомі і популярні
оперети, з’явилося багато мюзиклів,
рок-опери, концертні програми, драматичні вистави. На постановки запрошуються відомі вітчизняні та іноземні режисери. Зали повні глядачів,
і це дуже тішить. Є вистави, як, наприклад, «Сімейка Аддамсів», «Сорочинський ярмарок», «Летюча миша»,
«Графиня Маріца», «Скрипаль на
даху», «В джазі тільки дівчата, або
Sugar», на які за місяць викуповують
квитки!
Театр проводить багато творчих лабораторій, здійснюються експериментальні постановки. Навеснi колектив
в Івано-Франківську проводить Міжнародний фестиваль мистецтв «Карпатський простір», на початку літа в
Бучі та Києві — Міжнародний музичний фестиваль О-Fest. З виставами активно їздимо на інші фестивалі, беремо участь у конкурсах. От недавно
мюзикл «Скрипаль на даху» у режисурі Богдана Струтинського, в якому
я граю Федора, став лауреатом Фестивалю-премії «ГРА» у номінації «най-

❙ Мюзикл «Сімейка Аддамсів»: Кирило Басковський у ролі романтичного Дядька Гнія.
❙ Фото Оксани ЛАЗЕПКО.
❙ Кирило Басковський.
❙ Фото Максима ЗУБЦОВА.
краща музична вистава». Зараз театр працює над постановкою мюзиклу Варконі Матіаса «Портрет Доріана
Грея», прем’єра якого запланована на
19 березня. Я пишаюся своїм театром.
Завжди хочеться чогось більшого, бо
така природа людини — прагнути до
ідеалу. Але на даному етапі я повністю задоволений ролями, виставами,
роботою.

Філіп і Дядечко Гній
■ Розкажіть про вашу крайню роботу — роль Філіпа в опереті «Баядера».
— Із цією виставою у мене склалася
особлива історія. Коли я тільки починав працювати в театрі, усі початківці отримували так звані «обов’язкові»
ролі: вводилися у вже діючі вистави.
Моїми дебютними ролями стали Кавалер в опереті «Сільва» та Бармен у
«Баядері». В останній Ірина Лапіна
грала Марієтту, а Олександр Кравченко і Сергій Мельниченко — Філіпа. Я
із захватом спостерігав за грою старших колег, особливо за їхнім виконання танцювального номера «Шиммі».
Коли торік Богдан Струтинський
почав ставити нову версію «Баядери»,
я не знав, на яку роль мене призначать.
І, на моє здивування, це був Філіп —
герой, яким я так захоплювався понад
10 років тому. Мене часто ставлять на
ролі поганців, і цей персонаж часткового належить до цієї когорти: одружений iз красунею Марієттою, він абсолютно не приділяє їй належної уваги
через свою зайнятість бізнесом. Роман-

тичний період їхніх стосунків минув,
чоловік реалізовує себе в кар’єрі. Філіп
знає, що у дружини є коханець, але
не ревнує і навіть не проти їхніх стосункiв. Після чергової сварки саме на
нього він залишає Марієтту і вирушає
в Індію на ділові переговори. На щастя, після повернення, чоловік стає розсудливішим, змінює своє ставлення до
дружини, і вони вирішують почати стосунки спочатку. Моя роль невелика,
але містка, без зайвої води, як кажуть.
І публіці до вподоби, адже у фаворі глядачів — гострохарактерні герої. Вистава вийшла яскрава, видовищна, стильна. Переконаний, що вона буде однією
з найпопулярніших у репертуарі театру.
■ Як вважаєте, у чому секрет популярності мюзиклу «Сімейка Аддамсів»
у вашому театрі?
— У цій виставі все гармонійно склалося: чудова драматургія на рівні Шекспіра, неймовірна музика і вірші Ендрю Ліппа; грамотна постановка, над
якою працював литовський режисер
Кестутіс Стасіс Якштас; яскрава сценографія Гінтараса Макаревічуса і хореографія Дайнюса Бервінгіса; хороша робота диригента Оксани Мадараш; цікаві акторські роботи солістіввокалістів, хору і балету. Це сімейний
мюзикл, який однаково цікавий як дітям, так і дорослим. Адже тут постають теми стосунків батьків і дітей, конфлікту поколінь, прихованих скелетів
у шафах, згасання з роками сімейного
вогнища, втрати себе і своїх орієнтирів, переоцінки цінностей.
Сюжет знайомий: донька «незвичної» сімейки Аддамсів закохалася у

хлопця зі звичайної сім’ї. І вони вирішили познайомити родини між собою.
З цього моменту і починають виймати
скелети з шаф усіх героїв...
■ Ваш герой належить до звичайної
чи «незвичайної» сім’ї?
— Я граю Дядечка Гнія — брата Гомеза Аддамса, тобто члена «ненормальної» родини. При його страхітливій голомозій зовнішності він — дуже романтична й добра людина. Розмовляє ніжним високим голосом. За п’єсою герой
закоханий в Луну, а в нас — у Планету. Світла, незаплямована людина. Зі
сторони здається божевільним, але насправді він мудрий: усе бачить і все розуміє. По-філософськи намагається
роз’яснити й відкрити очі на те, що відбувається в житті Аддамсів, допомагає
вийти з тупикових ситуацій. А ще персонаж виконує функцію конферансьє
— умовного зв’язку між глядачами і
героями.
Зізнаюся чесно, спершу в мене були
амбіції щодо Гомеза: саме на цю роль я
подавав заявку. Але мене не взяли і я
не на жарт засмутився з цього приводу. Але наш концертмейстер — Зоя Володарська — порадила спробувати Дядечка Гнія. Вийшов дуже несподіваний
навіть для мене самого образ і я радий,
що все саме так склалося. До речі, саме
завдяки концертмейстеру — дуже талановитій піаністці, яка вміє підтримати, підказати щось по характеру
персонажу, мотивувати, заохотити до
роботи — і виник мій проєкт «Звуки
мюзиклу».

Пристрасть до мюзиклів
■

То на створення «Звуків мюзиклу»

КУЛЬТУРА
надихнула Зоя Володарська?
— Так. Це некомерційний проєкт і він був, так би мовити, моїм
душевним поривом. Я закоханий
у жанр мюзиклу: багато дивлюся їх у запису, збираю-колекціоную ноти, відслідковую всі новини на Бродвеї. Інколи сам собі дивуюся, чому не народився в Америці, бо відчуваю себе артистом
бродвейського театру. Розумію,
звичайно, що ще не ідеальний артист мюзиклу, мені є що вдосконалювати, над чим працювати.
Саме тому я відвідую різні майстер-класи, тренажі. А ще вчу-співаю багато різних номерів із мюзиклів, які після вивчення просто ховалися «у стіл».
Одного разу наш концертмейстер підкинула ідею поєднати їх у
спільну програму. І ми в компіляції з нашим талановитим режисером Максимом Добролюбовим, а
також з актрисами Іриною Беспаловою-Примак і Тетяною Дідух
зробили концерт-ревю. Вийшла
класна історія взаємовідносин
любовного трикутника — чоловіка і двох жінок. Головною стала
тема вибору: про те, що людина
постійно вагається, сумнівається, роздумує, з ким їй пов’язати
своє життя. Відбулося п’ять показів, ми побачили інтерес публіки і... вирішили рухатися далі.
Адже мюзиклів так багато! Я вже
зібрав нову програму, яку ми презентуватимемо цієї весни. Вона
називатиметься «Звуки мюзиклу. Міська історія».
■ Чи можна сказати, що ваша
мрія стати актором збулася?
— Я мріяв стати не просто актором, а актором музичного театру. І, так, вона збулася. Але
ще не повністю. Мені є куди рости далі... Дивуюся, що в нас досі
немає вишу з такою спеціальністю. У Консерваторії випускають
вокалістів, в Університеті імені
Івана Карпенка-Карого — акторів драматичного театру. Мені
довелося самостійно вчитися.
Ходити на окремі курси з вокалу, з хореографії. Також пощастило з викладачем акторської
майстерності — народним артистом Давидом Бабаєвим. (Царство йому небесне, недавно відійшов у вічність). Завдяки йому я
отримав професію артиста естради у Київській муніципальній
академії естрадного та циркового мистецтв. Згодом там же у
Світлани Деркач опанував фах
режисера естради, театралізованих видовищ та цирку. Режисурою поки не планую займатися, але вона дуже допомагає в
акторській роботі: вмінню готуватися і створювати персонаж,
відсторонитися і проаналізувати свій образ зі сторони, тримати
в балансі свої емоції. Своєю освітою я повністю задоволений.
Спершу мені здавалося, що я
не зможу опанувати цю досить
складну професію, але в мене
вийшло. Мені допомагали безмежна любов до обраної справи,
бажання вчитися і відкривати
нове. Граючи в мюзиклах, оперетах, концертах, я отримую неймовірне задоволення. Серед ролей-мрій — Граф Монте-Крісто
в однойменному мюзиклі Френка Вайльдхорна (анг. — Frank
Wildhorn). Вважаю себе щасливою людиною, яка працює у чудовому творчому колективі, має хороших друзів, підтримку рідних.
Нині мені цікаво було б відкрити
в собі ще й кіноактора. А ще —
збалансувати і своє особисте життя, адже з моїм шаленим графіком складно вибудувати серйозні відносини. Вірю, що найближчим часом у мене все вийде.
Адже, якщо правильно обираєш
«дорогу з жовтої цегли», то неодмінно потрапиш до омріяного
«Смарагдового міста». ■
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■ ЮВІЛЕЇ

