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ВІВТОРОК, 23 ЛЮТОГО 20212 ІнФорУМ
Ми знову маємо нагоду радіти світлу справедливості. У цей непростий 
час бачимо стільки добрих прикладів героїчної, схованої постави. 
Такі лікарі, як Іван Венжинович і Ольга Мартиненко, тихою працею 
врятували тисячі життів».

Борис Ґудзяк
владика, співзасновник нагороди

УКРАЇНА МОЛОДА

ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ

Ось-ось... І знову 
не вдалось
Попри «стовідсоткові» гарантії 
міністра охорони здоров’я, українці 
до сьогодні не отримали жодної 
дози вакцини від небезпечного 
коронавірусу 
Катерина БАЧИНСЬКА 

 Пообіцяти не означає доставити. Вакцина в Ук-
раїні мала з’явитися ще 15 лютого. Принаймні саме 
цю дату називав міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов. Однак на календарі вже 23-тє, а вакци-
ни все ще немає, тепер влада майже божиться, що 
буде сьогодні. Минулого четверга  до Індії вилетів сам 
очільник МОЗу з метою проконтролювати доставку 
препаратів. Степанов запевнив, що перша партія вак-
цини з Індії під назвою «Ковішилд» уже вирушила 
до України. Йдеться про пів мільйона доз. Міністр 
каже, що вже скоро препарат доставлять в Україну і 
розподілять між регіонами відповідно до плану МОЗ. 
Вакцина «Ковішилд» — це індійська версія препа-
рату від коронавірусу, яку розробили Оксфордський 
університет і шведська компанія AstraZenеca. Обидві 
версії вакцини — для екстреного використання. 
 Однак схвалили її у ВООЗ лише кілька днів тому, 
а саме 15 лютого. Експерти запевнили, що вакцина 
відповідає стандартам якості й підходить для країн із 
низьким та середнім рівнем доходу через прості вимо-
ги до зберігання, зокрема за температурного режиму 
+2...+8 градусів. Препарат від Oxford&AstraZeneca 
виготовляє Індійський інститут сироватки. До сло-
ва, найбільший у світі виробник вакцини. Як пише 
ВВС, препарат CoviShield зроблено з ослабленої 
версії вірусу застуди. Його змінили, щоб більше був 
схожий на коронавірус, але не міг викликати хворо-
би. Коли препарат вводять пацієнту, то це спонукає 
імунну систему виробляти антитіла і змушує її атаку-
вати будь-яку коронавірусну інфекцію. Вакцину не-
обхідно вводити двома дозами з інтервалом від 4 до 
12 тижнів. Ефективність препарату становить 90%. 
 За інформацією МОЗу, першими вакцину отри-
мають сім областей: Житомирська, Київська, Чер-
нігівська, Чернівецька, Черкаська, Полтавська, Він-
ницька, а також столиця. До Києва препарат приве-
зуть, щойно він прибуде в Україну. Наступного дня 
вакцини відправлять в інші регіони. У МОЗі переко-
нують, що мають чіткий (аякже!) план, який дозво-
ляє відразу після прибуття вакцини розвозити її до 
обласних складів одинадцятьма машинами одночас-
но. Головний санітарний лікар України Віктор Ляш-
ко у Фейсбуцi повідомив, що організаційно Україна 
готова до прибуття будь-якого типу та кількості вак-
цин. 
 Водночас  чимало людей до індійського препара-
ту, який закупило МОЗ, ставляться скептично. Зок-
рема, народний депутат 8-го скликання Борислав 
Береза зазначив, що в Україну варто ввозити вакци-
ни, які пройшли всі стадії клінічних випробувань і 
щодо яких уже є підтверджений результат. Ну і до-
дамо, що українська делегація в Індії домовилася 
про збільшення постачання в Україну американсь-
кої вакцини NovaVax проти коронавірусу на додат-
кових 5 мільйонів доз. Про це написав  міністр охо-
рони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуцi. Тож те-
пер загальний обсяг вакцин NovaVax, який очікує 
Україна, складе 15 млн доз. 
 А поки що за попередню добу в Україні виявили 
3 тис. 206 нових випадків захворювань на Ковід-19. 
Серед них 216 дітей i 78 медпрацівників. Найбільшу 
кількість підтверджених випадків зареєстровано в 
Івано-Франківській, Вінницький, Житомирській, 
Львівській та Чернівецькій областях.  На Прикар-
патті зафіксували новий спалах коронавірусу. Там у 
багатьох населених пунктах заповненість ліжок для 
ковідних хворих — понад 90%. А в лікарнях Чер-
нівецької області перебувають 1 тис. 29 пацієнтів із 
COVID-19 чи підозрою на нього. Це найбільша кіль-
кість із початку пандемії. Відсьогодні в лікарнях об-
ласті розгорнуть близько 500 додаткових лiжок. 
 Загалом на Прикарпатті встановлюють каран-
тинні блокпости і вводять особливий режим в’їзду 
та виїзду. Таку ситуацію із загостренням пандемії у 
владних кабінетах пов’язують з активним туризмом 
у цьо му регіоні у зимовий період. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО

 Сепаратисти «ДНР» зазнали 
чималих втрат під Горлівкою 20 
лютого — серед загиблих і «ком-
бат» найманців «ДНР». Інфор-
мацію про полеглих п’ятьох «гіб-
ридів» Путіна підтвердив навіть 
сумнозвісний ексміністр оборони 
«ДНР» та військовий злочинець 
Ігор Гіркін. Загалом, як повідо-
мив у Twitter офіцер української 
розвідки Сергій Нещадим, «втрати 
орків 20.02.2021 р. склали 9 осіб: 
безповоротні (200) — 9 (7 — 3 ом-
сбр 1 АК, 1 — 2 омсбр 2 АК, 1 — 
7омсбр 2 АК не бойовий, обстави-
ни уточнюються)».
 У цей день російські окупан-
ти на Донбасі зірвали перемир’я і 
влаштували потужні обстріли по-
зицій Збройних сил України. Го-
ловнокомандувач ЗСУ генерал-
полковник Руслан Хомчак зазна-
чив: «Так, 20 лютого противник 
зробив прицільний обстріл зі 120-
мiлiметрових мінометів наших по-
зицій, а також населеного пункту 
Новгородське, під час якого було 
пошкоджено три житлові будин-
ки, лінію електромереж і газоп-
ровід. Зі 122-міліметрової арти-
лерії противник вів вогонь по на-
ших позиціях у районі населеного 
пункту Південне. Крім того, з по-
зицій біля населеного пункту Гор-
лівка збройні формування РФ від-
крили вогонь по власних позиціях 
поблизу газорозподільної станції, 
від якого, за отриманою інформа-
цією, загинув один їхнiй найма-
нець і є поранені».
 Численні порушення запрова-
дженого у липні 2020 року режи-
му припинення вогню на Донбасі 
змусили керівництво України по-
вернути право ЗСУ відкривати во-
гонь у відповідь у разі відновлення 
бойових дій незаконними зброй-
ними бандформуваннями «респуб-

лік». Це і було зроблено, причому 
дуже успішно. Українська армія 
вкотре  підтвердила, що не втра-
тила навики, набуті з 2014 року, 
і в змозі вести війну за сучасними 
стандартами з використанням ви-
сокотехнологічного обладнання.
 Дивує лише те, що на офіцій-
ній сторінці пресслужби операції 
Об’єднаних сил про бої 20 лютого й 
втрати окупантів — жодного сло-
ва. Щодо подій на фронті 21 лю-
того, то пресслужба інформує, що 
на переважній більшості ділянок 
відповідальності частин і підроз-
ділів у районі проведення опера-
ції Об’єднаних сил спостерігала-
ся тиша. Було зафіксовано лише 
одне порушення режиму припи-
нення вогню.
 На напрямку, за який відпові-
дає оперативно-тактичне угрупо-
вання «Північ», поблизу населе-
ного пункту Світлодарськ росій-
сько-окупаційні війська здійсни-
ли кілька прицільних пострілів у 
бік українських позицій зі снай-
перської зброї. 
 Про дії збройних формувань 
Російської Федерації повідомле-
но представників ОБСЄ через Ук-
раїнську сторону Спільного цен-
тру контролю та координації пи-
тань припинення вогню та стабілі-
зації лінії розмежування сторін. 
Бойових втрат серед особового 
складу Об’єднаних сил немає.
 Станом на 7-му годину ран-
ку 22 лютого обстановка в районі 
проведення операції Об’єднаних 
сил контрольована українськими 

воїнами, порушень з боку російсь-
ко-окупаційних військ не зафіксо-
вано.
 Додамо, що проросійські бойо-
вики продовжують блокувати ро-
боту п’яти контрольних пунктів 
в’їзду-виїзду на лінії розмежуван-
ня: «Щастя», «Золоте», «Гнуто-
ве», «Майорське» та «Мар’їнка». 
Пропуск людей здійснюють лише 
два контрольні пункти — «Стани-
ця Луганська» і «Новотроїцьке», 
де окупанти розблоковують рух 
людей двічі на тиждень, у понеді-
лок та п’ятницю.
 Щодо української сторони, то 
за рішенням командувача опера-
ції Об’єднаних сил відкриті для 
пропуску через лінію розмежуван-
ня всі КПВВ. Контрольні пункти 
функціонують щоденно з 08.00 до 
16.00. 
 «Упродовж тижня через «Ста-
ницю Луганську» на тимчасо-
во окуповану територію України 
прослідували 4 710, а на контро-
льовану територію — 4 517 лю-
дей. Через КПВВ «Новотроїцьке» 
лінію розмежування перетнули 
182 особи та 32 транспортнi засо-
би до тимчасово окупованої Донеч-
чини, водночас 162 та 29 відповід-
но — на підконтрольну Україні те-
риторію», — повідомили в штабі 
ООС.
 Крім того, російські найманці 
не пропустили на тимчасово оку-
повану територію 10 громадян, 
тож наші прикордонники забезпе-
чили їх повернення на територію 
України. ■

НА ФРОНТІ

«Іх там нєт», а загиблі є
У боях під Горлівкою окупанти зазнали значних втрат

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 В Українському като-
лицькому університеті 
ввосьме відбулася цере-
монія вручення особли-
вої нагороди за мораль-
не, духовне та етичне лі-
дерство «Світло справед-
ливості» (цьогоріч, як 
повідомляє сайт закла-
ду, лауреатів обирали з-
поміж представників ме-
дичної сфери). І вперше 
з часу заснування наго-
роди її було вручено пос-
мертно — 51-річному сі-
мейному лікарю Іванові 
Венжиновичу з Почаєва 
на Тернопільщині. Буду-
чи терапевтом та інфек-
ціоністом у бригаді швид-
кої допомоги, він само-
віддано рятував людей 
від COVID-19 і від цієї ж 
хвороби помер у вересні 
минулого року. Його об-
личчя стало відомим усій 
Україні завдяки фотогра-
фії агентства Associated 
Press, розміщеній на біл-
бордах iз написом «Дя-
куємо за життя» в рам-
ках національної кам-
панії від дитячого фонду 
ООН (ЮНІСЕФ). 
 Нагороду — кришта-
леву статуетку та грошо-
ву премію — на урочистій 
церемонії прийняла дру-
жина Івана Венжинови-
ча Ірина, яка працює за-
відувачкою лабораторії 
ІФА-тестів на COVID-19 
Почаївської міської лі-

карні. А другою лауреат-
кою «Світла справедли-
вості» стала Ольга Мар-
тиненко — завідувачка 
інфекційного відділення 
Центральної міської лі-
карні Рубіжного, що на 
Луганщині. Перші два 
місяці її відділення було 
єдиним, яке приймало 
хворих на COVID-19 з 

усієї Луганської облас-
ті. Попри всі труднощі й 
виснажливу роботу, ніх-
то з персоналу інфекцій-
ного відділення не звіль-
нився. 
 «Ми знову маємо наго-
ду радіти світлу справед-
ливості. У цей непростий 
час бачимо стільки доб-
рих прикладів героїчної, 

схованої постави. Такі лі-
карі, як Іван Венжино-
вич і Ольга Мартиненко, 
тихою працею врятували 
тисячі життів. Про них не 
пишуть у газетах і не зга-
дують на широкий загал. 
Тому своєю відзнакою Ка-
пітула хоче підкреслити, 
що справедливість про-
являється всюди, де ти є 
і дієш», — сказав у своє-
му виступі співзасновник 
нагороди, владика Борис 
Ґудзяк. ■

Дружина та донька Івана Венжиновича 
на врученні нагороди. 
Фото з сайта УКУ.
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ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Світло справедливості
Лікар посмертно отримав особливу нагороду

■

Лікар, який віддав 
своє життя в боротьбі 
за життя інших.
Фото агентства 

Associated Press.
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Ірина КИРПА

 Справжнього потепління 
українці дочекаються не рані-
ше, аніж 12-17 березня 2021 
року, та перший теплий подих 
весни вже відчувається в біль-
шості регіонів нашої країни. 
Раптове підвищення темпера-
тури повітря вдень до 5-8 гра-
дусів вище нуля спровокувало 
справжній потоп на дорогах 
Херсона, Миколаєва та Одеси, 
змусило комунальників цент-
ральних областей працювати в 
авральному режимі.
 Хоча синоптики попере-
джають, що похолодання — 
не за горами й на нас ще чека-
ють холодні вітри, ожеледь та 
сніг упереміш із дощем. 
 У середині цього тижня в 
Києві, Львові, Дніпрі та Хар-
кові очікуються 0-4 градуси 
тепла вдень та близько 1-2 гра-
дусів нижче нуля вночі. Міс-
цями пройдуть дощі зі штор-
мовим вітром, але сонечко виг-
лядатиме регулярно та радува-
тиме нас несміливим теплом.
 Столична влада звернула-
ся з проханням до водіїв не за-
лишати авто в крайніх сму-
гах доріг, щоб комунальники 
могли розчистити шляхи та 
узбіччя. У пресслужбі Київ-

міськдержадміністрації з по-
силанням на «Київавтодор» 
відзвітували про початок ро-
боти в посиленому режимі: 
«Від снігу очищають решіт-
ки водостоків, понижені міс-
ця. Триває розчищення огля-
дових колодязів та обстежен-
ня колекторів. Зараз залучено 
96 працівників спеціалізова-
них гідробригад i 241 праців-
ник бригад до ручного при-
бирання, працює 45 одиниць 
спецтехніки. Під час посилен-
ня відлиги в місцях можливих 
підтоплень почнеться чергу-
вання дорожньої служби». 
 За словами синоптиків, різ-
ке потепління після морозів — 
приємна штука, але з прихо-
ваними небезпечними синоп-
тичними сенсами: ожеледиця, 
зсуви льоду та снігу, лавинна 
небезпека в горах, бурульки.
 — Упродовж цього тижня 
плюсова температура повітря 
збережеться в Україні та у 
більшості країн Європи, — 
повідомила народний си-
ноптик Наталья Діденко. — 
Якщо в Берліні спостерігати-
меться плюс 14 градусів, то в 
Києві — до плюс 4-5 градусів 
вище нуля. 
 Ось такі вони, нові, пе-