Козацький дух від
«Козацьких забав»
Улюблений гурт українців усього
світу відзначив своє тридцятиріччя
тригодинним концертом з аншлагом
і гучними вигуками «Браво»
Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Зала наповнювалася усмішками, жартами, співом і теплом сердець. Гучними оплесками й вигуками «Браво!» зустрічали глядачі гурт «Козацькі забави».
Концертні виступи гурту —
це дотепні, свого роду яскраві
вистави, що відтворюють актуальні проблеми життя. З одного
боку — це історичні образи нашого минулого — саме такими
були музики Запорозької Січі, а
з іншого — це наші сучасники з
іронією та сарказмом.
«Козацькі забави» уміють
відчути настрій публіки,
підібрати до неї ключі, тому
глядач одразу перетворюється
ще й на безпосереднього учасника дійства, що відбувається
на сцені. Отож, без перебільшення, гурт люблять і діти, і
дорослі. Художній керівник
гурту, народний артист України Андрій Верес розповідає,
що за цей час пережили багато
чого, але не загубили своє творче обличчя, переконання. Козацький дух перемагає. «Учасники гурту, час від часу, з різних
причин мінялися, — розповідає Андрій Верес. — Сьогодні
в гурті: народний артист України Віктор Тетеря, заслужені
артисти України Ігор Ратушний і Михайло Нагорний, лауреати міжнародних конкурсів
Олексій Коломоєць та Ярослав
Курка, скрипаль Сергій Боровий».
Артисти «Козацьких забав»
жартома і всерйоз заводять публіку. Наприклад, так серйозно починають представлення: «Спонсором нашого концерту є... (витримують паузу й
продовжують) пункт прийому
склопосуду номер одинадцять,
Людмила КОХАН
Найромантичніший дует
України — популярна співачка Alyosha і композитор Vlad
Darwin — повертається, щоб
презентувати новий альбом і
подарувати киянам та гостям
столиці ексклюзивне шоу 16
лютого. Представлять музичне дійство «Золота середина»
— сценічну розповідь про взаємини Жінки та Чоловіка, створену за мотивами однойменного альбому Alyosha & Vlad
Darwin.
«Ви навіть не можете собі
уявити, як я скучив за нашими спільними з Alyosha виступами! — зізнається Влад Дарвін. — Це буде особливий
вечір, наповнений безумовною любов’ю. Новий альбом,
сольні прем’єри, тільки авторські пісні від Alyosha &
Vlad Darwin, тільки 100% відвертості».
За режисерським задумом,
кожна пісня в шоу «Золота середина» символізує виклик
рівновазі та балансу в союзі
двох закоханих людей. При-

що в Дарниці». Уміють козаки
дотепно жартувати. Про політику ні слова, а ось жарт про
неї завжди знайдеться.
Хоч і стверджує Вікіпедія,
що українських народних пісень записано 15,5 тисячі,
все ж «Козацькі забави» знають точно, що їх... п’ятсот тисяч! І починають перелік. Наприклад, пісні про маму, про
тата, про кохання. А кохання буває щасливим, нещасним і... зовсім нещасним. Пісню «Несе Галя воду» розібрали
«на запчастини». Чомусь Галя
несе ту воду, що аж коромисло
гнеться, а ледащо Йванко так
собі, як барвінок в’ється. «Козацькі забави» знають про нас
та наші біди все, і намагаються розважити українців жартами та піснею. І їм це вдається.
Їх чекають і в столиці, і у віддалених селах, містах, і в усіх
куточках світу, де живуть українці, які люблять жартівливу пісню. Вони вміють підняти
дух й подарувати запал своїх
козацьких душ.
Підтримати й привітати
«Козацькі забави» прийшов
давній друг, народний артист
України Олег Марцинківський. Глядачам він подарував
пісні.
«Ну як не любити правдешнє і наше, — сказав про іменинників Андрій Демиденко, український поет-пісняр, народний артист України. — Гурт
«Козацькі забави» — це код
України». Поет продекламував два вірші — «Мамина хустка» і «О, музико, свята».
Завітав на пісенне свято і
поет-пісняр, народний артист
України Вадим Крищенко. Він
прочитав своє привітання, яке
народилося в залі, уклінно подякував гурту за майстерність,

❙ Гурт «Козацькі забави»
❙ Фото гурту з архіву колективу.

❙ Андрій Демиденко, Віктор Ющенко, Вадим Крищенко та
❙ Андрій Верес під час антракту виступу гурту «Козацькі забави».
❙ Фото Іван МАШТАЛІР.
мистецтво, українство. «Буває,
що й пісня продовжує життя»,
— підкреслив Вадим Крищенко. В репертуарі «Козацьких
забав» багато пісень автора.
За оголошенням жартівливих козаків, родзинкою концерту був виступ гостя «з далекої Шотландії», тобто колоритний номер у виконанні Василя
Нагірного з Білої Церкви. За основу він взяв мелодію The Gael
із відомого кінофільму «Останній із Могікан» і виконував її
на волинці, яку, до речі, замовив саме у Шотландії.
Серед слухачів у залі підспівував і аплодував гурту «Козацькі забави» Віктор Ющенко
з дружиною Катериною. Віктор Ющенко розповідає, що

виступи гурту «Козацькі забави» слухає з часів, коли ще не
був президентом України. За
тридцять років бренд «Козацькі забави» став елітною маркою
сучасної української історії.
Чоловічий гурт прикрасили
й дві чудові солістки академічного ансамблю пісні й танцю
Національної гвардії України
Катерина Рисістих та МаріАнна Гавриш.
Імпровізація на сцені — одна
з родзинок, що робить творчість
гурту «Козацькі забави» оригінальною й неповторною, самобутньою й ствердною. Їм вірять.
Їх слухають. Їм аплодують й вигукують «Браво».
«Козацькі забави» — душа
української нації. ■

■ КОНЦЕРТ

Золота середина
відвертості
Співачка Альоша знову з Владом
Дарвіном
страсть, ейфорія, ревнощі, образа, страх, сумнів, розчарування — Alyosha і Vlad Darwin
заспівають про те, що близьке
кожній парі, яка продовжує
щоденно боротися за Любов у
світі постійних випробувань і
спокус.
Над шоу працюватиме відомий режисер Ольга Семешкіна. В її творчій біографії робота з десятками зірок i безліч
міжнародних проєктів. Ольга
— заслужений діяч мистецтв,
головний хореограф Національного театру імені Івана
Франка, режисер драматичних вистав.

Авангардні хореографічні
постановки, вишукане світлове шоу і, звичайно ж, чуттєва
музика двох голосів Alyosha &
Vlad Darwin подарують глядачам незабутню романтичну атмосферу на завершення вікенду, присвяченого Дню всіх закоханих.
Також Alyosha і Vlad
Darwin анонсували вихід однойменного альбому «Золота середина». Тому глядачі матимуть змогу почути в
концертній програмі як пісні з нового дуетного альбому,
так і прем’єри сольних пісень
Alyosha і Vlad Darwin, а також

❙ Співачка Alyosha і
❙ композитор Vlad Darwin.
❙ Фото надане Master Management.
перевірені часом хіти у новому
звучанні.
Нагадаємо, один із найвідоміщих хітів від співачки
Alyosha і композитора Vlad
Darwin — «Ти найкраща». Нещодавно артисти презентували спільний кліп «Пірнай». ■
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■ ПРЕМІАЛЬНІ

Корейські «Паразити»
взяли Голлівуд
У Лос-Анджелесі відбулася 92-ге церемонія
вручення «Оскарів»
Олег БОРОВСЬКИЙ

але не в Голлівуді.

Минулої неділі в Каліфорнії відбулася 92-ге церемонія вручення
нагород Американської академії
кінематографічних мистецтв і
наук. Кращим фільмом названо
стрічку «Паразити» режисера
Пон Чжун Хо з Південної Кореї.
Загалом ця соціально-сатирична кінокартина назбирала «оскарівського» вечора найбільше
нагород, перемігши в чотирьох
головних номінаціях.

Тріумф «Паразитів»

Закордонна стимуляція
Голлівуду
Уперше за 92 роки історії
Американської кіноакадемії
неангломовна стрічка отримала «Оскар» у головній номінації «Найкращий фільм». Але це
не випадковість, до того йшлося. Минулого року переможцем
у чотирьох головних категоріях
(зокрема, і в категорії «Найкращий неангломовний фільм») перемогла чорно-біла стрічка мексиканського режисера Альфонсо Куарона «Рома». Фільм знятий не Голлівудом, а мережею
кабельного телебачення «Нетфлікс» у Мехіко на місцевому
діалекті іспанської мови. Остання обставина тоді позбавила
американських кіноакадеміків
сміливості визнати «Рому» переможцем ще й в основній категорії. Цьогоріч, на сором Голлівуду, такі побоювання було
подолано.
Церемонія «Оскарів» — це
завжди свято. Але, попри святковий настрій, із кожним роком стає все більш помітним,
що Голлівуд серйозно хворий.
Його продукція неймовірно комерціалізується на догоду масового глядача зі свідомістю
психологічно незрілого підлітка. Головним мірилом Голлівуду стають не людські цінності,
а долар. «Ось цей новий американський кінохіт зібрав у світі
мільярд доларів за перший місяць прокату. Який успіх!».
Так і тиражуються чергові «зоряні війни», «аватари», «супермени», супервумени», «люди в
чорному» та багато іншої подібної кіножуйки. Голлівуд втискує цей «кінотреш» решті світу, як колись колонізатори
втискали острівним тубільцям
блискучі брязкальця в обмін
на справжнє золото та перлини. Тепер «американська фабрика мрій» впарює світу блискучі пластикові брязкальця за
справжні американські долари.
У свої «золоті роки» Голлівуд також тримався на комерції, але тоді він злітав на двох
рівновеликих крилах: комерційному і фільмах справжньої
художньої вартості. На сьогодні
ж крило справжнього гуманістичного виміру майже повністю атрофоване, а комерційне
розрослося до небачених розмірів. Ця кінопотвора вже не
здатна літати. Вартісне, з художньої точки зору, кіно варто шукати за межами Голлівуду. Можливо, переможець головного «Оскара» наступного
року знімається тепер десь в Албанії, на Тайвані чи в Румунії,

У цій південнокорейській
соціально-сатиричній стрічці
йдеться про життя бідної родини, яка мешкає у крихітному темному напівпідвальному
приміщенні та отримує роботу
в багатій заможні родині, яка
живе у гламурному будинку в
Сеулі. На комедійний виклад
історії родини накладається
доволі трагічна розв’язка. Загалом, це ніби ілюстрація до
відомого прислів’я «з грязі та
в князі». Проблема актуальна в усі часи та в усіх народів,
тому й прислів’я тотожні. У
Польщі (od szmat do bogactw)
та Великій Британії (from rags
to riches) воно перекладається
як «із лахміття у багатство».
Тема не нова і в світовому кіно.
Аналіз процесу змін, які відбуваються з «бідною людиною»,
коли вона несподівано отримує
шанс скажено збагатитися, відкриває широке поле уяви для
кінематографістів. На темі поведінки бідних, коли вони отримують шанс опинитись на місці багатих, побудовані такі ше-

❙ Корейці успішно штурмували Голлівуд. Чотири «Оскари» — їхня законна здобич цього року.
анімаційного фільму «Король
Лев».

Церемонія не без політики
56-річний Бред Пітт використав свою сценічну промову
під час отримання «Оскара»,
щоб зробити кілька політичних
натяків. Серед них була критика того, як закінчився процес довкола імпічменту президента США Дональда Трампа.
Як відомо, він брутально провалився. Бред Пітт, розпочинаючи свій виступ, жартома згадав рішення сенаторів-республіканців не заслуховувати свідків у цьому процесі, серед них
— і колишнього радника з питань нацбезпеки Джона Болтона. «Вони мені сказали, що я

❙ «Оскарів» багато не буває.

■ НАГОРОДИ
«Оскар» 2020: основні переможці.
Найкращий фільм: «Паразити» (Пон Джун Хо).
Найкраща режисура: Пон Джун Хо («Паразити»).
Найкращий актор: Хоакін Фенікс («Джокер»).
Найкраща акторка: Рене Зеллвегер («Джуді»).
Найкращий актор другого плану: Бред Пітт («Одного разу в... Голлівуді»).
Найкраща акторка другого плану: Лора Дерн («Шлюбна історія»).
Найкращий оригінальний сценарій: Пон Джун Хо і Хан Джин Вон («Паразити»).
Найкращий адаптований сценарій: Тайка Вайтіті («Кролик Джоджо»).
Найкращий анімаційний повнометражний фільм: «Історія іграшок-4» (Джош Кулі).
Найкращий фільм іноземною мовою: «Паразити» (Пон Джун Хо).
деври світового кіно, як стрічка
1976 року італійського режиссера Етторе Скола «Відразливі,
брудні, злі». Режисер стрічки
Пон Джун Хо, виходячи на сцену втретє, щоб отримати нагороду за найкращу режисуру, сказав, що неймовірно щасливий
і не міг навіть мріяти про таку
відзнаку. За його словами, колись, вивчаючи кіномистецтво,
він зростав на фільмах Мартіна
Скорсезе, і бути номінованим
поруч iз ним — надзвичайно велика честь. З нагоди такого свята він пообіцяв пити до ранку.

Переможці у фарватері
Хоакін Фенікс отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль
у фільмі «Джокер», а Рене Зеллвегер виграла нагороду як найкраща акторка за роботу у фільмі «Джуді». Бред Пітт отримав
свого другого в житті «Оскара»
за найкращу чоловічу роль другого плану у стрічці Квентіна
Тарантіно «Одного разу в... Голлівуді» й присвятив його дітям.
Найкращою акторкою другого
плану стала Лора Дерн за роль
у стрічці «Шлюбна історія».
Сер Елтон Джон та його
співавтор Берні Топін здобули «Оскар» за найкращу пісню
«(I’m Gonna) Love Me Again» до
біографічного фільму про співака «Рокетмен». Це другий «Оскар» Елтона Джона. Перший
був 25 років тому за музику до

маю 45 секунд. Що ж, це на 45
секунд більше, ніж Сенат дав
Джону Болтону цього тижня. Я
тут думаю, може, Квентін зробить фільм про це (імпічмент. —
Ред.), і в кінці його фільму дорослі зроблять усе як слід», — сказав Бред Пітт, iмовірно, натякаючи на криваві сцени, які так
полюбляє режисер Квентін Тарантіно у фіналі своїх фільмів.
Хоакін Фенікс, який отримав статуетку за свою неймовірну роботу про походження ворога Бетмена — Джокера, також
використав сцену, щоб зробити кілька політичних закликів.
Актор, який пообіцяв носити
один і той самий смокінг, щоб
зберегти довкілля, говорив про
права тварин, боротьбу з расизмом і гендерною нерівністю:
«Чи ми говоримо про гендерну
нерівність, чи про расизм, чи
про корінні народи, чи про права тварин, для мене все це — про
боротьбу з несправедливістю».
Утiм церемонія вручення
«Оскарів» таки знову була святом. Вродливі жінки у розкішних сукнях, чоловіки в елегантних фраках, барвисті музичні номери на сцені, часом вдалі жарти... Не весь же час перейматися
проблемами світу та міжлюдських відносин? Принаймні, цей
вечір був нагодою пережити найприємніші хвилини свого життя
для нових лауреатів головної світової кінопремії. ■

❙ Фаворитам цьогорічного «Оскара», за словами Бреда Пітта, дали на
❙ виступ більше часу, ніж свідкам у справі президентського імпічменту.