редвесняні, переважно пів-

денних напрямків, потоки 
повітряних мас.
 Потепління триватиме: на 
Одещині (швидше за все, у її 
південних районах) цілком 
можливо до +12...+14 гра-
дусів.
 Мокрий сніг i дощ най-
більш iмовірні у східних об-
ластях, ще може зачепити 
Сумщину, Дніпро з районами, 
Полтавщину та Запоріжжя. 
На решті території України 
— без істотних опадів, хіба че-
рез теплу та вогку погоду поч-
нуть знічев’я «тинятися» ту-
мани. Бережіть свої голови, 
спини, руки-ноги, свої авто-
мобілі, майно та не залишай-
те без особливої уваги свіжих 
прогнозів погоди. Вже відомо, 
що на цьому тижні очікуєть-
ся короткочасне похолодан-
ня на Лівобережній Україні, 
проте все ж — короткочасне, 
потім знову відновиться по-
тепління. Атмосфера днями 
проводить тестування нових 

парфумів, із весняними пахо-
щами. Нюхаємо, дихаємо, але 
без перебільшення — зима ще 
у своєму законному праві.
 — Різкий перепад темпе-
ратури є одним із проявів змі-
ни клімату в Україні, — роз-
повів глава Укргідрометцент-
ру Микола Кульбіда. — Якщо 
ще 30 років тому температура 
повітря через 0 градусів на-
віть на півночі України пере-
ходила у середині березня, то 
зараз вона може перейти на 
плюсові показники раніше. 
 За словами головного спе-
ціаліста з метеорологічних 
спостережень, останні кілька 
років у нашій країні спостері-
галися аномально теплі зими, 
тепер же погода намагається 
повернутися в рамки норми, 
але відбувається це не плавно, 
а ривками, коли «температур-
ні гойдалки» протягом одного 
дня можуть коливатися від 10 
градусів тепла до 10 градусів 
морозу. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Ракета-носій «Антарес», у створенні 
якої брали участь українські конструк-
тори і виробничники, вкотре успішно 
стартувала з Центру космічних польотів 
на острові Воллопс, що в американсько-
му штаті Вірджинія. Цього разу, за ін-
формацією пресслужби КБ «Південне», 
вона вивела на орбіту корабель Cygnus. 
 На борту космічного «човника» роз-
містили 3,7 тонни наукової провізії та 
речі, призначені для екіпажу міжна-
родної станції. А також суперкомп’ютер 
SBC-2, розроблений Hewlett Packard і 
NASA. Його використовуватимуть для 
аналізу даних про стан здоров’я астро-
навтів і розшифровки їх ДНК просто на 
борту МКС. До функціонального списку 
включили й аналіз результатів спостере-
жень за полярними покладами льоду та 
блискавками в атмосфері Землі. І це ще 
не все. «Антарес», окрім Cygnus, виве-
де на орбіту низку кубсатів (малі штуч-
ні супутники. — Ред.) та  кілька наносу-
путників для подальшого дослідження 
космосу. Ще одне завдання місії — ви-
везти з космічної станції й утилізувати у 
щільних шарах атмосфери відпрацьова-
ний вантаж. 
 Загалом, починаючи з 2013 року, 
«Антарес» стартувала 14 разів, з яких 13 
були успішними. Ця ракета-носій скла-
дається з двох ступенів. Основну конс-
трукцію першого ступеня було розроб-
лено ДП «КБ «Південне» та виготовлено 
ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськи-
ми підприємствами «Хартрон-АРКОС» 
(Харків), «Київприлад» (Київ), «Харт-
рон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА», 
«РАПІД» (Чернігів) та iншими на замов-
лення корпорації Northrop Grumman 
(США). У рамках програми «Антарес» 
українська сторона виконала весь ком-
плекс робіт iз проєктування, відпрацю-
вання та виготовлення матеріальної час-
тини основної конструкції. Під час запус-
ку, згідно з контрактом, у КБ «Південне» 
в режимі реального часу здійснювалася 
технічна підтримка всього процесу, а та-
кож приймання та оброблення телемет-
ричної інформації.

 

До речі, недавно програма «Антарес» 
була відзначена найпрестижнішою наго-
родою Міжнародної академії астронавти-
ки «За командні досягнення» (The Laurels 
for Team Achievement). «Завдяки спіль-
ній роботі українських і американських 
інженерів, які об’єднали дві різні школи 
створення ракетної техніки, вдалося в ко-
роткі терміни створити надійну, ефектив-

ну і доступну комерційну ракету-носій 
для місій з доставки корисного вантажу 
на МКС у рамках програм НАСА COTS і 
CRS, — повідомила пресслужба КБ «Пів-
денне». — Це забезпечило міжнародну 
команду космонавтів провізією та облад-
нанням, необхідним для функціонуван-
ня МКС i реалізації на станції науково-до-
слідних програм». ■

КРИМІНАЛ

Сімейний 
«кайф»
У двох лабораторіях 
подружжя черкащан 
виготовляло 
наркотики 
на 300 тисяч 
щомісяця 
Ольга ТКАЧЕНКО

 На Черкащині подружжя ор-
ганізувало кримінальний «біз-
нес» і разом iз групою «това-
ришів» виготовляло у власних 
лабораторіях наркотики, отри-
муючи щомісяця до 300 тисяч 
гривень прибутку. 
 Наразі правоохоронці затри-
мали організатора та чотирьох 
учасників цього злочинного уг-
руповання, а також знешкодили 
діяльність двох їхніх нарколабо-
раторій у Черкасах та Каневі. 
 Як повідомляють у черкась-
кій обласній поліції, діяльність 
злочинного угруповання вик-
рили оперативники управління 
стратегічних розслідувань, слід-
чі обласного управління поліції 
за процесуального керівництва 
обласної прокуратури.
 Угруповання займалося ви-
готовленням i розповсюджен-
ням наркотичних засобів i пси-
хотропних речовин. Свій «то-
вар» вони збували дрібними й 
оптовими партіями наркодиле-
рам, а ті продавали його жите-
лям Черкас та області.
 «Організував «бізнес» 37-
річний черкащанин, який має 
зв’язки з кримінальним світом. 
Для цього гаражні приміщення 
облаштували під лабораторії. 
Лабораторія з виготовлення ам-
фетаміну розташовувалася в Ка-
неві, з мефедрону — в Черка-
сах»,– розповідають «Україні 
молодій» у черкаській обласній 
поліції. 
 І додають, у спільники лі-
дер угруповання залучив влас-
ну дружину та ще шістьох осіб, 
між якими були чітко розподі-
лені ролі — координація робо-
ти, організація виробництва та 
збуту, постачання необхідної си-
ровини.  
 Черкаські правоохоронці, за 
силової підтримки спецпризна-
ченців полку поліції особливого 
призначення, провели спецопе-
рацію для ліквідації діяльності 
злочинного угруповання та за-
тримання зловмисників.
 «У ході санкціонованих об-
шуків вилучили понад кілограм 
мефедрону та амфетаміну, 2,2 
кг канабісу, 10 л концентрова-
них психотропних речовин, 200 
л хімічних реактивів, необхід-
них для виготовлення наркоти-
ків та лабораторне обладнання. 
За попередніми даними, загаль-
на вартість вилученого майже 
450 тисяч гривень», — кажуть 
у черкаській поліції.  Крім того, 
уточнюють правоохоронці, ви-
лучили ювелірні вироби, медалі, 
ордени, ікони та мотовелотехні-
ку. Перевіряється походжен-
ня цього майна та причетність 
зловмисників до скоєння краді-
жок.
 Наразі організатора незакон-
ного «бізнесу» та чотирьох його 
спільників затримали в поряд-
ку ст. 208 Кримінально-проце-
суального кодексу України. ■

■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

З дахів закапало 
У всіх регіонах України на зміну 
екстремальним снігопадам прийшла 
довгоочікувана відлига

■

СПІВРОБІТНИЦТВО     

Місію виконано
Українсько-американська ракета «Антарес» знову 
успішно вивела на орбіту космічний корабель 
iз вантажем для МКС

■

Перед стартом.❙

Небезпечна краса.❙
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Іван БОЙКО

 Блокування телеканалів iз 
пулу однопартійця Тараса Ко-
зака виявилося не єдиною не-
приємністю, з якою останнім 
часом довелося зіткнутися лі-
деру ОПЗЖ Вікторові Медвед-
чуку і його куму в Кремлі. Ми-
нулої п’ятниці РНБО запрова-
дила, а президент Володимир 
Зеленський ввів указом уже 
персональні санкції не лише 
проти Медведчука, а й проти 
його дружини Оксани Марчен-
ко та інших (загалом санкції 
введено щодо 8 фізичних і 19 
юридичних осіб). 
 Підстава, яку називає СБУ, 
— причетність до фінансу-
вання тероризму у так званій 
«ЛНР». Санкції діятимуть 
упродовж трьох років і пере-
дбачають блокування активів 
Медведчука та Марченко, на 
яку були записані деякі ком-
панії чоловіка. Також санкції 
застосують щодо літаків, які 
незаконно літали за маршру-
том Київ—Москва (на зуст-
річі з однодумцями у Кремлі), 
і компаній, що їх обслугову-
ють.
 РНБО також розпоряди-
лася повернути в державну 
власність нафтопровід «Са-
мара — Західний напрямок» 
— точніше, тієї його частини, 
яка проходить територією Ук-
раїни. Його експлуатує ком-
панія, яку пов’язують із Мед-
ведчуком, проте влада пере-
конує, що привласнили його 
незаконно.
 У партії ОПЗЖ, як і у Крем-
лі, звісно ж, відреагували обу-
ренням. Мовляв, Україна обра-
ла шлях реакційної політики і 
диктатури. І навіть погрожу-
ють Зеленському імпічментом. 
А сам лідер ОПЗЖ вважає, що 
президент «перейшов останні 
моральні межі, вдаривши по 
найдорожчому — улюбленій 
дружині».
 Кум Путіна каже, що він не 
втече і боротиметься далі. Мо-
вляв, у влади немає реальних 
доказів його участі у незакон-
них схемах та намаганні нажи-

тися на збройному конфлікті.
 Не змовчала і кума прези-
дента РФ Оксана Марченко, 
яка також погрожує владі й на 
своєму Ютуб-каналі заявила, 
що йде в політику після сан-
кцій: перш за все, вступила в 
партію ОПЗЖ. А ще згадала, 
як у 2003 році тоді ще не прези-
дент, а лише шоумен Зеленсь-
кий разом зi своєю командою 
та братами Шефірами завітав 
до неї додому і просив про до-
помогу в працевлаштувані.
 Вона ж нібито була «гос-
тинною» і допомогла тоді Зе-
ленському з роботою. І тим са-
мим натякає, що Зеленський 
після того, як став президен-
том, забув про її допомогу.
 Цікаво, що, за неофіційни-
ми даними ЗМІ, спочатку СБУ 
не планувала запроваджува-
ти настільки жорсткі санк-
ції щодо Медведчука і ком-
панії. Й навіть, навпаки, спец-
служба всіляко намагалася їх 
пом’якшити. Втім перемогла 
позиція секретаря РНБО Олек-
сія Данілова, який на засідан-
ні запропонував жорсткіший 
варіант документа з розшире-
ним переліком обмежень.
 На думку політолога Во-
лодимира Фесенка, завдавши 
удару по самому Медведчуку, 
Банкова надсилає сигнал й ін-
шим проросійським політикам 
та навіть олігархам. Мовляв, 
ви не вірили, що керівництво 
держави здатне діяти рішуче, 
то переконайтеся. 
 До речі, попередній прези-
дент Петро Порошенко схва-
лив санкції РНБО проти Мед-
ведчука, його дружини, ме-
режі магазинів «Спортмастер» 
та інших. 
 Щодо спорттоварів, то під 
санкціями опинилася і ком-
панія Sportmaster Operations 
Pte. Ltd, зареєстрована в Сін-
гапурі, яка володіє одноймен-
ною мережею магазинів в Ук-
раїні, Росії, Білорусі, Казахс-
тані, Китаї та Польщі. Мага-
зини мережі є у всіх обласних 
центрах України і наразі жо-
ден з них не припинив роботу 
попри санкції. ■

Василь БОГДАН, 
експерт із питань безпеки, 
генерал-лейтенант, публіцист

 Обурливу оцінку різних 
категорій громадян Украї-
ни та Центральної і Схід-
ної Європи викликала не-
щодавня заява федерально-
го президента ФРН Фран-
ка-Вальтера Штайнмаєра 
стосовно загрозливого для 
ЄС і Києва «Північного по-
току-2». Обґрунтовуючи до-
цільність реалізації росій-
ського проєкту, президент 
наголосив на тому, що це 
пов’язано з тим, що Німеч-
чина має перед Росією «мо-
ральний борг» за 20 млн 
жертв від гітлерівської аг-
ресії під час Другої світо-
вої війни. Тобто президент 
закликає Європу і світ до-
тримуватися у міжнарод-
них відносинах політичної 
моралі. За визначенням, це 
означає слідувати сукуп-
ності норм і зразків полі-
тичної поведінки, що ство-
рює можливість оцінювати 
її на підставі критеріїв доб-
ра і зла. Ангажована вибір-
ковість об’єкта, перед яким 
Берлін морально заборгу-
вав, очевидна. Адже в тако-
му разі на подібне ставлен-
ня мають розраховувати 
всі окуповані гітлерівцями 
країни та частина республік 
колишнього СРСР. Але у ви-
падку з Україною ситуація є 
особливою. Оскільки таки-
ми газопроводами Кремль 
не лише підриває Європу, 
а й знищує українську ГТС 
та економіку й обороноз-
датність країни. Створюю-
чи умови для подальшої аг-
ресії проти України з незво-
ротніми наслідками.
 У партнерській ФРН по-
винні знати, що під час Дру-
гої світової війни до колиш-
ньої Червоної армії було 
мобілізовано понад 6 млн 
українців. Половина з них 
загинула, 1,5 млн стали ін-
валідами. На рабську пра-
цю до фатерланду приму-
сово було вивезено 2,5 млн 
юнаків і дівчат. На окупо-
ваній території вбито і за-
катовано 3,8 млн цивіль-
ного населення, 3,6 млн, у 
переважній більшості ук-
раїнці, — радянські війсь-
ковополонені. Тривалий 
час за радянської доби за-
мовчувалася трагедія в с. 
Корюківка Чернігівської 
області, де 1-2 березня 1943 
року внаслідок каральної 
операції німецьких загонів 
СС та угорської військової 
жандармерії було вбито 
близько 7 тисяч мешкан-
ців. Корюківські вбивства 
за кількістю жертв майже 
у 45 разів перевищують бі-
лоруську Хатинь, у 41 — 
чеське Лідіце, у 12 — фран-
цузький Орадур. Загальні 
втрати України становили 
понад 8 мільйонів людей. 
Тобто кожен п’ятий украї-
нець. За дослідженнями ук-
раїнських науковців, оку-
пантами зруйновано близь-
ко 700 міст, 28 тис. сіл, спа-
лено близько 320 тисяч 
господарств. Україна за-