❙ Елтон Джон знову — найкращий композитор.

❙ А «Оскара» за документальну стрічку у парі з Кароль Дисінджер
❙ отримала цьогоріч і киянка Олена Андреїчева.

СоціУМ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО 2020

13

■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Дарія Іллющенко: Нам як країні
необхідна пропаганда здорового
харчування
Експерт зі здорового харчування та фітнес-тренер — про здоров’я
українців, відмову від солодкого та як можна їсти дешево та якісно
Катерина БАЧИНСЬКА
Кожна п’ята людина у світі
помирає через неправильне харчування. Щороку нездорова їжа забирає понад
11 мільйонів життів. Україна серед європейських країн
має найвищий рівень смертності саме через споживання неякісних продуктів. За
результатами дослідження
Єнського університету імені
Фрідріха Шиллера, наша держава зайняла перше місце
серед 51 країни в рейтингу
смертей, викликаних споживанням шкідливої їжі. Чому
серед усіх пострадянських та
європейських країн саме Україна харчується найгірше?
Чи впливають на це лише економічні показники та невисокі заробітні плати та чи можна дешево і водночас якісно
харчуватися? «УМ» зустрілася з експертом iз правильного харчування Дарією Іллющенко та обговорила найважливіші питання в раціоні українців.
Із Дашею ми зустрічаємося на її робочому місці — у
спортзалі. Її тут можна зустріти майже щодня. Зараз вона фітнес-тренер та
експерт зі здорового харчування. Проте ще кілька
років тому дівчина працювала менеджером iз підбору
персоналу і навіть подумати не могла, що зміна харчових звичок приведе її у
нову професію. Зараз Дарія
проводить марафони і вчить
людей з розумом споживати
їжу.
■ Дашо, як особисто ви прийшли до того, що змінили своє
ставлення до їжі і почали правильно харчуватися, займатися спортом?
— Рішення змінити раціон
було не моє. Тоді ще мій хлопець, а вже зараз чоловік, почав займатися спортом. Зрозуміло, що коли Сашко почав
ходити до зали, їсти здорову
їжу, то з часом почали надходити і мені натяки «давай,
спробуєш», «бачиш, я можу
і ти зможеш». Буду чесною,
спершу це був виклик, а вже
згодом почало переростати у
щось більше.
■ Досить часто на початкових етапах зміни раціону, початку тренувань, люди не відразу бачать результат і «зриваються». Що після мотивації має
стати другим кроком?
— Мені відразу вдалося трохи скинути вагу. Коли
почали з’являтись перші результати — я почала давати
собі більше свободи і трішки
щось під’їдати. Я побачила,
«о, процес запустила, отже,
далі і так буду худнути». Але
з часом почала розуміти — це
так не працює і що для дов-

готривалого результату треба змінювати спосіб життя.
Адже все, що скинув, із кожною цукеркою потім знову
повертається. Найстрашніше, що, особливо в перший
час, зриви траплялися дуже
часто.
■ У чому це проявлялося?
— Я багато їла і ховалась,
їла як не в себе. Їла вночі,
коли ніхто не бачив, їла в туалеті, потім ховала всюди
обгортки від цукерок, щоб
не дізнались — за диван, у
бюстгалтер, під кришку бачка. Відпрацьовувала в залі, а
потім зривалась знову, їла і
плакала. І так було по колу.
■ Тобто це були ще й психологічні зриви? Що допомогло
спинитися і дійти до результату, який ви зараз маєте?
— Першим поштовхом до
змін має бути або ж людина,
яка вас підштовхне до цього,
або ж ваша власна мотивація. Тут два виходи: зрозуміти, навіщо ти це робиш. Коли
я почала собі ставити це запитання, я зрозуміла — що
користь для мене не лише у
красивій фігурі. Я чесно собі
відповіла — я хочу бути здоровою. В усьому цьому процесі головне — розуміти і
чути себе. Я запитала себе,
до чого приведуть мене ці
зриви? Це такий собі свідомий діалог із собою. І я чесно дала відповідь: результату не буде, якщо я сама себе
не буду дисциплінувати. Ну
і друге, я зрозуміла, що хоч
процес схуднення і запустився, це не означає, що я знову
можу все їсти.
■ Дашо, як ви прийшли до
того, що маєте зараз: правильну систему харчування, мінус 20 кілограмів і нову професію?
— Буду чесною, у мене не
було мегаісторії успіху. Я
рухалася зигзагом — з однієї
сторони в іншу, все змінилося, коли прийшло розуміння,
що якщо я з’їм щось — то не
просто погладшаю, а завдам
собі шкоди. Шкоди своєму
здоров’ю, i миттєва насолода не варта мого дискомфорту згодом.
■ Будемо чесні, на словах усе
це здається просто, але якщо
людина зараз, читаючи цей матеріал, мріє про булочку з корицею і какао, то їй важко себе
переконати, що цього не варто
їсти. З чого радите починати?
— Як би це банально не
звучало, але почати цікавитись власним здоров’ям. Зараз настільки багато літератури, сайтів, на яких ви можете знайти потрібну інформацію, що при бажанні можна
почати цей процес самостійно. Я скажу зараз непопулярну річ, але я проти дієт. Я не
раджу з них починати процес

схуднення і роботи над собою.
Якщо ваш мозок звик до іншого харчування, примусом
і різкими наказами ви зможете отримати лише короткострокову перспективу. Тут
важливо знайти мотивацію
або ж людину, яка буде прикладом, яка не тільки вчить,
а й живе за тими правилами, якими вас надихатиме. Її
можна знайти у тренажерному залі, про неї можна дізнатися серед знайомих, у книзі
— будь-де. Головне — ваше
зацікавлення в цьому.
■ Що таке на сьогодні правильне харчування та здорова
їжа? Адже є багато розмов, дискусій стосовно цього.
— Правильне харчування — це жива їжа. Це сезонні продукти, які можна придбати на ринку. Тому я завжди повторюю: прийшовши у магазин або ж на базар,
обирайте продукти, які мають найменший ступінь обробки. Я завжди раджу їсти
більше овочів та фруктів.
Білків, вуглеводів та жирів
в організмі має бути пропорційно. Але варто пам’ятати,
що лише здорової їжі недостатньо. Варто змінювати,
перш за все, своє мислення
щодо їжі. Не забороняти, а
питати себе: «яка користь iз
того, що я з’їм?». А ще раджу спілкуватися з тими, хто
вас підтримує і розділяє ваші
зміни. Адже навряд чи затяті
відвідувачі «Макдональдза»
робитимуть для вас здорове харчування серйозним
викликом. От мені в цьому
дуже пощастило, бо мій чоловік повністю підтримує
мій спосіб життя.
■ Дослідження вказують на
те, що Україна займає перше
місце серед європейських країн
за рівнем смертності через неправильне харчування. Як вважаєте, які причини цього?
— Аналізуючи середній
споживчий кошик, не можна сказати, що українці все
забивають цукром, бо бідні.
Адже основний аргумент,
який я зазвичай чую: «що ж
робити, коли в нас зарплати
маленькі, тож і купуємо дешеві товари». Навіть за моїми спостереженнями, середній кошик виглядає доволі
повним, просто наповнений
він не здоровими продуктами. Дуже неправильно думати, що головне — за день
набрати 1500-2000 ккал, і
неважливо, чим — це має
глобальне значення. І тут
я запевняю: можна харчуватися якісно і не дуже дорого. Важливо їсти каші,
яйця, рибу, овочі, фрукти.
Усе це в раціоні українців є,
але вони полюбляють це заправити майонезами і кетчупами, які дуже шкодять

❙ Дарія Іллющенко, експерт зі здорового харчування.

❙ Дарія із чоловіком Олександром.
❙ Фото з мережі «Фейсбук».
здоров’ю. Я ще певна, що
на нашому етапі, для наших
людей має бути пропаганда
здорового харчування. Необхідно говорити й пояснювати, а люди мають бути готові слухати й змінюватися.
Треба бути дуже сумлінним,
для цього треба працювати
над собою: навчитися готувати нові страви, приділити увагу обиранню продуктів для свого раціону, ходити в спортзал — одне без іншого не діє.
■ Дашо, ви організовуєте онлайн-марафони зі здорового харчування, прописуючи, що варто їсти, а від
чого радите відмовитися. Чи
вдається людям таки змінити не лише на період марафону свої звички, а й надалі?
— Я організовую такі онлайн-заходи з метою саме
пропагувати здорове харчування. Допомогти зрозуміти, що за звичкою приходить усвідомлення і відповіді на питання «чому я

це їм?». На власному прикладі я знаю, що не всі 10
учасників марафону зміняться, але дві людини таки
перестануть їсти фастфуд і
солодке на ніч.
■ На що важливо зважати
під час купівлі продуктів?
— Ніколи не раджу
йти в магазин голодним.
Обов’язково звертайте увагу
на склад продуктів на упаковці. Якщо не розумієте,
що в складі продукту,— прогугліть, почитайте, не купуйте шкідливе. Читати —
це обов’язково, а не кидати
необдумано до кошика. А ще
дуже важливо пам’ятати, що
ти на кухні хазяйка, ти можеш змінити не тільки свій
раціон, а й харчування своєї
сім’ї. Я не прибічниця крайнощів. Якщо хочеться солодкого, його можна з’їсти,
але варто пам’ятати міру
та дивитися обов’язково на
склад продукту. Хочеться морозива — з’їжте, але
воно обов’язково має бути зі
справжнього молока. ■
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ФУТБОЛ

■ ЗБІРНА

Енергетична підзарядка
У вітчизняному футбольному господарстві відбуваються останні приготування до рестарту сезону
Григорій ХАТА
В Україну після зимової паузи поступово повертається великий футбол. Його
першим передвісником можна вважати поєдинок 1/8 фіналу юнацької Ліги
чемпіонів між київським та загребським
«Динамо», котрий 12 лютого пройде на
клубній арені українського колективу.
Наступного ж «мід-уїку» відбудеться
рестарт сезону для флагмана вітчизняного футболу — «Шахтаря», котрий у
Харкові зіграє перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи з португальською «Бенфікою». Тож «гірники» першими з українських клубів прем’єр-ліги завершили другу частину зимових зборів у Туреччині й повернулися на Батьківщину
для проходження акліматизації після
теплих країв. Щодо поновлення матчів
української прем’єр-ліги, то перші після
зимової «сплячки» поєдинки чемпіонату країни гратимуть 22 лютого.
Нагадаємо, що, реагуючи на прохання
тренерського штабу збірної України щодо
оптимізації підготовчого процесу «синьожовтих» до фінальної частини Євро-2020,
керівництво УПЛ пішло на ущільнення
весняної частини календаря. Щоправда,
це рішення ще має затвердити виконком
Української асоціації футболу.
Водночас у стінах УАФ уже визріло
інше рішення. Її апеляційний комітет у
повному обсязі відхилив протест «Динамо» на рішення КДК про покарання столичного клубу за расистський інцидент
під час поєдинку 14-го туру ЧУ проти
«Шахтаря». Відтак свій перший у 2020му офіційний поєдинок — 22 лютого,
проти «Ворскли» в Києві — «біло-сині»
проведуть за порожніх трибун. До того

❙ Напередодні старту Євро-2020 в УАФ хочуть організувати для збірної України енергетичну
❙ підзарядку.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
ж за порушення правил чесної гри динамівський клуб буде змушений виплатити 500 тисяч гривень штрафу.
Додамо, що на найближчому засідан-

ні виконкому УАФ його члени також
планують затвердити й план підготовки
команди Андрія Шевченка до чемпіонату Європи-2020.

Як повідомив на своїй сторінці у
«Фейсбуці» президент УАФ Андрій Павелко, разом із наставником національної команди він хоче реалізувати ідею
проведення «синьо-жовтими» напередодні старту Євро-2020 в Україні трьох
товариських поєдинків.
«Ці три матчі — проти Кіпру, Північої Ірландії та Ізраїлю — проходитимуть
на Сході, в Центрі та на Заході України. Отже, вболівальники з усіх регіонів
матимуть можливість зарядити своїми
емоціями головну команду напередодні
вирішального турніру. І взагалі, це символічно, адже футбол останнім часом —
це те, що об’єднує нашу країну й дарує
позитивні емоції мільйонам уболівальників», — відзначив Андрій Павелко.
За словами очільника УАФ, план виглядає так. Із кіпріотами команда Шевченка має зіграти 26 травня в Харкові,
де «синьо-жовті» проводитимуть першу
частину свого підготовчого збору. Його
друга фаза відбуватиметься в Києві, тож
північноірландців хочуть прийняти на
НСК «Олімпійський». «Після цього є
пропозиція перелетіти до Львова і перед
виїздом на Євро зіграти з Ізраїлем. Знаючи енергетику міста Лева, буде позитивно зіграти саме тут перед чемпіонатом Європи», — наголосив Павелко.
Додамо, що місцем свого базування під час групового етапу ЧЄ-2020 українська збірна обрала Бухарест, де,
власне, вона зіграє два з трьох своїх поєдинків у «пульці». Водночас майбутній
єврофорум для підопічних Андрія Шевченка розпочнеться в Амстердамі, де 14
червня на них чекатиме відповідальна
дуель із національною командою Нідерландів. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
За відсутності лідерів, які отримали
перепочинок, «Ліверпуль» таки дотиснув у
кубковому протистоянні «Шрусбері Таун».
Із другої спроби оформив путівку до 1/8 фіналу і «Тоттенхем»: «шпори» були сильнішими за «Саутгемптон».
Водночас в АПЛ минулого тижня зіграли лише три матчі, а поєдинок «Ман.
Сіті» Олександра Зінченка проти «Вест
Хема» Андрія Ярмоленка перенесли через
шторм.
Кубок. 1/16 фіналу. Перегравання. «Тоттенхем» — «Сатгемптон» — 3:2
(Стівенс, 12 (у свої ворота); Лукас Моура,
78; Сон Хин Мін, 87 (пен.) — Лонг, 34; Інгз,
72; перша гра — 1:1), «Оксфорд Юнайтед» — «Ньюкасл» — 2:3 (у дод. час; 0:0),
«Бірмінгем» — «Ковентрі Сіті» — 1:1 (по
пен. 4:1; 0:0), «Дербі Каунті» — «Нортхемптон» — 4:2 (0:0), «Кардіфф» —
«Редінг» — 3:3 (по пен. 1:4; 1:1), «Ліверпуль» — «Шрусбері Таун» — 1:0 (Уїльямс, 76 (у свої ворота); 2:2).
Прем’єр-ліга. 26-й тур. «Евертон»
— «Крістал Пелас» — 3:1 (Бернард, 18;
Рішарлісон, 59; Калверт-Льюїн, 88 — К.
Бентеке, 51), «Брайтон» — «Уотфорд» —
1:1 (Маріаппа, 79 (у свої ворота) — А. Дукуре, 19), «Шеффілд Юнайтед» — «Борнмут» — 2:1 (Шарп, 45; Ландстрем, 84 —
К. Уїлсон, 13).
Лідери: «Ліверпуль» (25 матчів) —
73, «Манчестер Сіті» (25 матчів) — 51,
«Лестер» (25 матчів) — 49, «Челсі» (25
матчів) — 41, «Шеффілд Юнайтед» —
39, «Тоттенхем» (25 матчів) — 37.
Бомбардир: Варді («Лестер») — 17.