знала збитків і матеріаль-
них втрат у розмірі понад 
45% від збитків усього ко-
лишнього СРСР, що ста-
новить понад 450 млрд до-
ларів. Українці ціною влас-
ного життя і здоров’я тору-
вали шлях до перемоги над 
нацизмом, рятуючи світ від 
гітлерівського поневолен-
ня. У тому числі у війську 
США їх було 80 тис., у фор-
муваннях Англії та Канади 
— 45 тис., у польських час-
тинах — 120 тис., у фран-
цузьких — 6 тис. 
 Таким чином, Україна 
має повне право вимагати 
моральний борг від Німеч-
чини в питаннях, що стосу-
ються її національної, де-
ржавної та енергетичної 
безпеки. Та претендувати 
на повну фінансову ком-
пенсацію від Берліна за за-
вдані їй колосальні збитки 
гітлерівською окупацією. 
В іншому випадку позиція 
В. Штайнмаєра кваліфі-
куватиметься як прямий 
лобізм інтересів Путіна на 
шкоду Україні, ЄС і транс-
атлантичному партнерс-
тву. З цього приводу знако-
вою є остання заява Путі-
на про те, що «противники 
будівництва «Північного 
потоку-2» на Заході праг-
нуть змусити Росію за-
платити за їхній геополі-
тичний проєкт «Украї-
на». Означення засвідчує, 
що Кремль не лише ігно-
рує Київ та ЄС і світ, а й 
не збирається «поступати-
ся принципами». Напев-
не, розраховуючи на за-
хідну лобістську агентуру 
впливу. Адже навіть на ос-
танній Мюнхенській кон-
ференції з питань безпеки 
канцлер ФРН А. Меркель 
визнала, що «мінський 
процес не досяг успіху, бо 
не відновлений суверені-
тет і територіальна ціліс-
ність України». Додавши 
суперечливий пасаж про 
те, що «український кон-
флікт і поведінка РФ (а 
не агресія Росії проти су-
веренної України, в ході 
якої загинуло 12 тисяч 
героїв. — Авт.) — одна з 
важливих тем, що стоять 
перед трансатлантичним 
партнерством ЄС і США». 
Можливо, небажання кан-
цлера називати речі свої-
ми іменами пояснюєть-
ся тим псевдоморальним 
боргом, про який говорить 
В. Штайнмаєр. У тако-
му разі офіційний Київ 
зобов’язаний відхилити 
так звану «формулу Штай-
нмаєра», що, як і вимагає 
Путін, передбачає спочат-
ку реалізацію політичної 
складової мінських домо-
вленостей та погоджень у 
Нормандському форматі. 
 Захід нарешті повинен 
усвідомити, що російсь-
кі більшовики-революціо-
нери, демонтувавши свого 
часу романовську «тюрь-
му народов», потім як ве-
ликодержавні шовіністи 
створили за її образом і по-
добою «імперію зла», що 
розв’язала світову холодну 

війну. В сучасних реаліях 
путінський режим нама-
гається реалізувати анало-
гічний сценарій. Проте зі 
зміною влади у США вини-
кає все більше підстав віри-
ти, що подібні плани узур-
патора приречені на про-
вал. Свідченням є заява 
президента США Д. Бай-
дена 19.02.2021 р. на Мюн-
хенській безпековій кон-
ференції про те, що «Путін 
хоче послабити Європейсь-
кий проєкт і союз НАТО. 
Він хоче підірвати транс-
атлантичну єдність та інші 
цілі. Адже Кремлю набага-
то простіше погрожувати 
окремим державам, аніж 
вести перемовини з силь-
ною та об’єднаною транс-
атлантичною спільнотою. 
Саме тому захист суверені-
тету і територіальної ціліс-
ності України залишаєть-
ся критично важливим для 
Європи і США».
 Під впливом вітрів із 
Вашингтона та під тиском 
громадськості до тями при-
ходить і Банкова, розпочав-
ши нарешті реальну бороть-
бу з колаборантами «п’ятої 
колони» та об’єктивно оці-
нюючи ситуацію на фронті 
як продовження війни РФ 
проти України. Такий пере-
біг подій дає підстави владі 
для вироблення дорожньої 
карти з повернення тимча-
сово окупованих територій 
Донбасу і Криму ініцію-
вати долучення до Нор-
мандського формату США 
і Велико британії як гаран-
тів безпеки за Будапештсь-
ким меморандумом. Бо ці 
світові лідери мають перед 
Україною фактичний мо-
ральний борг, перш за все 
через добровільну відмову 
від третього в світі ядерно-
го арсеналу, що відчутно по-
грожував безпеці Заходу.
 Надзвичайно критична 
і загрозлива епоха в новіт-
ній історії України вимагає 
від влади, конструктивних 
політичних сил і громадсь-
ких об’єднань різного діас-
порного середовища рішу-
че відкинути особисті обра-
зи, надумані звинувачення 
та псевдоідеологічні теорії 
для об’єднання у справі ус-
пішного подолання спроб 
зовнішнього і внутрішнього 
ворога всіляко перешкоди-
ти відродженню Українсь-
кої держави як міжнарод-
ного суб’єкта і впливового 
регіонального лідера.
 Вітчизняні політики, на 
відміну від приватних осіб, 
не лише звітують перед су-
дом власної совісті, а й не-
суть відповідальність пе-
ред суспільством, доля яко-
го значною мірою залежить 
від їхній рішень і дій. Для 
такої місії вони повинні 
позбутися нав’язаного ук-
раїнцям різними імперіями 
комплексу меншовартості і 
псевдовини та усвідомити і 
використовувати у прак-
тиці з позицій добра і зла 
фактор моральної заборго-
ваності перед Україною ба-
гатьох країн із близького і 
далекого зарубіжжя. ■

ВІДЛУННЯ

Моральний борг
Чим Берлін завинив Москві і Києву

■САНКЦІЇ

Бий кума 
Путіна, щоб 
інші боялися
Запровадивши персональні санкції 
щодо Медведчука, влада надсилає сигнал 
усім проросійським політикам та олігархам 
в Україні

■
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«Мирне» 
безсилля
Світлана Тiхановська 
визнала, що опозиція 
в Білорусі «втратила вулиці»
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Одна з лідерок білоруської опозиції й екс-
кандидатка у президенти Білорусі Світла-
на Тiхановська визнала, що, виглядає так, 
ніби поки що протестний рух у Білорусі за-
знав поразки. Про це вона сказала в інтерв’ю 
швейцарській газеті Le Temps, опублікова-
ному в неділю, 21 лютого. «Я повинна зізна-
тися, що ми втратили вулиці», — цитує сло-
ва політикині «Німецька хвиля». На думку 
Тiхановської, у тих, хто протистоїть уряду, 
досить обмежені можливості для боротьби 
з огляду на насилля силовиків та правоохо-
ронців. «Ми не маємо засобів, аби щось про-
тиставити насильству режиму», — наголо-
сила вона. «У них є зброя, у них є сила, тож 
так, нині здається, що ми програли», — до-
дає Тiхановська. Водночас вона запевнила, 
що опозиція не збирається здаватися. 
 У Білорусі більше пів року не вщухали 
масові акції протесту після офіційного ого-
лошення підсумків президентських виборів 
9 серпня, переможцем яких ЦВК знову ого-
лосила Олександра Лукашенка. З кінця 2020 
року протестувальники в Білорусі змінили 
тактику, зробивши основним місцем прове-
дення акцій не центральні вулиці і площі, а 
двори своїх будинків. Потім і ці «дворові» 
акції зійшли нанівець. 
 Білоруси зрозуміли, що вони залишилися 
(чи їх залишили) наодинці зі своїми пробле-
мами. Захід в основному обмежився «стур-
бованістю» та «занепокоєнням» щодо дій бі-
лоруської влади. Щоправда, в жовтні Євро-
союз запровадив санкції стосовно 40 чинов-
ників iз Білорусі за фальсифікацію виборів 
і репресії щодо учасників протестів. У лис-
топаді ЄС розширив список, включивши в 
нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб. 
17 грудня Рада ЄС схвалила наступне роз-
ширення санкцій проти режиму Лукашен-
ка — візові та майнові заборони щодо ще 29 
фізичних осіб, а також уперше — проти цілої 
низки підприємств. Але це не похитнуло ре-
жим, за яким стоїть Москва. 
 Світлана Тiхановська заявила, що санкції 
Євросоюзу щодо Білорусі є «насмішкою». За 
її словами, ті обмежувальні заходи, які були 
прийняті керівництвом ЄС, не здатні зміни-
ти ситуацію в країні. «Під санкціями всьо-
го 90 осіб. Це насмішка, і режим Олександ-
ра Лукашенка сміється», — сказала Тiханов-
ська і зазначила, що санкції Заходу повинні 
обірвати фінансову підтримку глави держа-
ви, а також під обмежувальні заходи мають 
потрапити інші представники влади і судді. 
 Водночас вона наголосила, що зараз опо-
зиція формує основу для «завтрашньої бо-
ротьби», зокрема намагаючись поєднати різ-
ні опозиційні ініціативи, які виникають, на-
приклад у вчителів, лікарів, поліцейських. 
«Наша стратегія полягає в тому, щоб краще 
організуватися, піддавати режим постійно-
му тиску до тих пір, поки люди не будуть го-
тові вийти на вулиці знову, можливо, навес-
ні», — сказала Тiхановська.
 Порівнюючи протести в Білорусі з мітин-
гами на підтримку опозиціонера Олексія На-
вального в Росії, Тiхановська відповіла, що 
схожість між ними тільки зовнішня. «Мета 
і контекст цих подій різні. У Росії це мітин-
ги проти корупції. У нашій країні ми хоче-
мо вільних виборів. На відміну від Білорусі, 
в Росії вони ще не досягли точки неповернен-
ня, ще не відбулося нічого екстраординар-
ного, є ще місце для дозрівання і розвитку 
руху. У Росії проходять демонстрації, в Бі-
лорусі — революція», — зазначила Тiханов-
ська.
 Тим часом білоруський політолог Олек-
сій Дзермант у коментарі виданню «НьюІн-
форм» зазначив, що протестна активність у 
республіці дійсно пішла на спад. «В опози-
ційному середовищі зараз панує зневіра, про 
що говорить не тільки Тiхановська, а й аналі-
тики», — сказав фахівець. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

Мюнхенська конференція 
з безпеки, що відбулася 
минулої п’ятниці, цьогоріч 
мала низку особливос-
тей. Зокрема, з огляду на 
пандемію коронавірусу, 
вона пройшла в онлайн-
режимі. Та й загалом захід 
був зменшеною версією 
щорічної конференції, яка 
зазвичай триває три дні й 
яка вперше була відтер-
мінована через COVID-19. 
Крім того, в її роботі взяв 
участь новий президент 
США Джо Байден, а нато-
мість були відсутні лідери 
Китаю, Росії та Близько-
го Сходу. Відсутність ос-
танніх логічно випливає з 
присутності першого. 
Нагадаємо, Мюнхенська 
конференція з безпеки є 
центральним міжнарод-
ний форумом для дебатів 
щодо тем, пов’язаних iз 
політикою глобальної без-
пеки. Вона була заснова-
на німецьким видавцем 
Евальдом фон Кляйстом 
1963 року, і на ній обгово-
рюють проблеми балансу 
сил у міжнародних відно-
синах, зміцнення систе-
ми міжнародного права 
і демократичного світо-
порядку. На цьому між-
народному дискусійному 
майданчику зустрічають-
ся політики, дипломати, 
військові, бізнесмени, на-
уковці і громадські діячі 
з десятків країн. Йдеться 
про учасників НАТО і Єв-
росоюзу, а також держав, 
які мають великий вплив 
на світовій арені.

«Україна має 
залишатися важливою 
для Європи та США»
 Цьогорічна зустріч у 
Мюнхені мала амбітну 
мету — розпочати віднов-
лення зв’язків між США 
та їхніми європейськими 
союзниками. Президентс-
тво Трампа завдало удару 
трансатлантичним відно-
синам, а тепер новий пре-
зидент Байден, а також 
канцлер ФРН Ангела Мер-
кель і французький прези-
дент Емманюель Макрон 
хочуть їх реанімувати.
 Ці троє лідерів мали 
по 15 хвилин, щоб подати 
своє бачення «трансатлан-
тичного порядку денно-
го». Потім настала черга 
лідерів ЄС та НАТО, зокре-
ма прем’єр-міністра Вели-
кої Британії Бориса Джон-
сона, президентки Євро-
пейської Комісії та Євро-
пейської Ради Урсули фон 
дер Ляєн і Шарля Мішеля, 
Генерального Секретаря 
НАТО Єнса Столтенберга, 
американського мільяр-
дера Білла Гейтса та цілої 
низки інших західних лі-
дерів. Усі вони наголошу-
вали на важливості транс-
атлантичної співпраці.
 Президент США під час 
свого виступу на відкритті 
Мюнхенської конференції 
наголосив, що Росія ата-

кує західні демократії, 
намагається послабити 
НАТО і «європейський 
проєкт». Серед іншого, 
говорячи про Росію, Бай-
ден звинуватив Кремль у 
корупції та дезінформа-
ції для підривання інсти-
туцій трансатлантичного 
альянсу. «Російські ліде-
ри хочуть, щоб люди ду-
мали, що наша система 
також чи ще більш корум-
пована, ніж їхня. Але весь 
світ знає, що це не так, — 
включно з самими грома-
дянами Росії», — сказав 
Байден. «Путін хоче пос-
лабити європейський про-
єкт і союз НАТО, він хоче 
підірвати трансатлан-
тичну єдність. Тому що 
Кремлеві значно прості-
ше атакувати і залякува-
ти окрему країну, ніж вес-
ти перемовини з сильною 
та об’єданою трансатлан-
тичною спільнотою», — 
продовжив Байден. Тому 
відстоювання суверенітету 
і територіальної цілісності 
України має залишатися 
життєво важливим питан-
ням для Європи та США, 
а також реагування на ха-
керські атаки з боку Росії, 
«щоб захистити нашу ко-
лективну безпеку», додав 
американський лідер. 
 Серед іншого, новий 
господар Білого дому теж 
наголосив, що Вашинг-
тон буде «непохитно вір-
ним» зобов’язанням союз-
ників відповідно до стат-
ті V Північноатлантично-
го договору. Він зазначив, 
що США не втрачають 
віри у зобов’язання до ко-
лективної оборони однієї з 
держав НАТО, на яку на-
пали. Президент Сполу-
чених Штатів також по-
обіцяв не виводити аме-
риканських військ iз Ні-
меччини. Він анонсував 
скасування відповідно-
го рішення попередньо-
го президента Дональда 
Трампа. У своїй промові 
Байден також заявив про 
повернення США на сві-
тову арену і прихильність 
відновленню відносин з єв-
ропейськими партнерами. 
«Я говорю всім: Америка 

повернулася! Трансатлан-
тичний союз повернувся, 
і ми не будемо озиратися 
назад», — сказав амери-
канський президент.
 Байден також анонсу-
вав «жорстке» суперниц-
тво з Китаєм. За його сло-
вами, деякі країни, такі як 
Китай і Росія, своїми дія-
ми створюють загрозу для 
демократій. І хоча виклик 
iз боку Росії відрізняєть-
ся від того, який виходить 
з Китаю, «але він настіль-
ки ж реальний». Демок-
ратичні країни з ринко-
вою економікою повинні 
об’єднатися для протисто-
яння цим загрозам, а та-
кож для більш ефективної 
відповіді на світові викли-
ки — від нерозповсюджен-
ня ядерних озброєнь до 
проблем змін клімату.

Мінські угоди 
без прогресу
 У зв’язку з цим серйоз-
ні політичні розбіжності 
залишалися не лише по 
обидва боки Атлантики, а 
й серед учасників європей-
ської спільноти. ЄС став на 
бiк США в тиску на Німеч-
чину з метою відмовитися 
від газопроводу «Північ-
ний потік-2», але Вашин-
гтону не так добре вдалося 
переконати союзників до 
більш обережного підходу 
щодо Китаю — як у питан-
ні торгівлі, так і в питанні 
технології 5G.
 У свою чергу канцлер 
Німеччини Ангела Мер-
кель під час виступу хай і 
завуальовано, але ще раз 
стала на захист «Північ-
ного потоку-2», зазначив-
ши, що трансатлантичний 
простір повинен мати єди-
ну лінію у відносинах iз 
Росією. Це передбачає не 
тільки різні пропозиції 
про співпрацю, а й необ-
хідність «чітко називати 
своїми іменами» розход-
ження в думках, уточнила 
вона. Крім того, німецька 
канцлерка порушила тему 
Мінських угод по Донбасу, 
прогрес у реалізації яких, 
на її думку, залишає бажа-
ти кращого. Як стверджує 
Меркель, останнім часом 

«не вдалося просунутися 
вперед у справі збережен-
ня територіальної ціліс-
ності України». А фран-
цузький президент Емма-
нюель Макрон у своєму 
виступі знову закликав до 
діалогу з Росією і побудо-
ви нової міжнародної архі-
тектури безпеки і довіри.
 Очільник канцеля-
рії пре зидента Польщі 
Кшиштоф Щерський вва-
жає, що виступ Джо Бай-
дена на Мюнхенській кон-
ференції завершив дис-
кусію про можливе пере-
завантаження взаємин з 
Росією. Джо Байден пов-
ністю відкинув концепцію 
Росії як партнера, дуже 
чітко вказав Росії на її ім-
перську політику як дже-
рело загроз та протистоян-
ня з євроатлантичним сві-
том.
 Уже після програм-
ного виступу Байдена на 
Мюнхенській конферен-
ції помічник президента 
США з національної без-
пеки Джейк Салліван за-
явив у неділю, 21 лютого, 
що американська сторо-
на в питанні реагування 
на приписувані Росії кібе-
ратаки готова застосувати 
не тільки механізм санк-
цій. Про це повідомляє те-
леканал Сі-Бі-Ес. За його 
словами, на даний момент 
розвідка США займається 
визначенням збитку, який 
був завданий під час атак 
на американські відомс-
тва, а також встановлен-
ням осіб, які до цього при-
четні. Помічник прези-
дента додав, що розробка 
відповідних заходів може 
тривати тиждень. «Від-
повідь буде включати на-
бір інструментів — види-
мих і невидимих. Це бу-
дуть не просто санкції», 
— підкреслив Салліван.
 Раніше американські 
спецслужби заявили, що 
кібератака на урядові ме-
режі «ймовірно, відбува-
лася з Росії». У Кремлі від-
кидають ці звинувачення. 
Президент США Джо Бай-
ден наказав розвідці про-
аналізувати історії з «росій-
ськими хакерами». ■

Ангела Меркель вважає, що в справі збереження територіальної цілісності України 
просунутися не вдалося.

❙
❙

ФОРУМИ

Перезавантаження не буде 
Джо Байден звинуватив Росію в атаках на західні демократії 
та намаганнях підірвати НАТО і ЄС 

■
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«В Афгані в нас навіть діти 
стріляли» 
 ■ Щось у вас настрій не дуже, 
пане майоре.
 — Та звідки йому бути бадьо-
рим... Ховав учора бойового то-
вариша — разом в Афганістані 
воювали.
 ■ Старі рани?
 — Хвороба, та й Афган за-
лишив свої сліди. Помер прос-
то за кермом — інсульт. В Аф-
ганістані ми служили в роті да-
лекої розвідки, він був замполі-
том. Потім його призначили 
командиром батальйону, і за-
вдяки своєму бойовому досві-
ду та кмітливості комбат вряту-
вав багато молодих бійців. Ук-
раїнець. Федір Петрович. Вчив 
мене та інших, як триматися в 
складних ситуаціях, вирішува-
ти ті чи інші проблеми в бою.
 ■ Які, наприклад?
 — Страх! Найперше — це 
страх. Якщо себе не пересилиш 
— загинеш!
 ■ Ким ви були в Афганістані? 
Бійцем миротворчих сил ООН?
 — Туди я прийшов ще у 
складі радянських військ.
 ■ Часто доводилося стріляти, 
а значить — і вбивати?
 — На війні все по коман-
ді. Наказ — і ти виконуєш. Не 
уб’єш ти — уб’ють тебе... Ми 
там не тільки з моджахедами 
воювали. Місцеве населення 
об’єднувалося в бойові загони 
проти радянських військ. Умо-
ви ще ті... У нас навіть афгансь-
ка дитина могла стріляти. 
 ■ Суворо! Сьогодні вже є ро-
зуміння того, що та війна була 
нам чужою і непотрібною. А як 
тоді вище керівництво поясню-
вало вашу присутність там?
 — Нас не питали — виконуєте 
інтернаціональний обов’язок... 
 ■ Я чув, що в радянських час-
тинах у тій війні більше загину-
ло українських бійців, ніж пред-
ставників інших союзних рес-
публік. Це ознака російського 
шовінізму?
 — Не зовсім так. Шовінізм 
проявлявся в іншому — я потім 
про це скажу... Справа в тому, 
що Афганістан — район спе-
цифічний, і туди набирали біль-
ше бійців iз регіонів Союзу, які 
були краще пристосовані до аф-
ганських умов. Але... Україн-
ці швидше пристосовувались до 
бойових умов і вели себе впев-
неніше, часто були кмітливішi.
 ■ За рахунок чого?
 — Я думаю, що завдяки мен-
тальним особливостям. Це скла-
лося суто історично. Козацький 
характер. Вміння воювати. Хоч 
сам я не козацького роду, але у 
нас таки збереглася генетична 
спадковість запорожців... Вони 
воювали століттями. Французь-
кі королі радо приймали у своє 
військо запорозьких козаків. 
Вміння воювати було закладено 
в нас історично. 
 ■ Ви, мабуть, добре пам’я-
таєте найнебезпечнішi бойові 
епізоди з того життя? 
 — Важко виділити. Хоч 
найбільший стрес, коли я дій-
сно втратив контроль над со-
бою, була, мабуть, ця ситуа-
ція... Якось ми проводили кара-
ван ущелиною — між високими 
горами. Попереду був аеродром 
— його охороняв наш розвід-

підрозділ. Ми пильно спостері-
гали, щоб моджахеди не могли 
збити наші літаки, які заходи-
ли на посадку. Я сидів усередині 
БМП, а мій товариш наполовину 
висунувся з машини, щоб добре 
бачити навколо. І раптом пост-
ріл афганця зі стінгера — руч-
ної ракети — і вона влучає прос-
то в люк. І люком мого товариша 
— навпіл... Нижня частина його 
розірваного тіла падає на мене, а 
я від сильного динамічного уда-
ру вибуху отримав контузію об-
личчя. Ось слід залишився — 
бачте, який у мене ніс...
 Ще був випадок. Якось ми 
заглибились кілометрів на 
двадцять п’ять за територію 
Афганістану. У Пакистан. Так 
склалася бойова ситуація. І ми 
потрапили в жорстоке оточен-
ня — афганців і пакистанців. У 
тому місці проходив дуже силь-
ний наркотрафік. Це був склад-
ний випадок, здавалося, безна-
дійний для нас: групу загнали на 
висотку і ми не могли ані спусти-
тися, ані сховатися від обстрілів 
У групі було п’ятеро, в живих за-
лишилося двоє...
 На висотку вертольоти не 
могли сісти, і рація була пошкод-
жена. Відстрілювалися автома-
тами і відбивалися гранатами. І 
все ж нас двох урятували бійці з 
розвідроти. Вони прийшли в ос-
танню мить на допомогу.
 ■ Пане Анатолію, я слухаю 
вас, і в мене склалося враження, 
що більшість афганців iз пер-
ших днів тієї війни ненавиділи 
Радянський Союз.
 — Вони ненавиділи і нена-
видять усіх, хто на їхній рід-
ній землі вирішував свої спра-
ви і були далеко не миротвор-
цями насправді. Ще наприкін-
ці XIX — на початку XX століть 
афганські воїни знищили два 
військові корпуси англійських 
військ — кількістю в 20 і 70 ти-
сяч осiб. Вони завжди вміли во-
ювати, влучно стріляти і добре 
маскуватися.
 ■ А що ж там хотіли так звані 
«радянські миротворці»?
 — Це була геополітична гра 
— радянське керівництво зля-

калося зміцнення позицій США 
на афганській території. Холод-
на війна в розпалі. Якби там роз-
ташувались американські бази, 
вони могли б накривати ядерни-
ми ракетами весь Союз — у пер-
шу чергу Росію. Так, iз радянсь-
кими частинами в афганців були 
дуже жорстокі бої; як бачите, я 
відчув це на власній шкірі... До 
сьогодні сняться афганські сни. 
Населення цієї країни мож-
на зрозуміти — воно захищало 
свою землю, своїх дітей.
 До того ж Союз силою всю-
ди нав’язував свою ідеологію, 
і це завжди закінчувалося рі-
ками крові... Та нинішній пре-
зидент РФ, імперський демон 
Путін ігнорує уроки історії: він 
мріє про реставрацію СРСР, за-
хоплює землі сусідніх незалеж-
них держав і також нашу, його 

захоплення кривавим тираном 
Сталіним теж цілком зрозуміле. 
І нещодавнє вторгнення російсь-
ких військ у Нагірний Карабах 
теж зрозуміле... А через першу 
війну в Карабаху мені прийш-
лось теж пройти...

«Вважаю, що розвал 
Радянського Союзу почався 
з Нагірного Карабаху»
 ■ У Нагірному Карабаху була 
ваша друга війна? 
 — Так. Після Афганістану я 
потрапив до військової частини 
під Москвою. Підходила моя де-

мобілізація, і в цей час наїхало 
багато вербувальників iз різних 
військових училищ. Екзаме-
ни ми здавали суто формально, 
адже прийшли з афганської вій-
ни. Бійці досвідчені. Вибрав Сім-
феропольське вище політичне 
училище: сам я з Херсона, ближ-
че до рідного дому. Розподіл, і я 
— молодий лейтенант. У части-
ну, куди я потрапив, приїхали 
«покупці»; потрібні були офіце-
ри в різні регіони Росії. А Союз 
стрімко розвалювався... 1992 
рік. Якраз у Нагірному Караба-
ху почалися сутички за участю 
вірмен і азербайджанців. Від-
критого конфлікту ще не було. 
Коли туди вводили російські 
війська, жінки і діти лягали на 
дорогу перед бойовою технікою. 
Бачив це на власні очі...
 Хто його знає, може, два 

древні народи і знайшли б спіль-
ну мову, вирішивши гострі пи-
тання дипломатично. Але ж... 
Росія діяла однобоко, а азербай-
джанці, я б сказав, були більш 
ідейні... І вони дуже негатив-
но сприйняли введення бойової 
російської техніки. А де така 
техніка, там більше крові...
 ■ Ви розуміли, в чому конф-
лікт між вірменами й азербайд-
жанцями?
 — З давніх часів там була 
територія азербайджанська. А 
з часів виникнення імперії ра-
дянської в Карабаху осіла вір-
менська більшість. Це не те 
що загарбання територій: тут 
століттями були етнічні пере-
міщення мас. Це все дуже тонкі 
питання. І вони вимагають тон-
ких вирішень.
 У нас у Західній Україні жи-
вуть угорці, румуни, інші мен-
шини — це ж не свідчить, що їх 
треба якось обмежувати.
 ■ Пане Анатолію, поверне-
мося до вашого перебування в 
Нагірному Карабаху... 
 — У подіях у Нагірному Ка-
рабаху, мені здається, було біль-
ше особистого. Як у поганих 
сусідів.
 Росіяни толком не розумі-
ли, що тут, у Карабаху, діється, 
в чому корінь конфлікту. Я був 
тоді вже колишнім замполітом і 
мав свої погляди на ті події... Бо 
в той момент iще діяло інерційне 
радянське мислення. І які події 
розгорталися навіть у більш гли-
бинні часи, нам високопостав-
лені російські політики і генера-
ли навіть не збиралися поясню-
вати. Мабуть, і самі не знали...
 А в нинішній час назовні 
вирвалося те, що дрімало сотні 

років! І силою мирити ці два на-
роди Росія не мала права. Тому 
що це південна частина Союзу, 
хоч і колишнього. Тільки дип-
ломатія могла б врятувати ситу-
ацію в першій війні в Нагірному 
Карабаху. Тоді ще не було масш-
табної війни між двома народа-
ми. Якби це трапилося насправ-
ді, то її полум’я давно переки-
нулось би на колишні радянські 
республіки Середньої Азії. А там 
і Росія поруч. А Росія злякалась 
таких похмурих перспектив.
 ■ І вийшло, що в першій вій-
ні вірмени захопили весь Нагір-
ний Карабах iз древньою тери-
торією Азербайджану?
 — Так, і лише з допомогою 
регулярних російських військ. 
А потім уже почалася справжня 
різанина: Росія загострила ситу-
ацію. Де армія — там війна!
 Вони і вірмен, і азербайджан-
ців утихомирювали зброєю. Щоб 
Кавказ залишався під їхнім кон-
тролем.
 ■ Але Кавказ — це ще і Ту-
реччина, й Іран. У них — свої 
плани після розвалу СРСР...
 — Тому Росія зробить усе, 
щоб не віддати комусь Вірменію 
і Азербайджан. Ці колишні ра-
дянські кавказькі республіки 
Путіна мало цікавлять, його 
цікавить саме Кавказ як тери-
торія, на якій розташовані нині 
незалежні держави. 
 Візьмемо нинішню, дру-
гу війну в Нагірному Караба-
ху. У ній переміг Азербайджан. 
За підтримки Туреччини. Тоді 
російський президент під вигля-
дом миротворчої акції увів туди 
2 тис. регулярних військ. Це 
імперська політика нинішньої 
Росії. І криваві сліди такої полі-

ПРОФІ■

«Коли в 1992 році в Нагірний Карабах вводили 
російські війська, жінки та діти лягали на дорогу 
перед бойовою технікою. Бачив це на власні очі...»