Іспанія
Спражньою несподіванкою завершився чвертьфінал Кубка Короля: турнір на цій
стадії залишили два фаворити — мадридський «Реал» та «Барселона», а також
«Валенсія» — чинний володар трофея. Не

менш несподіваним є і виліт «Вільярреала»
від нижчолігового «Мірандеса»: представник Сегунди на шляху до півфіналу Кубка
також здолав «Сельту» та «Севілью».
Тим часом команди з українцями у
складі — «Альбасете» Романа Зозулі та
«Ов’єдо» Андрія Луніна — синхронно зіграли унічию та продовжують боротися за
збереження прописки у другому за силою
дивізіоні іспанського футболу.
Кубок Короля. 1/4 фіналу. «Гранада» — «Валенсія» — 2:1 (Сольдадо,
3, 90 (пен.) — Родріго, 40), «Реал Мадрид» — «Реал Сосьєдад» — 3:4 (Марсело, 59; Родріго Гоес, 81; Начо, 90 — Едегор, 22; Ісак, 54, 56; Меріно, 69), «Мірандес» — «Вільярреал» — 4:2, «Атлетик»
— «Барселона» — 1:0 (Бускетс, 90 (у свої
ворота)).
Прімера. 23-й тур. «Алавес» — «Ейбар» — 2:1, «Леванте» — «Леганес» —
2:0, «Хетафе» — «Валенсія» — 3:0, «Вальядолід» — «Вільярреал» — 1:1, «Атлетико» — «Гранада» — 1:0 (А. Корреа,
6), «Еспаньйол» — «Мальорка» — 1:0,
«Реал Сосьєдад» — «Атлетик» — 2:1,
«Осасуна» — «Реал Мадрид» — 1:4 (У.
Гарсія, 14 — Іско, 34; С. Рамос, 39; Лукас Васкес, 85; Йовіч, 90+2), «Сельта» —
«Севілья» — 2:1, «Бетіс» — «Барселона»
— 2:3 (Каналес, 6 (пен.); Фекір, 27 — Ф. де
Йонг, 9; Бускетс, 45; Лангле, 73).
Лідери: «Реал Мадрид» — 52, «Барселона» — 49, «Хетафе» — 42, «Атлетико», «Севілья» — 39, «Реал Сосьєдад» —
37.
Бомбардир: Мессі («Барселона») —
14.

Італія
Третім голом у Серії А минулого уїкенду відзначився український хавбек Руслан Маліновський: гравець національної
збірної забив далеким ударом уже через
вісім хвилин після виходу на заміну та допоміг «Аталанті» здолати «Фіорентину».
Набрало три очки і «Лечче» Євгена

❙ Півзахисник збірної України Руслан Малиновський голом допоміг
❙ «Аталанті» здолати «Фіорентину».
❙ Фото з сайта ukrinform.ua.
Шахова, але вихованець «Дніпра» увесь
матч провів на лавці запасних.
У десятому матчі поспіль відзначився
форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду,
але це не допомогло туринцям уникнути
поразки від «Верони». Чинних володарів
«скудетто» після «камбека» у міланському дербі наздогнав «Інтер».
Серія А. 23-й тур. «Рома» — «Болонья» — 2:3, «Фіорентина» — «Аталанта» — 1:2 (Ф. К’єза, 32 — Д. Сапата, 50;
Маліновський, 72; Маліновський («А») —
із 64 хв., гол), «Торіно» — «Сампдорія»
— 1:3, «Верона» — «Ювентус» — 2:1
(Боріні, 76; Паццині, 85 (пен.) — Роналду, 65), «Брешія» — «Удінезе» — 1:1,
«Дженоа» — «Кальярі» — 1:0, «Наполі»
— «Лечче» — 2:3, «Парма» — «Лаціо» —
0:1 (Ф. Кайседо, 41), «Інтер» — «Мілан»
— 4:2 (Брозовіч, 51; Весіно, 53; Де Врей,
70; Р. Лукаку, 90+3 — Ребіч, 40; Ібрагімовіч, 45).
Лідери: «Інтер», «Ювентус» — 54,
«Лаціо» — 53, «Аталанта» — 42, «Рома»
— 39, «Верона» — 34.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») —
25.

та); Мюллер, 20; Р. Левандовський, 36, 80
— Боатенг, 8 (у свої ворота); Даббур, 83,
90+2).
Перша Бундесліга. 21-й тур. «Айнтрахт Франкфурт» — «Аугсбург» — 5:0,
«Вердер» — «Уніон» — 0:2, «Вольфсбург» — «Фортуна» — 1:1, «Герта» —
«Майнц» — 1:3, «Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:0 (Вальдшмідт, 39 (пен.)),
«Шальке» — «Падерборн» — 1:1 (Кутуджу, 63 — Гясула, 81), «Байєр» — «Боруссія» (Д) — 4:3 (Фолланд, 20, 43; Бейлі, 81;
Л. Бендер, 82 — Хуммельс, 22; Джан, 33;
Геррейру, 65), «Баварія» — «РБ Лейпциг» — 0:0.
Лідери: «Баварія» — 43, «РБ Лейпциг» — 42, Боруссія» (Д), «Боруссія» (М)
— 39, «Байєр» — 37, «Шальке» — 35.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 22.

Німеччина
У матчі Кубка норвезький новачок дортмундської «Боруссії» забив свій восьмий
гол у чотирьох матчах за «джмелів», проте
підопічні Люсьєна Фавра сенсаційно програли «Вердеру».
Не без проблем вийшла до наступного етапу «Баварія»: маючи перевагу у три
м’ячі над «Хоффенхаймом», мюнхенці
ледь не втратили її.
Програли дортмундці й у матчі Бундесліги: у надрезультативному матчі їх
обіграв леверкузенський «Байєр». А лідери першості — «Баварія» та «РБ Лейпциг»
— розписали «суху» нічию.
Кубок. 1/8 фіналу. «Айнтрахт
Франкфурт» — «РБ Лейпциг» — 3:1
(Андре Сілва, 17 (пен.); Костіч, 51, 90+5 —
Ольмо, 69), «Кайзерслаутен» — «Фортуна» — 2:5, «Вердер» — «Боруссія» (Д)
— 3:2 (Зельке, 16; Біттенкорт, 30; Рашица,
70 — Е. Холанд, 67; Рейна, 78), «Шальке»
— «Герта» — 3:2 (у дод. час), «Ферль» —
«Уніон» — 0:1, «Байєр» — «Штутгарт»
— 2:1, «Саарбрюккен» — «Карлсруе»
— 0:0 (по пен. 5:3), «Баварія» — «Хоффенхайм» — 4:3 (Хюбнер, 13 (у свої воро-

Франція
«ПСЖ» продовжує зберігати комфортну перевагу у понад десять пунктів над переслідувачами: у черговому турі Ліги 1 парижани завдяки своїм зіркам — Ді Марії,
Мбаппе та Кавані — розібралися з «Ліоном». Продовжує переможну ходу і «Марсель», який іде другим: підопічні Віллаша Боаша мінімально обіграли аутсайдера чемпіонату «Тулузу».
Ліга 1. 24-й тур. «Анже» — «Лілль»
— 0:2 (Осімхен, 17; Р. Санчеш, 75), «Марсель» — «Тулуза» — 1:0 (Пайє, 51),
«Ам’єн» — «Монако» — 1:2, «Діжон»
— «Нант» — 3:3, «Мец» — «Бордо» —
1:2, «Ніцца» — «Нім» — 1:3, «Ренн» —
«Брест» — 0:0, «Монпельє» — «СентЕтьєн» — 1:0, «Страсбур» — «Реймс» —
3:0, «ПСЖ» — «Ліон» — 4:2 (Ді Марія, 22;
Мбаппе, 38; Марсал, 47 (у свої ворота); Кавані, 80 — Тер’є, 52; Дембеле, 60).
Лідери: «ПСЖ» — 61, «Марсель» —
49, «Ренн» — 41, «Лілль» — 40, «Монпельє» — 37, «Страсбур» — 36.
Бомбардир: Бен-Єддер («Монако»)
— 16. ■
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СПОРТ
Еліна Світоліна

«Дуже хочу зіграти в «плей-оф» ІІ Світової групи. Не сумнівайтесь,
це є у мене в планах».