Патруль у Нагірному Карабаху, 1989 рік. Тоді там уже почалося загострення.
Фото з сайта babel.ua.

❙
❙

Відставний майор Анатолій Сидоренко — про «свої» три війни 
та враження від армії нашого противника

«У нинішній 
бояться навіть 

мислити»

Володимир КОЛОДЯЖНИЙ 

Нещодавно випадок звів мене з непересічною людиною — відстав-
ним майором Анатолієм Сидоренком, якому випала доля служити 
спочатку в радянській, а потім і в російській арміях... Анатолію 
довелося стати учасником трьох війн — в Афганістані, Нагірному 
Карабаху і в Лаосі. Бойовий офіцер був поранений та контуже-
ний близько десятка разів і зараз у своєму плечі носить титанову 
пластину, яку вставили йому військові хірурги. Майор виявився ці-
кавим співрозмовником, і маю надію, що читачі нашої газети пого-
дяться зі мною. Тож ми домовилися про нову зустріч. Та помічаю, 
що на неї майор прийшов якийсь засмучений... 
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тики я особисто бачив у Нагірно-
му Карабаху. І вважаю, що саме 
там почався розвал Радянського 
Союзу. І залишаються сліди та-
кої політики у багатьох колиш-
ніх радянських республіках і на-
віть на інших континентах.

«У Лаосі кров ріками текла»
 ■ А де було важче?
 — Не можу з ходу сказати: 
в Афганістані я був солдатом, 
у Карабаху сам віддавав нака-
зи. А Лаос — це взагалі окрема 
тема: я туди потрапив у складі 
контингенту, що забезпечу-
вав впрова дження російської 
зброї.
 ■ Це була ваша остання вій-
на?
 — Ну, це не стільки війна... 
Просто я потрапив у той момент, 
коли там розгорталися бойові дії. 
А Росія продавала туди зброю... 
Мене включили до штату війсь-
кових інструкторів, котрі суп-
роводжували цю зброю і навча-
ли користуватися нею бійців ла-
оських частин. 

 Російський оборонпром про-
давав зброю направо і наліво в 
обхід заборони ООН. Потрапля-
ла зброя і до червоних кхмерів. 
А там кров ріками текла... Вза-
галі, той азіатський регіон нам 
зрозуміти важко; вони зовсім 
чужі — своїм мисленням, по-
няттями, побутом. Їх важко 
описати, зрозуміти їхні вчин-
ки, їхнє ставлення до жінок. 
Але працездатність неймовір-
на. Вони роботяги-«каторжни-
ки».
 ■ Ви брали участь у Лаосі у 
воєнних діях?
 — Розповім вам одну іс-
торію. У Лаосі було декілька на-
ших підрозділів. І якось мені за-
пропонували піти на полюван-
ня, а навколо — суцільні джун-
глі... Я навіть не знав, яке там 
може бути полювання? Вранці 
ми сіли у вертольоти, оснащені 
двома станковими стрічкови-
ми кулеметами. Летіли півто-
ри години — це пристойна від-
стань...
 У кабіні було кілька чо-

ловіків і один показує вниз, 
на джунглі: «Бачите, вид-
но солом’яні дахи — їх близь-
ко десятка. У ту дальню хижу 
не стріляйте! Все, що рухаєть-
ся, знищуйте!» Двоє росіян зі 
станковими кулеметами вико-
сили джунглі гектарів на двад-
цять... Ми сіли біля дальньої 
хижі й винесли звідти мішків 
сорок-п’ятдесят кокаїну та по-
летіли геть...
 ■ А куди потім кокаїн поді-
ли?
 — Це вже була не наша спра-
ва — старші російські чини за-
брали. Після повернення на 
базу.

«Прийде цар і скаже...»
 ■ Пане Анатолію, вже після 
розвалу Союзу вам довелося ще 
послужити в російській армії, 
яка зараз регулярно влашто-
вує провокації проти України. 
І вам, мабуть, як мало кому, до-
велося бачити і рядових, і висо-

ких чинів ворожої армії зблизь-
ка... З того, що ви мені розпові-
даєте, закономірно постає пи-
тання, там узагалі є нормальні 
й моральні люди?
 — Нормальні й моральні 
люди є всюди, про таких війсь-
кових добре писав російський 
письменник Купрін.
 Я пройшов Афганістан, На-
гірний Карабах, Лаос і зустрі-
чав різних військових. На що я 
звернув увагу в нинішній росій-
ській армії: вони бояться на-
віть самостійно мислити. При-
йде цар і скаже, що і як треба 
робити... Навіть якщо це буде 
суперечити здоровому глузду. 
Дуже часто в російській армії 
немає поваги старших офіцерів 
до рядових бійців.
 В арміях Європи і США вій-
ськовослужбовці себе поважа-
ють, в російській — ні!
 Якось у підмосковному гар-
нізоні, де я закінчував свою 
службу, полковник, командир 
батальйону, на підвищених то-
нах сказав мені: «Ей, хохол!» 
Хоч на мені були погони майо-
ра... Я лише розсміявся йому в 
обличчя. Він — людина мало-
грамотна і навіть не зрозумів, 
що не образив мене, а зробив 
приємно. Адже хохол — це ве-
лично та історично. Пройшло 

крізь віки! Крізь світову літе-
ратуру.
 ■ Пане Анатолію, коли за-
кінчилася ваша військова 
біографія в Росії?
 — У 1998 році.
 ■ А раніше ви не могли де-
мобілізуватися з російської ар-
мії?
 — Це було не так просто зро-
бити. В той час російська армія 
мала досить жалюгідний виг-
ляд, і єдине, що тримало її, була 
ядерна зброя. Вона поступалася 
арміям країн НАТО, вже не ка-
жучи про США.
 У російській армії був пов-
ний хаос і розвал. А тут бойо-
вий офіцер, служив у розвіду-
вальних частинах. Спеціаліст з 
озброєння. Куди він піде далі? 
Звичайно, до української армії! 
А Росія ще тоді косо дивилася 
на нашу незалежність. Але дис-
ципліна в армії була послабле-
на, тож я зміг-таки вирватися 
звідти.
 А потім Путін став прези-
дентом, навів у російській ар-
мії порядок, правда, відносний. 
Забезпечив її військовий склад 
і матеріально, і технічно. Прав-
да, коли я бачу нинішню росій-
ську армію, це зовсім не те, що 
в часи розквіту Союзу! Бачте, в 
Нагірному Карабаху Путін до 
Туреччини відноситься з обе-
режністю. І недарма: древня 
Порта має сьогодні одну з най-
могутніших армій світу...
 ■ А якщо порівняти армії 

США і Росії? 
 — Це непорівнювані речі! 
США сильніші в усьому: в ор-
ганізації, в озброєнні. Амери-
канці зараз щонайменше на  
порядок якісніше озброєні. На-
віть на кілька порядків... Вій-
ськова підготовка взагалі поза 
обговоренням. Американсь-
ка армія — це символ порядку. 
Про матеріальне забезпечен-
ня я взагалі не кажу — забез-
печені і житлом, і всім. І най-
головніше — соціальні гаран-
тії: якщо він просто солдат — у 
нього великі привілеї і в амери-
канських військах, і в натовсь-
ких. Працевлаштування, соц-
захист, страхування, навчання 
— все продумано.
 Узагалі у країнах традицій-
ної західної демократії — США 
та Європи — до військовослуж-
бовців ставляться з великою по-
вагою. Я служив у Росії зі своїм 
земляком, і в нас склалися доб-
рі товариські стосунки, що не-
типово для російської армії. 
Потім я повернувся в Украї-
ну, а він завербувався до знаме-
нитого Французького легіону. 
Попередня служба в Росії тро-
хи «повернула» його психіку, і 
він не уявляв себе без військо-
вих дій. Але ми обидва не мог-
ли залишатися в армії, де швид-

ко зростали антиукраїнські на-
строї. Особливо серед офіцерів, 
зокрема вищого складу...
 Але зі своїм земляком ми 
продовжували підтримувати 
дружні стосунки, листувалися. 
Ми і зараз спілкуємося. Так от, 
після другого контракту (а він 
відслужив у Французькому ле-
гіоні десять років) він отримав 
пожиттєве забезпечення і пра-
во обирати громадянство будь-
якої країни. 
 ■ І яку ж він обрав? 
 — Австралію. Закоханий у 
цю країну. Став фермером: зби-
рає по три врожаї на рік. Весь 
рік тепло. Ще й легіон забезпе-
чив пожиттєве утримання.

«До підбору командного 
складу слід підходити 
супервідповідально»
 ■ Пане Анатолію, після по-
вернення на Батьківщину ви 
не збиралися продовжити вій-
ськову службу в українській ар-
мії? Ви — фахівець із великим 
бойовим досвідом... Тим біль-
ше в такі складні для незалеж-
ної України часи...
 — У душі — хотілося б! Були 
пропозиції йти в миротворчий 
батальйон. Коли я приїхав і 
дізнався, хто його набирає, 
пропало всяке бажання. Свого 
часу я з ним служив, коли був 
уже бойовим офіцером, і знав, 
що це дуже непорядна людина.
 ■ Служив iще в Росії?
 — Так, потім він теж повер-
нувся в Україну. Вже в Росії ря-
довий солдат був для нього сміт-
тям, м’ясом: не дивився на сол-
дата як на людину, яка повинна 
захищати Батьківщину. Може, 
отруївся атмосферою російсь-
кої армії — я вже про неї роз-
повідав. І раптом він тут, наби-
рає добровольчий батальйон... 
Коли я побачив цю людину, то 
розвернувся і пішов геть. Не-
хай армія буде сто разів озброє-
на, але до підбору командного 
складу необхідно підходити су-
первідповідально! Тому бажан-
ня послужити в професійній ар-
мії у мене є, але керувати нею 
мусять достойні люди!
 ■ Пане Анатолію, а, на вашу 
думку, українська армія зараз 
поступається російській?
 — Я думаю, коли нам по-
чали допомагати зброєю, коли 
досить щільно співпрацюємо 
з країнами НАТО, проводимо 
спільні навчання і вже маємо 
бойовий досвід, то ми не посту-
паємося...
 У Росії багато важкого оз-
броєння: Путін не автоматами 
лякає світ, а важкою зброєю. І 
ядерною... Якби вона була і в 
нас, то ми були б сильніші за 
Росію. Вона нам потрібна лише 
для захисту від одвічного воро-
га, а Путін погрожує всій пла-
неті.
 А я пам’ятаю, що служив у де-
сантно-штурмовій бригаді, прой-
шов три війни і свою справу не за-
був! І коли мене покличе бойова 
труба, я стану в лави захисників 
незалежної України. ■ 
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До наших читачiв

ПРОФІ■

«Армії США і Росії — це непорівнювані речі! США 
сильніші в усьому: в організації, в озброєнні». 

Анатолій Сидоренко. 
Фото Григорія ТЕРЕЩЕНКА.

❙
❙

російській армії 
самостійно
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Олег ГАНСЬКИЙ 

Концерн «Укроборонпром», про реоргані-
зацію якого давно і наполегливо говори-
ли експерти та борці з корупцією, став на 
шлях трансформації. Його перетворять 
на холдинг «Оборонні системи України». 
Такі дії, як передбачається, допоможуть 
вітчизняним виробникам зброї знайти 
своє місце на світовому ринку. Його ж 
сьогоднішнє реноме у світі залишається 
не позбавленим корупційного «шарму», 
втім місцеві антикорупціонери не вважа-
ють такий стан справ проблемою. 

Холдинг і 65 учасників 
 «Концерн діє на виконання постанови 
Кабінету Міністрів України № 1229 від 9 
грудня 2020 року. Таким чином, зі скла-
ду концерну вже виведено 17 держав-
них підприємств і передано корпоратив-
ні права двох акціонерних товариств. На 
сьогодні Укроборонпром налічує 118 під-
приємств, із яких 21 — на тимчасово оку-
пованій території. Ще два підприємства 
планується передати в Державне косміч-
не агентство України. Тому велику ре-
форму Укр оборонпрому фактично роз-
почато 21 грудня минулого року підпи-
санням наказу про корпоратизацію кон-
церну — сьогодні вона триває відповідно 
до дорожньої карти... Нагадаю, результа-
том трансформації має бути включення в 
холдинг «Оборонні системи України» 65 
підприємств», — розповів керівник кон-
церну Юрій Гусєв.
 Всього ж, за його словами, концерн 
«Укроборонпром» ліквідують до кінця 
червня нинішнього року. Адже ціла низ-
ка структур концерну вже багато років 
не виконує оборонні замовлення. Генди-
ректор додав, що підприємства, які виво-
дяться зі складу концерну, не вели фінан-
сово-господарську діяльність або були 
збитковими і мали негативні фінансові 
результати.
 Зміни, як передбачається, допомо-
жуть концерну знайти нових покупців 
свого товару за межами України. Юрій 
Гусєв під час семінару, присвяченому пи-
танням підвищення ефективності діяль-

ності в галузі держекспортного контро-
лю, нагадав, що саме таке завдання стоїть 
перед новостворюваним холдингом. «Ця 
мета може бути досягнута лише за умо-
ви, якщо ми будемо працювати в команді 
з Держслужбою експортного контролю, 
реалізовуючи ті ідеї та напрацювання, 
які розширюють ринки збуту для про-
дукції наших підприємств», — сказав 
гендиректор концерну.
 Голова ж Державної служби експорт-
ного контролю Олександр Павліченко за-
явив про необхідність постійного контак-
ту та конструктивного діалогу між Служ-
бою та оборонно-промисловим комплек-
сом для вирішення актуальних питань і 
проблем. За словами Гусєва, створений 
внаслідок трансформації Укроборонп-
рому холдинг «Оборонні системи» буде 
включати 6 галузевих субхолдингів, які 
матимуть функцію експорту власної про-
дукції. Саме тому Укроборонпром заці-
кавлений в ефективній співпраці з Де-
ржавною службою експортного контро-
лю та низкою інших структур. 