українська тенісистка

Григорій ХАТА
Упродовж тривалого часу
представникам Федерації тенісу України не вдавалося зібрати під національним прапором
на матчі Кубка Федерації всіх
найсильніших тенісисток.
Перед стартом сезону 2020
року виконавчий директор
ФТУ Євген Зукін знову натякав на проблеми в переговорах
iз представниками першої ракетки України Еліни Світоліної, проте цього разу сторонам
удалося знайти спільну мову, й
прима вітчизняного тенісу зголосилася допомогти національній збірній в поєдинках Першої
групи Євро-Африканської зони
Кубка Федерації.
Свого часу Всеволод Кевлич
називав цей дивізіон тенісним
болотом, iз якого вистрибнути
дуже непросто. Успішно зіграти впродовж трьох днів матчі з
трьома різними збірними — завдання підвищеної складності.
Однак, зібравши на відповідальний бій до Естонії, по суті,
найсильніший склад, українська команда зуміла подолати непростий бар’єр.
І хоча через травму до табору
збірної не приїхала третя ракетка України Катерина Козлова, в
розпорядженні капітана команди Михайла Філіми знайшлися
необхідні для успішного проходження складної турнірної дистанції кваліфіковані кадри.
Вирішальну перемогу в триденному талліннському марафоні збірній України принесли
Даяна Ястремська та Марта Костюк, котрі в третій серії матчу за
вихід до «плей-оф» Світової групи КФ здолали естонський дует
— Анетт Контавейт та Олену Малигіну.
Загалом, вийшло так, що в
Таллінні друга ракетка вітчизняного жіночого тенісу Ястремська принесла збірній України
найбільше перемог, не програвши жодного свого поєдинку,
хоча капітан команди Філіма
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■ ТЕНІС

■ ТАБЛО

«Взяли своє»
Після тривалої перерви в українських тенісисток з’явився хороший
шанс повернутися до елітної групи в Кубку Федерації

❙ Даяна Ястремська та Марта Костюк поставили переможну крапку у виступах збірної України в Першій групі
❙ Євро-Африканської зони.
❙ Фото з сайта xsport.ua.
зауважив: «У статусі другої ракетки команди грати Даяні випало з дещо легшими суперницями, ніж лідеру збірної».
Водночас Даяна, рухаючись
паралельним курсом з Еліною
Світоліною, спочатку здобула
дві перемоги в одиночних протистояннях проти тенісисток iз
Болгарії та Хорватії й допомогла збірній України упевнено, без
зайвих нервів подолати групову

стадію змагань і вийти в «плейоф» Першої групи Євро-Африканської зони. Доленосним же
для «синьо-жовтих» став вихід
Ястремської в парі з Костюк у
вирішальній дуелі проти Естонії,
підсумкова перемога в якій (2:1)
і принесла українській збірній
довгоочікувану перепустку до
«плей-оф» II Світової групи КФ.
«Напередодні гри з Естонією обговорювали один фор-

мат пари, але під час самого
протистояння вийшов інший
варіант», — так прокоментувала Даяна Ястремська рішення
Михайла Філіми поставити її в
пару до Марти Костюк.
Після того як у першому поєдинку ігрового дня Ястремська
легко розібралася з другою ракеткою естонської збірної Оленою Малигіною (6:3, 6:1), своєї
першої невдачі в Таллінні за-

Кубок Федерації. Перша група Євро-Африканської зони. Підгрупа А. Україна — Болгарія — 3:0,
Україна — Хорватія — 3:0.
Турнірне становище: Україна
— 2 перемоги/0 поразок, Хорватія —
1/1, Болгарія — 0/2.
Підгрупа В. Турнірне становище: Італія — 3 перемоги/0 поразок,
Естонія, Греція, Австрія — 1/2.
«Плей-оф». Україна — Естонія —
2:1 (Ястремська — Малигіна — 6:3,
6:1, Світоліна — Контавейт — 3:6, 7:6
(7:5), 2:6. Костюк/Ястремська — Контавейт/Малигіна — 6:2, 6:0). Хорватія — Італія — 0:2.
знала Еліна Світоліна. Попри
те, що в рейтингу WTA прима
українського тенісу перебуває
значно вище за свою естонську
опонентку — 22-гу ракетку планети Контавейт, рідні стіни дозволили естонці дотиснути титуловану українську візаві й зрівняти рахунок у матчі.
Михайло Філіма визнав, що
цей результат неабияк засмутив
першу ракетку України та водночас четверту тенісистку планети. Однак, борючись упродовж двох годин iз лідером естонського жіночого тенісу за
важливе очко, Світоліна все ж
зробила важливу справу для командного успіху.
На вирішальний у матчі парний поєдинок Контавейт вийшла, по суті, знесиленою. Натомість український дует виглядав
жваво й упевнено, закономірно
здобувши у грі легку перемогу
— 6:2, 6:0. «Наші дівчата взяли своє за рахунок переваги в
швидкості, силі подачі та упевненої гри на прийомі», — резюмував Філіма.
Тепер у збірній України чекають на жеребкування «плейоф» II Світової групи й прагнуть, аби «сино-жовті» отримали можливість удома (навесні) приймати свого майбутнього
суперника. ■

■ ХОКЕЙ

Без досвіду — ніяк
Українська хокейна збірна припинила боротьбу
за перепустки на зимову Олімпіаду-2022
Григорій ХАТА
Присутність українських збірних з
ігрових видів спорту на олімпіадах — події
вельми неординарні. Достатньо буде пальців однієї руки, аби перелічити вітчизняні
команди, котрі виступали на зимових та
літніх Іграх. Приміром, вітчизняні хокеїсти на «білій» Олімпіаді грали лише одного разу. Чергова ж спроба потрапити на
головні старти чотириріччя для українських збірників завершилася болісним провалом. Хоча, з огляду на коментарі наших
хокеїстів після невдалого проходження передостаннього етапу олімпійської кваліфікації, особливих сподівань потрапити в
2022 до Пекіна у нашої суттєво омолодженої та недосвідченої команди і не було.
«Турнір у Казахстані розглядаємо як
підготовку до майбутнього чемпіонату
світу», — напередодні старту третьої фази
кваліфікації на Ігри-2022 сказав захисник
«синьо-жовтих» Ігор Мережко. Коли ж підопічні Сергія Вітера в першому матчі турніру зазнали розгрому (1:8) від його господарів — казахів — форвард української команди Сергій Бабинець заявив, що збірні

■ ТАБЛО
Олімпіада-2022. Передкваліфікаційний
турнір. Третій етап. Україна — Казахстан —
1:8, Польща — Нідерланди — 8:0, Польща —
Україна — 6:1, Казахстан — Нідерланди —
7:1, Казахстан — Польща — 2:3, Україна —
Нідерланди — 3:0.
Підсумкове становище: Польща — 9, Казахстан — 6, Україна — 3, Нідерланди — 0.
України та Казахстану за рівнем гри перебувають на різних планетах.
Подібні резюме можна було дати й до
матчу між українською та польською збірними, котрий так само завершився неприємним фіаско синьо-жовтого колективу
— 1:6. У цьому протистоянні українські
збірники примудрилися закинути рукою
шайбу в свої ворота, чого в хокеї побачиш
нечасто.
«Нам потрібен такий досвід, особливо
молодим гравцям», — заявив один із небагатьох ветеранів українського хокею,
котрий іще грає за національну збірну, Роман Благой.