Ми корумповані, але не найгірші
 Сьогоднішній нереформований Укр-
оборонпром на світовому ринку вважаєть-
ся корумпованою і непрозорою струк-
турою. Вдруге потрапивши до рейтин-
гу, складеного компанією Transparency 
International Defense&Security, він отри-
мав оцінку прозорості та протидії коруп-
ції «Е», що означає «низька». У переліку 
фігурує 134 компанії із 38 країн світу. 
 Загальна оцінка кожної компанії роз-
бита на дві категорії: політика — 37 кри-
теріїв оцінки загальнодоступності ін-
формації про процедури компанії про 

зниження корупційних ризиків, і про-
зорість — 16 критеріїв, пов’язаних із на-
данням громадськості даних, які можуть 
допомогти знизити ризик корупції в сек-
торі в цілому. У категорії «політика» Ук-
роборонпром набрав 30 балів зі 100 мож-
ливих, у категорії «прозорість» — 15 зі 
100.
 Утім виконавча директорка Незалеж-
ного антикорупційного комітету з питань 
оборони Олена Трегуб вважає таку оцін-
ку непоганою. «За результатами індексу 
можемо побачити, що зі 134 компаній 97 
мають незадовільні результати — у них 
є низький рівень прозорості й боротьби з 
корупцією. І в цей перелік потрапив ук-
раїнський Укроборонпром, отримавши 
28 балів зі 112. Це низький рівень у сві-
товому масштабі, але все одно це певний 
прогрес», — заявила вона і додала, що за 
останній рік Укроборонпром покращив 
свою позицію на 3 пункти та досягнув 
найкращого показника за весь час свого 
існування.
 «По-перше, перевіряють, чи є керів-
ництво компанії під антикорупційним 
контролем, чи є комплексна політика 
з боротьби з корупцією. Оскільки у на-
шій державі, принаймні на папері, за-
провадили багато різних антикорупцій-
них процедур, то тут в Укроборонпрому 
дуже висока оцінка й рівень. Другий па-
раметр — це внутрішній контроль, і тут 
у концерну гірша оцінка, помірний рі-
вень. Тут йдеться, чи є антикорупційна 
програма в Укроборонпрому, і вона, зви-
чайно, є, але оцінюється, чи є вона скла-
довою культури організації і наскільки 
компанія сама повідомляє правоохорон-
ні органи у випадках корупції», — роз-

повіла Трегуб, додавши, що оцінювала-
ся публічна інформація про оборонних 
замовників і клієнтів та як компанія ви-
світлює свою співпрацю з країнами, які 
мають високі корупційні ризики.
 «Ми знаємо, що Укроборонпром якраз 
і працює на ринках із такими ризиками. 
Але варто зазначити, що це питання біль-
ше до того, як працює в Україні інститут 
державної таємниці і як узагалі регулюєть-
ся, зокрема, експортна діяльність, а вона є 
дуже закритою в Україні, — резюмувала 
Трегуб. — Важливий блок — це підтримка 
співробітників, наскільки в Укроборонп-
ромі відбувається навчання співробітників 
основ антикорупційної етики, розуміння 
антикорупційної політики, чи є в концер-
ні система захисту викривачів корупції. 
Тут низький рівень, але це пояснюється 
тим, що донедавна в Укроборонпромі вза-
галі не було кодексу етики, де описувався 
б цей блок, і в державній антикорупційній 
програмі недостатньо добре описано цей ас-
пект». ■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Заробітні плати і премії у головному 
енергетичному відомстві держави — 
НАК «Нафтогаз України» — вже давно 
стали однією з тем для обговорення у 
суспільстві. Адже, незважаючи на падін-
ня економіки, коронавірусні обмеження, 
які значно зменшили заробітки і статки 
пересічних українців, «нафтогазовики» 
заробляють мільйони. І хоча на ці теми в 
НАК не особливо люблять говорити пуб-
лічно, іноді така інформація все ж стає 
надбанням громадськості. 

Десятки мільйонів за рік
 Виконувач обов’язків міністра енер-
гетики Юрій Вітренко оприлюднив свої 
доходи у НАК «Нафтогаз України», де 
раніше працював на посаді комерцій-
ного директора. А заодно привідкрив й 
інші зарплати працівників цього відомс-
тва, яким пересічні українці можуть 
тільки позаздрити. 
 Тож у 2019 році пан Вітренко заробив 
у НАК понад 53,2 млн грн, а торік отри-
мав від «Укрнафти» понад мільйон гри-
вень. Принаймні такі дані можна поба-
чити в електронній декларації новопри-
значеного чиновника. 
 При цьому в 2019 році дружина Юрія 
Вітренка Ірина показала рахунки в Ліх-
тенштейні на загальну суму 3,8 млн до-
ларів і 702 тис. євро. Крім того, в неї 
були рахунки у Великобританії, Німеч-
чині. А вже минулоріч обидва рахунки, 
ймовірно, закрили.
 У Німеччині в.о. міністра орендує 
квартиру площею 298 квадратних мет-
рів. Усі три автомобілі, які є у сім’ї, за-
писані на його дружину. Серед них, на-
приклад, Tesla Model оціночною вартіс-
тю 4,6 млн грн.
 Найцікавіше, що, попри збитки 
«Нафтогазу», в бюджеті цієї структури 
знайшли понад 200 млн грн на виплату 
премії для Вітренка. При цьому в голов-
ному фінансовому документі країни не 
заклали гроші для необхідного підви-
щення зарплат медикам.

 Другу частину премії в розмірі понад 
94 млн грн, які на момент призначення 
виплати становили близько 4 млн до-
ларів в еквіваленті, колишньому менед-
жеру не виплачували майже протягом 
року. Однак напередодні узгодження 
його кандидатури на позицію міністра 
енергетики питання вирішилося. Втру-
тився офіс президента — і гроші відразу 
ж знайшли.

Десятки мільйонів — членам 
наглядових рад
 Тим часом у «Нафтогазі» намагають-
ся дистанціюватися від звинувачень у 
марнотратстві та видачі «золотих пара-
шутів» своєму екскерівництву. І декла-
рують зменшення деяких зарплат. 
 Так, за підсумками минулого року 
«Нафтогаз» заплатив членам наглядо-
вої ради компанії в 2,1 раза менше, ніж у 

2019 році, — на 15,387 млн грн. Але ста-
лося це тому, що з квітня 2020 року в Ук-
раїні діяли обмеження на зарплати держ-
службовців і в тому числі членів наглядо-
вих рад держкомпаній.
 Відповідно до звіту компанії, послу-
ги керівника наглядової  ради Клер Спот-
тісвуд обійшлися в 3,549 млн грн, Людо 
Ван дер Хейдена — 3,049 млн грн, Бру-
но Лескуа — 3,042 млн грн, Наталії Бой-
ко — 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна 
— 2,069 млн грн. У 2019 році «Нафтогаз» 
направив на оплату послуг членів нагля-
дової ради 29,4 млн грн, а в 2018-му — 
29,3 млн грн. Пан Хохштайн, бізнесмен 
і ексдипломат, оголосив про припинен-
ня його повноважень як незалежного ди-
ректора в наглядовій раді компанії на-
прикінці минулого року.
 Найцікавіше, що  обмеження може 
бути визнано таким, що суперечить чин-
ній Конституції України. Норма, яку за-
провадили у квітні минулого року — обме-
жити всі зарплати державним службовцям 
на рівні 47 тис. грн для всіх — суддів, на-
родних депутатів, прокурорів, працівни-
ків Нацбанку, Центральної виборчої ко-
місії та інших чиновників — залишається 
у підвішеному стані. І хоча президент Во-
лодимир Зеленський тоді пафосно заявляв 
— «Такі ж обмеження стосуються і членів 
наглядових рад. Мільйонні зарплати і пре-
мії пішли в минуле» — інші гілки влади, 
наприклад судова, бачать по-іншому. 
 І вже 28 серпня 2020 року Консти-
туційний Суд визнав неконституційни-
ми окремі положення постанови Кабіне-
ту Міністрів про встановлення карантин-
них обмежень у країні, в тому числі про 
обмеження зарплат топменеджерів держ-
компаній.
 Сам же ж президент, який голосно за-
являв про те, що захмарні грошові вина-
городи в державному секторі пішли в ми-
нуле, взяв своє слово назад. І вже у жовтні 
2020 року Володимир Зеленський підпи-
сав закон із поправками до Держбюдже-
ту на 2020 рік, який дав можливість уря-
ду скасувати карантинні обмеження на 
зарплати в держсекторі.■

КИШЕНЯ

Мільйони з «Нафтогазу» 
Державні чиновники виписують собі зарплати і премії у 
десятки мільйонів гривень, а влада, спершу заборонивши, 
тепер знову дозволила такі доходи чиновників

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

ДО РЕЧІ

 Кіберзахист на варті
 Ще одна проблема, з якою стикаються ук-
раїнські виробники зброї, — інформаційний за-
хист. Ворожі дії стосовно України у кіберпро-
сторі йдуть безперервно з початку російської аг-
ресії. Атакуючи, Росія використовує наявний на-
уковий потенціал, комп’ютерний та людський 
ресурси. Лише за останні пів року Укроборонпром 
зазнав майже 14 тисяч кібернападів, з яких 317 
— підвищеної складності. Щогодини на концерн 
здійснюється в середньому три кібератаки.
 Для протидії нападам було розпочато робо-
ту зі створення Операційного центру кібербезпе-
ки, яку в новоутвореному холдингу обладнають 
сучасними системами безпеки та укомплектують 
підготовленими фахівцями. «Зважаючи на те, що 
Укроборонпром є об’єктом APT-кібератак, разом з 
ОЦК доцільно створювати лабораторію з їхніх до-
сліджень. Так, за допомогою реверсного інжині-
рингу новітніх видів кіберзброї, яку застосовують 
проти нас, ми зможемо розробити українські сис-
теми захисту та наступу в кіберпросторі», — пові-
домили у відомстві.

■РИНКИ ЗБУТУ 

Захистіть зброю від корупції
Як реформування Укроборонпрому  вплине 
на поліпшення іміджу вітчизняної оборонної техніки

■

— У  «Нафтогазі» 

суботник?

— Та ні, зарплату 

видають!..
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Неначе цвях у п’яту вбитий...
 Дискомфорт при ходьбі ви-
никає поступово. Спершу нога 
турбує, коли спираєшся на 
стопу. Згодом з’являється ни-
ючий біль, потім у ступні по-
колює і пече. Зрештою, люди-
на починає кульгати або хо-
дити навшпиньках, оскільки 
вільно стати на ступню стає не-
можливо...
 Лікарі-ортопеди наголошу-
ють: такі симптоми характерні 
для п’яткової шпори. Ця недуга 
ніколи не проявляється відразу. 
Кісткова тканина по підошов-
ній поверхні стопи розростаєть-
ся поступово, але завважити 
цей процес без додаткових об-
стежень немає змоги. І триває 
він аж доки під час руху, фізич-
них навантажень при опорі на 
стопу хворий починає відчува-
ти різкий біль.
 — Шпора — це кістковий ви-
ріст, що виходить із п’яткової 
кістки, — пояснює столичний 
ортопед-травматолог Ігор Вла-
сенко. — Він може збільшува-
тися до такої міри, що люди-
на зрештою не може пересува-
тися. У більшості випадків не-
дуга протікає без симптомів, 
не викликаючи дискомфорту. 
Буває навпаки: пацієнт скар-
житься на сильні болі в ступні, 
але на рентгенівському знім-
ку п’яткову шпору не фіксує-
мо. У такому випадку ставимо 
інший діагноз — підошовний 
фасциїт.
 Найчастіше п’яткова шпо-
ра турбує літніх та людей се-
реднього віку і майже ніколи 
не зустрічається у дітей. Жерт-
вами недуги переважно стають 
люди з плоскостопістю. При цій 
патології навантаження на сто-
пу розподіляється неправиль-
но, це провокує сильне запа-
лення м’язових тканин в облас-
ті п’яткової кістки. Схильність 
до недуги мають люди із зай-
вою вагою, спортсмени з вели-
кими навантаженнями на сто-

пи, люди з хворими суглобами 
ніг, а також ті, хто має захворю-
вання хребта. 
 Зафіксувати недугу лікар 
може за допомогою найбільш 
поширеного методу діагнос-
тики — рентгенологічного до-
слідження. На знімку буде вид-
но кістковий виступ неправиль-
ної трикутної форми з чіткими 
краями в області підошовної по-
верхні п’яткової кістки.

Основа терапії — 
розвантажити ногу
 Усунення запалення м’яких 
тканин навколо виросту — ос-
новний принцип лікування, за-
уважує лікар.

 — У більшості випадків 
шпора піддається лікуванню, 
її можна швидко і надовго поз-
бутися, — пояснює Ігор Петро-
вич. — Основа терапії — роз-
вантаження п’яткової ділян-
ки ноги. Консервативне ліку-
вання включає теплі ванни для 
ніг, компреси з лікарськими ре-
човинами, фізіотерапію, знебо-
лювальні медикаменти. Ліку-
вальні заходи зазвичай допов-
нюємо призначенням індивіду-
альних ортопедичних устілок 
із м’яких матеріалів. Це може 
бути поролоновий підп’яточник 
із поглибленням або отвором у 
центрі. Але, як свідчить мій лі-
карський досвід, усі ці методи 

рідко мають стійкий лікуваль-
ний ефект. Вони можуть полег-
шити біль і зменшити диском-
фортні відчуття лише на деякий 
час. Більш ефективними є ме-
тоди фізіотерапевтичного ліку-
вання: магнітотерапія, ультра-
звук, електрофорез із йодидом 
калію, новокаїном, лазеротера-
пія. Приборкати запалення до-
помагає УВЧ-терапія, яка по-
лягає в застосуванні змінного 
струму високої частоти і низь-
кої напруги та сили. Вплив цих 
струмів приводить до розши-
рення капілярів у м’яких тка-
нинах, відтак посилюється кро-
вообіг, зменшується біль і за-
палення. Сеанс УВЧ-терапії 
триває 10-15 хвилин, для ліку-
вання п’яткової шпори достат-
ньо 10-12 сеансів.
 Однак лікар наголошує: 
якщо всі ці методи суттєво не 
покращують стану хворого, до-
водиться вдаватися до опера-
тивного лікування.
 Народна медицина пропонує 
свої методи шляхи вирішення 
проблеми. Але медики застері-
гають: «самодіяльність» у лі-
куванні може спровокувати не-
приємності.
 — У деяких рецептах народ-
ної медицини пропонують роз-
парювати стопу. Але цього ка-
тегорично не можна робити, 
— застерігає Ігор Власенко. — 
Тримати хвору ногу доцільно 
лише в теплій воді. Я рекомен-
дую спеціальні ванночки, але 
не як засіб лікування, а додат-
кову терапію. Корисною, ска-
жімо, буде така ванночка: у 10 
літрах теплої води розчинити 5 
столових ложок морської солі, 

додати 10-15 крапель хвойного 
екстракту й опустити ноги в цю 
купіль на 10-15 хвилин. Однак 
такі процедури не позбавлять 
проблем, якщо водночас не за-
стосовувати консервативне лі-
кування.