❙ Молодий 19-річний голкіпер «синьо-жовтих» Артур Оганджанян у матчі проти Нідерландів
❙ відстояв на «нуль».
❙ Фото з сайта xsport.ua.
За його словами, така велика різниця в рахунку, зокрема в матчі Казахстан
— Україна, — це результат різного рівня
чемпіонатів, у котрих виступають гравці збірних. Так, більшість збірників казахстанської команди грають у потужній Континентальній хокейній лізі, натомість синьо-жовта команда, за винятком
двох хокеїстів, складена з представників
української хокейної ліги.
Водночас існуючий кадровий потен-

ціал не дозволив збірній Казахстану переможно пройти домашню фазу олімпійського відбору. У заключному турі цього мунітурніру господарі сенсаційно поступилися полякам і втратили нагоду потрапити
на Ігри-2022 до Пекіна. Натомість поляки
пробилися до фінального етапу кваліфікації. Підопічні ж Сергія Вітера на прощання з Нур-Султаном здобули втішну перемогу над скромною командою Нідерландів — 3:0. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Література має ставити десятки проблем»
Професор Василь Яременко — про важливість героїки в сучасній літературі, важку ціну помилок
у літературознавстві і повернення талановитих українських письменників із забуття

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЛЮТОГО 2020

■ НАРКОМАНИ НА ГОРОДІ

Відомий актор
«загримів» за ґрати
Аднану Кочу «світить» чималий
термін ув’язнення
Після тріумфальної ходи серіалу
«Величне століття» українці дізналися більше не лише про нашу знамениту співвітчизницю Роксолану,
а й про наявність турецького кінематографа як такого. Заговорили й
про зірок тамтешнього «голлівуду»,
адже слідом за цим серіалом «підтягнулися» й інші, що заполонили
наші екрани після того, як перестали транслювати російське «мило».
Нещодавно кіношний світ вразила новина: зірка серіалів «Величне століття» та «Схід-Захід» Аднан
Коч засуджений на 16 років і 8 місяців (!) тюремного ув’язнення.
Такий жорсткий вирок актор отримав не за вбивство чи зґвалтування, а за наркотики та збройний
спротив поліції. Антинаркотичну
операцію в передмісті Стамбула успішно провела тамтешня поліція,
завербувавши торговця наркотою

Сінана Бозбуруна. В одному
з кафе було призначено зустріч із Кочем, куди він прибув зі своїм братом та трьома товаришами. Там їх і
пов’язали представники
Департаменту боротьби з
наркотичними злочинами,
коли наркоділок передав
їм кокаїн та метамфетамін.
Проте «бригада» Аднана не
хотіла просто так здаватися,
тож використала вогнепальну зброю, зав’язався мало не
бій, у ході якого було поранено
шістьох правоохоронців, але й
наркоділки постраждали також. Крім Коча, тюремні вироки отримали й решта учасників
оборудки — від 4 до 17 років. Про
таку успішну і водночас непримириму боротьбу з поширенням наркотиків у нашій країні можна лише
мріяти. ■

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №15

❙ Аднан Коч.

■ У СВІТІ ТВАРИН

Бабуїн «усиновив» левенятко
Чи перетвориться життя на мультфільм?
Варка ВОНСОВИЧ
Нещодавно фейсбук-спільноту
розчулили знімки і відео фотографа Курта Шульца з південноафриканського національного парку, на яких бабуїн викрав дитятко лева і виліз із ним на дерево. Ці
кадри нагадали багатьом початок
мультфільму «Король Лев», у якому відбувалася аналогічна ситуація, тільки в диснеївській казочці
все закінчується хепі-ендом, коли

левенятко стає королем Сімбою, а
в житті, на жаль, так не буває.
На відео видно, як бабуїн ніжно гладить своїми лапами малесеньке левенятко і навіть намагається шукати в його шерсті блощиць, а коли хтось із мавпячих
родичів намагається наблизитись
— спритно перестрибує на інше дерево, тримаючи левенятко в обіймах, і далі пестить чуже дитятко
— його поведінка аналогічна до
тієї, коли б він доглядав за своїм

дитинчам. Шульц зауважив, що
зграя бабуїнів занадто велика, аби
лев мав щонайменший шанс повернути левенятко, та й стосунки
між представниками цих двох різних видів ссавців дуже непрості,
щоб сподіватися на щасливий кінець цієї історії. На жаль, такі випадки завжди закінчувалися трагічно. Проте цей випадок здивував фотографа, який спостерігає
за тваринами вже понад 20 років,
тим, як поводив себе бабуїн. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Столиця Узбекистану. 4. Додаткова нагорода, яка дається безкоштовно до покупки. 8. Невеликий
вступ, що передує основній частині
музичного твору. 9. Ім’я полячки,
дружини Якова Меха із книги Володимира Лиса «Століття Якова». 10.
Український художник, автор Меморіального комплексу «Пам’яті героїв Крут». 13. Скручений у трубочку
папір. 14. Британський письменник
і публіцист індійського походження,
засуджений ісламістами за «Сатанинські вірші». 17. Територія Російської імперії, куди відправляли на
заслання політичних опонентів. 18.
Широка площа перед замком, палацом або фортецею. 22. Нетлінна
плоть святого. 23. Офіційна церемонія вступу президента на посаду.
24. Гірський масив у Середній Азії.
25. Форма протесту, яка полягає в
демонстративному ігноруванні вимог керівництва.
По вертикалі:
1. Виголена маківка у католицьких ченців. 2. Хижий птах родини яструбових, схожий на шуліку. 3. Орган людини, який регулює сечовідведення. 5. Знаменитий французький курорт. 6. «Рідня, моя рідня од
віку і до нині, живе моя рідня у неньці Україні. Рідня, моя рідня велика і красива, … любов моя і нездо-

Кросворд №13
від 7—8 лютого

■ ПРИКОЛИ

12 лютого за прогнозами синоптиків

Один приятель говорить іншому:

сонячно

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ i мокрий снiг.
На дорогах ожеледиця. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура
вночi близько 0, удень +2...+4.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг iз
дощем. Славське: вночi 0...-2, удень +1...+3. Яремче: вночi
-1...-3, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5.
Рахiв: уночi -1...-3, удень +1...+3.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

+2...-3
0...+5

+2...-3
+1...+6
Схід

хмарно

10 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич —
немає, Стрий — 1 см, Славське — 13 см, Плай — 69 см,
Мiжгiр’я — 2 см, Рахiв — 3 см, Долина — 12 см, ІваноФранкiвськ — 5 см, Яремче — 25 см, Коломия — 9, Пожежевська — 35 см.
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ланна сила». (Пісня). 7. Українська
пташка із яскравим чубом. 8. Полтавський полковник, який писав Петру І доноси на Мазепу. 10. Високий
віз на двох або чотирьох колесах. 11.
Кущова ягода, гібрид смородини та
агрусу. 12. Ім’я лисиці з казки про
Буратіно. 15. Шабля, мушкет, гармата, автомат. 16. Один із найбільших
у світі художніх і культурно-історичних музеїв, розташований у СанктПетербурзі. 18. Найкращі представники суспільства. 19. Взуття балерини. 20. Святий, що допомагає у
навчанні. 21. Британська принцеса,
мама принців Вільяма та Гаррі. 22.
Панібратське ім’я колишнього президента Грузії та «губернатора» Одещини. ■

Центр

+2...-3
0...+5

+1...-4
-1...+4

дощ
сніг

Південь +2...-3

+1...+6
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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— Пощастило тобі з дружиною.
Усміхнена, тиха, не те, що моя.
— Так, а якби я попросив її по
пиво збігати, побігла б.
— Так попроси.
— Ні, не варто експериментувати. Характер у дружини легкий, а
рука — важка.
***
В аптеці відвідувач простягає
рецепт у віконце. Аптекар довго дивиться на рецепт, потім перевертає
його догори ногами. Потім дивиться
на просвіт. Після цього повертається

спиною і розглядає через плече. Нарешті запитує:
— Скажіть, будь ласка, а що у
вас болить?
***
Листування на шкільному сайті:
— Терміново продається планшет SamsungGalaxyTab S.
— Марiє Іванiвно, ви ж сказали,
що після уроків віддасте.
***
Сьогодні прочитала, що від недосипання можна погладшати. Ось,
виявляється, в чому причина зайвої
ваги. А то булочки, булочки.
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