Прогулянки босоніж і 
спеціальні устілки для взуття
 Як попередити недугу? Го-
ловне правило — носити зруч-
не взуття. «При плоскостопос-
ті обов’язково використовуйте 
устілки з супінаторами. Важли-
во виконувати комплекс вправ, 
спрямованих на зміцнення 
м’язів стопи і гомілки, — реко-
мендує лікар. — Корисно по 15-
20 хвилин у день ходити по ма-
сажному килимку, більше гу-
ляти босоніж по траві, піску, 
морській гальці. Корисно та-
кож катати стопою по підлозі 
качалку або м’яч — це також 
активізує кровообіг в ділянці 
п’яти».
 Для профілактики п’яткової 
шпори важливо боротися із 
зайвою вагою, вести актив-
ний спосіб життя, але водночас 
уникати перенапруження стоп. 
Якщо маєте хвороби хребта і 
суглобів — вчасно і кваліфіко-
вано їх лікуйте. Щойно відчує-
те перші ознаки п’яткової шпо-
ри, відразу звертайтеся до ліка-
ря-ортопеда. Що раніше хворий 
розпочне лікування, фізіотера-
пію, то більше шансів на оду-
жання. ■

Каріна ЦИМБАЛЮК

 З наближенням весни ми 
часто відчуваємо брак енергії й 
апатію. Це відбувається тому, що 
нашому організму складно одра-
зу перейти від «зимової спляч-
ки» до весняної активності. Щоб 
допомогти організму легше при-
стосуватися до змін, варто покра-
щити харчування та збільшити 
фізичні навантаження. Додайте 
у свій раціон продукти, які міс-
тять необхідні для організму ві-
таміни, — і зустрічайте весну в 
доброму настрої. 
 Наприклад, вітамін Д. Його 
також називають «сонячним ві-
таміном», адже він виробляєть-
ся в організмі під впливом со-
нячного проміння. Але багато 
людей не мають змоги перебу-
вати 5-6 годин щодня на сон-
ці, тим паче це неможливо в хо-
лодні пори року. Тому цей важ-
ливий вітамін потрібно брати з 
продуктів харчування. Вітамін 
Д допомагає організму засвою-
вати кальцій та фосфор, спри-
яє правильному розвитку клі-
тин. Він є регулятором обмі-
ну речовин і невід’ємною час-
тиною імунної системи. Крім 
того, цей мікроелемент сприяє 
покращенню настрою, стійкості 
до захворювань, нормальному 
росту кісток i зубів, допомагає 
уникнути депресії та зменшує 
відчуття втоми. 
 Лікарі-дієтологи кажуть, 
що цей важливий для організ-
му вітамін слід шукати в таких 
продуктах, як лосось, оселе-
дець, скумбрія, печінка тріски, 

яєчні жовтки, молоко, йогурти, 
крупи. Щодня потрібно додава-
ти в раціон хоча б один продукт 
iз цього списку. Однак поповни-
ти дефіцит вітаміну Д лише за-
вдяки збалансованому харчу-
ванню вдається не завжди, тож 
часто лікарі призначають до-
даткові препарати. Щоб пере-
вірити кількість вітаміну в ор-
ганізмі, можна здати спеціаль-
ний аналіз крові в лабораторії. 
Нормальний показник — від 
50 до 125 нмоль/л, рівень ниж-
че 50 нмоль/л є недостатнім, по-
казник понад 125 нмоль/л — за-
надто високим. 
 Але пам’ятайте, що само-
стійно призначати препарати 
небезпечно. Це має зробити лі-
кар. 
 Вітамін С. Це потужний ан-
тиоксидант, який впливає на за-
гальний імунітет, у тому числі 
на стан шкіри. Він необхідний 
для синтезу колагену (білок, 
який відповідає за пружність і 
тонус шкіри), сполучної ткани-
ни, кісток, зубів та дрібних су-
дин. Він також сприяє знижен-
ню тиску, впливає на мислення 

та пам’ять, поліпшує засвоєння 
організмом заліза. 
 Джерело цього вітаміну: 
шипшина, перець чилі, чор-
на смородина, ківі, цитрусові, 
броколі, полуниця, хурма, пет-
рушка. Для підвищення рівня 
вітаміну С лікарі радять прий-
мати аскорбінову кислоту. Але 
цими добавками теж не можна 
зловживати. Перед вживанням 
необхідно визначити необхідну 
дозу й не перевищувати її.
 Вітамін А. Він відіграє важ-
ливу роль у підтримці зору, 
імунної функції та репродук-
тивного здоров’я. Це необхід-
ний елемент для здоров’я шкі-
ри — взимку він захищає від 
лущення, влітку сприяє пок-
ращенню загоєння сонячних 
опіків, крім того, впливає на 
здоров’я волосся. 
 Шукайте вітамін А у печінці 
яловичини, тріски, в козячому 
сирі, вершковому маслі, зелені, 
куразі, моркві.
 Вітамін Е необхідний для 
нормального функціонування 
мембран (оболонок) клітин ор-
ганізму. Дуже важливий еле-

мент для міцного імунітету, 
здоров’я очей та шкіри. Дефі-
цит цього вітаміну призводить 
до руйнування нервових та 
м’язових клітин. 
 Джерело вітаміну Е — насін-
ня соняшнику, мигдаль, шпи-
нат, рослинні олії, спаржа, кед-
рові горіхи, авокадо, форель, 
помідори. 
 Вітаміни групи B — украй 
важливі для здоров’я. Є їх цілий 
спектр — В1, В2, В3, В5, В6, В7, 
В9 і В12. Зосередимо увагу на 
вітаміні В12, який відіграє про-
відну роль у виробленні еритро-
цитів, хімічних речовин мозку 
— нейромедіаторів, що впли-
вають на мозкову діяльність та 
нервову систему. Дефіцит цьо-
го вітаміну може проявлятися 
депресією, м’язовою слабкістю, 

запамороченням, проблемами з 
пам’яттю, постійною втомою, 
проблемами з нігтями та волос-
сям. 
 Щоб уникнути нестачі віта-
мінів групи В, зокрема В12, не-
обхідно вживати лососеві, лис-
тову зелень (особливо шпинат), 
печінку, яйця, молоко та молоч-
ні продукти, яловичину, бобові, 
м’ясо курки та індички, гречку. 
 Аби залишатися здоровим, 
необхідно слідкувати за нор-
мою вітамінів в організмі. Але 
пам’ятайте, що надлишок, як і 
дефіцит, вітамінів є шкідливим 
для здоров’я. Слідкуйте за тим, 
щоб ваше харчування було зба-
лансованим, тоді організм от-
римуватиме необхідну кіль-
кість вітамінів та мікроелемен-
тів щодня. ■

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Ой де-де, той вітамін Д?
Збалансоване харчування, збагачене 
основними вітамінами, забезпечить 
організм енергією і зміцнить імунітет

■

Здорове харчування має включати весь спектр важливих вітамінів.❙

Є ПРОБЛЕМА

Коли нога в «кайданах болю»...
Які причини провокують утворення п’яткової шпори і що необхідно 
робити для лікування недуги та її профілактики

■ ДО РЕЧІ

 Як правильно накладати ліку-
вальну мазь при п’ятковій шпорі? За 
словами лікаря, її потрібно нанес-
ти на підошву і бічні поверхні стопи, 
потім для посилення ефекту ліків 
скласти вдвічі або втричі бинт, змо-
чений в розчині димексиду і води (у 
пропорції 1:4), зверху покласти це-
лофан і вкутати теплою хусткою або 
шарфом. Тривалість процедури лі-
кар визначає індивідуально для 
кожного пацієнта.

■

Шпора на початку дає про себе знати незначним дискомфортом...
Фото з сайта innovo.ua.

❙
❙

Юлія КРУК
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«Осучаснити Лесю — значить 
зняти з неї віночок i надіти 
навушники?» 
 — ...Моїм гостем тоді вия-
вився науковий співробітник 
столичного музею Тараса Шев-
ченка Степан Драбинко, — про-
довжує Віра Омелянівна. — По-
вернувшись до Києва, він звер-
нувся до Міністерства культури 
з проханням дати нашому му-
зею хоча б статус народного. А 
незабаром почалася підготовка 
до столітнього ювілею Лесі Ук-
раїнки, і в штаті з’явився спо-
чатку наглядач, а потім нау-
ковий співробітник. 25 люто-
го 1971 року тут відчинив двері 
літературно-меморіальний му-
зей, який став філією Жито-
мирського обласного краєзнав-
чого. Тож я вже тут, поряд iз 
Лесею, п’ятдесят шостий рік...
 Тобто історія музею видатної 
поетеси — це, по суті, й історія 
трудового життя Віри Римсь-
кої. Іноді здається, що Леся, 
якій доля подарувала лише 42 
роки, продовжує жити у цій 
жінці. Віра Омелянівна впев-
нена, що саме завдяки їй і сама 
вона має такий довгий продук-
тивний вік. «Мене Леся тримає 
на цьому світі», — говорить. 
 Жінка поставила за мету 
зібрати по всьому світу все, що 
має дотичність до цієї видат-
ної особистості. Зібрати й збе-
регти. Сміється: «У мене вдома 
теж справжній музей! Маю так 
багато придбаного багатства — 
творів Лесі Українки, письмо-
вих спогадів й літератури про 
неї, що забила мішками з ним 
навіть горище. Й розібрана ек-
спозиція у зв’язку з ремонтом 
до ювілею частково переїхала 
до мене додому». 
 А далі з жалем каже, що піс-
ля святкувань 150-річчя з дня 
народження Лесі Українки, 
які триватимуть на державному 
рівні цілий рік, швидше за все, 
попрощається з улюбленою ро-
ботою. Інші часи — інші вимоги 
й підходи до таких закладів і їх-
ніх керівників. Після ремонту 
музейного приміщення, який 
робиться взимку, в останній мо-
мент перед ювілейними захода-
ми, в ньому, за задумом влад-
ної адміністрації й керівниц-
тва методичної ради, з’явиться 
нова експозиція. Вона свято бе-
регла реальний образ поетеси в 
українському віночку, а тепер 
дехто заради піару заявляє, що 
його треба «осучаснити». Тоб-
то зняти віночок і «взути» у 
кросівки, вставити у вуха на-
вушники? І це її бентежить. 

Мавки родом із Звягеля
 А ще Вірі Омелянівні дуже 
прикро, що деякі журналісти, 
які зараз активно видають ма-
теріали до ювілею, абсолютно 
не підготовлені до висвітлення 

історії життя і творчості пись-
менниці. Недавно вона була 
вражена «пізнаннями» однієї 
такої молодої особи, яка пере-
конувала її в тому, що Леся Ук-
раїнка... родом зі Львова. Про 
колишній Звягель Волинсь-
кої губернії, який наприкінці 
XVIII століття став називатися 
Новоград-Волинським, а піс-
ля територіального об’єднання 
районів у 60-х роках відійшов 
до Житомирської області, де 
стояла колиска майбутньої ве-
ликої Українки, не всі знають. 
Бо мало читають. 
 — Лесина колиска, на жаль, 
не збереглася, — каже Віра 
Римська. — Взагалі, домаш-
ня обстановка у музеї не автен-
тична, а відтворена за спогада-
ми народного вчителя Романа 
Яковича Герасимчука, який 
також жив у цьому будинку. В 
1928 році у Новоград-Волинсь-
кий у наукових справах приїз-
дила Олена Пчілка (з 1925 року 
вона була першою жінкою чле-
ном-кореспондентом Академії 
наук). Опинившись у дорогому 
серці краю, мама Лесі дізна-
лася, що «домочок» (так вона 
його називала), в якому колись 
мешкала її родина, досі стоїть. 
Тож попросила дозволу госпо-
дарів приходити туди на пару 
годин відпочивати. Перший 
раз, переступивши поріг, про-
мовила: «Ось ця маленька кім-
ната — найтепліша і найсвітлі-
ша — була дитячою старшень-
ких, Михайлика і Лесі. Пра-
воруч стояло Лесине ліжко, а 
лiворуч — Михайликове». 
 Ми не стали відтворювати то-
гочасну дитячу колиску, просто 
повісили віночок зі стрічками і 
табличку з написом «Тут стояло 
ліжко маленької Лесі».
 Молоде подружжя Петра й 
Ольги Косачів разом зі своїм 
первістком винайняло цю ни-
зеньку дерев’яну хату у міс-
цевих міщан на прізвище Ок-
ружко, з вікон якої відкривав-
ся прекрасний пейзаж — річка 
Случ і зелений парк. Було це не-
задовго до народження доньки, 
яку назвали Лорес (у перекладі 
з грецької Чайка) і яку ми знає-
мо як Лесю Українку — пись-
менницю, поетку, перекладач-
ку, фольклористку, культурну 
діячку. Її батько з дворянсько-
го роду на Чернігівщині, за фа-
хом юрист, після закінчення 
Київського університету отри-
мав сюди призначення на поса-
ду голови з’їзду мирових посе-
редників. З уродженкою Гадя-
ча Полтавської губернії Ольгою 
Драгомановою, сестрою вчено-
го Михайла Драгоманова, вони 
познайомилися в Києві, де вона 
навчалася у пансіоні шляхет-
них дівиць. Їхнє сімейне жит-
тя починалося у колишньому 
Звягелі, і саме тут формував-

ся світогляд маленької Лесі. 
Саме тут, до речі, вона почула 
перекази про мавок, які ляг-
ли в основу її відомої віршова-
ної п’єси «Лісова пісня». Гос-
тями родини часто бували про-
гресивні діячі науки і культури 
— письменники, художники, 
музиканти. Пізніше цей пе-
ріод свого життя Леся згадува-
ла як один з найпрекрасніших. 
Можливо, ще й тому, що у Но-
воград-Волинському вона була 
здоровою. 

Сорочки-вишиванки не 
старіють
 Загалом родина прожила в 
місті одинадцять років, з них 
близько п’яти у будинку Ок-
ружків. На жаль, Лесі не суди-
лося більше сюди повернутися. 
Але вона живе тут у музейних 
експонатах, у скульптурах, у 
пам’яті людей, які бережуть іс-
торію. 
 — Я прагнула створити та-
кий музей, щоб він був не прос-
то географічним об’єктом, а те-
матичним і культурним цент-
ром, — каже Віра Омелянівна. 
— І це мені вдалося. Наш му-

зей дійсно став осередком куль-
турного життя міста. Тут пра-
цює літературна вітальня, від-
буваються традиційні зустрічі з 
творчими людьми, наукові кон-
ференції, відкриті уроки з вив-
чення творчості Лесі Україн-
ки, проводяться екскурсії «Ле-
синими стежками» й щорічне 
міжнародне свято літератури і 
мистецтва «Лесині джерела». 
Наразі ми запустили міжна-
родний онлайн-флешмоб #Gl
obalLesyaUkrainka2021, при-
свячений 150-річному ювілею 
видатної поетеси. Його мета — 
показати пам’ятні місця її пере-
бування у різних куточках сві-
ту. Для цього просимо зробити 
фото чи селфі або записати ві-
део (читання твору письменни-
ці українською чи іноземною 
мовами) на тлі пам’ятника, ба-
рельєфу, муралу, меморіальної 
дошки Лесі Українки, на пло-
щі, вулиці, біля установ і під-
приємств, названих на її честь, 
й опублікувати це на своїй 
сторінці у соціальній мережі 
Facebook, обов’язково вказав-
ши хештег #GlobalLesyaUkrai
nka2021, країну і місто, де було 
воно зроблено. 
 У найближчих планах Віри 
Римської проведення конкурсу 
на кращу сорочку-вишиванку. 
Як відомо, вишивка була улюб-
леним заняттям жіночої части-
ни родини Косачів. Сама Леся 
уже в шість рочків освоїла тех-
ніку вишивання. Вишивала собі 
сорочечки й співала народні піс-
ні разом зі служницею. Перший 
«набір інструментів» для цього 
— голки з нитками — вона от-
римала від своєї бабусі з Гадяча 
й дуже їх берегла. 
 Тут, на колишній Звягель-
щині, Ольга Косач ще в 70-х 
роках XIX століття, займаю-
чись етнографією, збирала ві-
зерунки народної вишивки, на 
основі чого написала свою пер-

шу наукову роботу «Українсь-
кий народний орнамент...» 
(1876 р.) під псевдонімом Оле-
на Пчілка, яку презентувала в 
Парижі на Всесвітній виставці. 
У книзі представлено понад 300 
зразків самобутніх орнаментів, 
яким притаманні чіткі геомет-
ричні візерунки, ромбоподіб-
на лінія композиції, виконана 
переважно червоними і чорни-
ми нитками на білому чи сіро-
му лляному полотні. Видан-
ня одразу стало раритетним. З 
нього почали брати узори для 
вишивок та оздоблювати ними 
речі власного гардеробу навіть 
шляхетні панянки. Натхнен-
на позитивними відгуками і ве-
ликою зацікавленістю альбо-
мом, Олена Пчілка перевидала 
його в 1879 р. А до чергової Па-
ризької виставки, яка пройш-
ла 1900 р., підготувала наступ-
не видання, яке знову презенту-
вало у Франції українське тра-
диційне мистецтво.
 Нині важко знайти меце-
натів, які взялися б за переви-
дання тієї наукової роботи Оле-
ни Пчілки, з сумом констатує 
Віра Римська. Але її тішить те, 
що завдяки окремим подвиж-
никам старовинна волинсь-
ка вишивка, яку зберегла для 
історії мати Лесі Українки, 
сьогодні оживає в сучасному 
вбранні. В Луцьку вже близь-
ко трьох десятків років успіш-
но працює компанія «Едельві-
ка», що спеціалізується на ви-
готовленні вишитого одягу, 
який користується попитом 
не лише в Україні, а й у світі. 
Фірма отримала право від Во-
линського краєзнавчого му-
зею на використання колекції 
візерунків вишиванок, зібра-
них Оленою Пчілкою. А в кре-
ативної лучанки Наталі Коно-
нович, партнера столичного 
агентства ShiStrategies, виник-
ла ідея одягнути в ці вишиван-

Ганна ВОЛКОВА 

57-річна історія Літературно-меморіального музею Лесі Українки 
у Новоградi-Волинському на Житомирщині — це історія його не-
змінного директора Віри Омелянівни Римської.
— Покличте мені, будь ласка, керівника! — звернувся до техпра-
цівниці музею солідний немісцевий чоловік. 
— Одну хвильку! — відповіла йому жінка у синьому робочому ха-
латі, котра якраз мила підлогу, і разом із шваброю зникла в іншій 
кімнаті. А коли вийшла з неї, уже без халата і сказала: «Я вас слу-
хаю», гість здивувався: «То ви тут одна у різних іпостасях?»
— Це було наприкінці 60-х років минулого століття, — з усмішкою 
пригадує той курйозний випадок зі свого життя 82-річна директор-
ка Літературно-меморіального музею Лесі Українки у Новоградi-
Волинському Житомирської області, заслужений працівник куль-
тури Віра Омелянівна Римська. — Вивчившись на бібліотекаря у 
Дубненському культосвітньому училищі, я отримала направлення 
в Новоград-Волинський. Спочатку працювала у бібліотеці школи-
інтернату, згодом мене запросили до музею Лесі Українки, який 
був відкритий у 1963 році, на громадських засадах. Тоді тут діяли 
невелика експозиція й бібліотека. Я була там і за бібліотекаря, і за 
екскурсовода, і за «технічку», і за двірничку...

ДО ДАТИ■

«Домочок»
Найцінніший експонат музею — Лесина дитяча іграшка — був 

знайдений у купі сміття на горищі будинку, 
в якому вона народилася

Віра Римська проводить екскурсію для учасників фотопроєкту «Можливість літати на землі», одягнутих 
у вишиванки з узорами, збереженими Оленою Пчілкою.

❙
❙

Історія музею видатної поетеси — 
це, по суті, й історія трудового 
життя Віри Римської.

❙
❙
❙
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ки родини службовців Севас-
топольської бригади тактич-
ної авіації імені Покришкіна, 
яка нині дислокується в Лу-
цьку, та ремонтників військо-
вих літаків iз місцевого заводу 
«Мотор». Й зробити фотосесію 
у місцях, пов’язаних iз Лесею 
Українкою. У рамках проєкту 
«Можливість літати на землі», 
присвяченого 150-річчю поете-
си, зйомки проводилися і в ро-
динному гнізді письменниці. 
Тепер тут чекають учасників 
проєкту на урочистості.

Рідкісні й цінні експонати 
зібрані з усього світу
 Відомо, що 25 лютого в Ук-
раїну, щоб пошанувати Лесю, 
прибуде багато представників 
української діаспори з усьо-
го світу, в тому числі навіть з 
далеких Бразилії й Аргенти-
ни. На жаль, не буде внуча-
тої племінниці поетеси Оль-
ги Петрової-Лутон, котра про-
живає в США — стан здоров’я 
вже не дозволяє жінці так да-
леко подорожувати. Ольга — 
онука наймолодшої сестри по-

етеси Ізидори Косач-Борисової. 
Вперше вона побувала на бать-
ківщині своїх предків у 2003 
році. При зустрічі з музейними 
працівниками тоді подарувала 
сорочку, яку вишивала для неї 
бабуся Ізидора і в якій виросли 
вона, її донька й онука. А та-
кож корсетку — аналог тієї, в 
якій 1887 року сфотографована 
маленька Леся. Ця зустріч до-
помогла музейникам встанови-
ти зв’язок з її зведеним братом 
по батькові — киянином Кос-
тянтином Петровим, котрий 
також зберігає чимало особис-
тих речей Косачів. Він пере-
дав до фондів музею рідкісний 
і цінний експонат — семитом-
ник творів поетеси, надрукова-
ний у видавництві «Книгоспіл-
ка» у 1923-1925 роках.
 — 2008 року Ольга Пет-
рова-Лутон вдруге відвідала 
наше місто, — продовжує Віра 
Омелянівна — Переступивши 
поріг музею, мовила гарною 
українською мовою: «Тут мені 
все близьке і рідне...». Вона 
вважає, що саме тут живе Ле-
сина душа. (Недарма ж поете-
са писала: «Мій дух із тобою, 
волинський куточок»). Того 
разу привезла ще один подару-
нок музею — шкатулку Олени 
Пчілки. Це дуже старовинна й 

цікава річ, яку реставровано в 
Іспанії. Вона передала також 
вісім неймовірних робіт своєї 
мами, Ольги Сергіїв, племін-
ниці Лесі Українки. Серед них 
портрети Олени Пчілки, Ізидо-
ри Косач-Борисової, Лесі Ук-
раїнки, а також пейзажні кар-
тини.
 Власне, унікальна експози-
ція музею була створена завдя-
ки кропіткій дослідницькій ро-
боті Віри Римської та її колег, 
які налагодили листування й 
дружні стосунки з нащадками 
родини Драгоманових—Коса-
чів, котрі проживають у США, 
Угорщині, Чехії, Бразилії, 
Росії. Про величезну роботу, 
виконану директором музею, 
можна судити хоча б з того, що 
тоді, коли вона стала тут пра-
цювати, експозиція складала-
ся в основному з фотознімків 
і плоскінного матеріалу. Нині 
його основний фонд налічує 
2 тис. 500 одиниць оригіналь-
них експонатів, а науково-до-
поміжний — 850.
 Цікаво, що лише в музеї-са-
дибі Лесі Українки можна по-
бачити документально-худож-
ню повість Якова Басіна «Зов 
Прометея», в основу якої пок-
ладена історія трагічного ко-
хання Лесі й Сергія Мержинсь-
кого — учасника революцій-
них подій кінця XIX століття, 
борця за інтереси трудового на-
роду, який мав значний вплив 
на життя і творчість геніальної 
поетеси. 
 — Книга видана 1987 року 
російською мовою в Білорусі 
невеликим тиражем і з того 
часу більше не перевидавалася, 
— розповідає Віра Омелянівна. 
— Як відомо, Мержинський 
помер молодим від сухот на 
своїй батьківщині, в Мінську. 
За пару місяців до його смерті 
Леся приїхала провідати коха-
ного і вже не залишала хворо-
го до його останнього подиху. З 
Мінська їздила в Мар’їну Горку 
до жінки на ім’я Варвара, яка 
підтримувала Сергія фінансо-
во. І якось наш посол у Білорусі 
попросив мене знайти докумен-
тальні матеріали про той період 
життя Лесі Українки. Я розшу-
кала їх у білоруському держав-
ному архіві. А «Зов Прометея» 
знайшла лише на стенді нашо-
го музею... 

«Чий хліб і праця — того 
земля» 
 Загалом у музеї-садибі Лесі 
Українки більшість експонатів 
надзвичайно цінна та унікаль-

на. Для особистих речей роди-
ни Косачів відведена окрема 
кімната, яку працівники на-
зивають кімнатою реліквій. У 
ній представлені національний 
костюм, що складається з ви-
шитої сорочки, спідниці, фар-
туха, тернової хустки і намис-
та, стрічки для вінка чи волос-
ся, чашечка маленької Лариси 
Косач, її дерев’яний пенал... 
Це при тому, що особистих ре-
чей родини Косачів у Звягелі 
не лишилося.
 — Ми теж спочатку так ду-
мали, — мовить Віра Омелянів-
на. — І все ж під час одного з 
ремонтів будинку серед мотло-
ху знайшли на горищі дитячу 
іграшку — дерев’яний рублик 
— прообраз праски: колись пе-
ред святами вишиті сорочки і 
рушники вирівнювали з допо-
могою качалки і рубля. Україн-
ці, привчаючи дітей до праці, 
виготовляли для них малень-
кі знаряддя праці — качалоч-
ки, товкачики, ступки... Де-
які дослідники історії родини 
Косачів стверджують, що в Ок-
ружків дітей не було, а отже, 
іграшка належала знамени-
тим квартирантам. Цей дитя-
чий рублик, яким гралися Ми-
хайлик iз Лесею, один iз най-
цінніших експонатів музею. 
 До речі, Лесин музей у Но-
воградi-Волинському — єди-
ний меморіальний музей Ук-
раїни, який не зазнав руйнації 
й перепланувань за 150 років 
свого існування. Хіба що за-
мість грубок, які ще не так дав-
но топили дровами, сюди підве-
дене газове опалення. Та ще до 
будинку прибудували галерею, 
що з’єднала його з сусіднім, в 
якому жили господарі Окруж-
ки (в ньому розташована те-
пер літературна частина му-
зею). До того, як приміщення 
було передане під музей, у ньо-
му розміщувалися Держ страх 
і кімната інтернаціональної 
дружби (місцеві інтернаціо-
налісти дружили з представни-
ками Болгарії й Грузії, де бува-
ла Леся Українка). 
 Автор багатьох наукових 
публікацій про Лесю Україн-
ку, автор-упорядник кількох 
її художніх творів для дітей, 
Віра Римська говорить, що на 
одержимість у роботі її надихає 
епістолярна спадщина пись-
менниці, у якій повно розкри-
вається світогляд цієї видатної 
жінки. 
 — Щоб знати Лесю, треба 
читати її листи, — переконана 
Віра Омелянівна. — Наразі ві-
домо про понад 800 письмових 
послань, відправлених її най-
ближчому оточенню, знаним 
людям, друкованим виданням 
тощо. В особистому листуванні 
вона, зокрема, зізнавалася, що 
їй легко було ввійти в літерату-
ру, бо вона росла в середовищі 
творчих особистостей. Творча 
праця стала сенсом її короткого 
життя, яке було сповнене мук і 
фізичних страждань. Тридця-
тилітня боротьба з туберкульо-
зом, однак, дала їй велику силу 
волі й не позбавила щастя ко-
хати й бути коханою. А у своїй 
творчості ця мужня жінка ста-
ла Кассандрою. Написане нею 
досі актуальне: українці мають 
боронити свою землю й волю. Я 
часто повторюю Лесині рядки 
своїм екскурсантам: «Чий хліб 
і праця — того земля». А свого 
сина Руслана, заслуженого аг-
ронома України, прошу завж-
ди пам’ятати про це й відстою-
вати право простих українців 
на землю. Як територію і як го-
дувальницю. 
 Одне слово, скажу так: Леся 
сучасна завжди. У віночку й 
вишиванці. ■

з історією
Дитяче ліжко Лесі не збереглося, його місце 
означено українським віночком.

❙
❙

Ідея вдихнути нове життя у старовинні волинські вишивки належить креативній 
лучанці Наталії Кононович.

❙
❙

Подарована музею нащадками 
поетеси дитяча корсетка — 
аналог тієї, в якій у 1887 році 
сфотографована маленька Леся.

❙
❙
❙
❙

Знайдений на горищі Лесин рублик.❙

Цю сорочку вишивала для своєї доньки наймолодша сестра 
Лесі Українки Ізидора.

❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

Чи не найбільше списів за останні 
десятиліття зламано через якість 
українського кіно, спочатку зовс-
ім поодиноке, а потім уже й чи-
сельно помітне. У рамках проєкту 
«Україна молода: 30-й рік Неза-
лежності» ми говоримо з одним 
iз найвідоміших кінокритиків 
Сергієм Тримбачем, окрім усього 
іншого, автором книги «Кіно на-
роджене Україною».

Відкотилися назад
 ■ Сергію Васильовичу, зва-
жаючи на запеклу конкурен-
цію професіоналізму, бюджетів 
і гучних імен, чи є хоч якісь ре-
альні шанси українським пре-
тендентам потрапити до корот-
кого Оскарівського списку?
 — Шанси в українців на «Ос-
кара» завжди мікроскопічні — 
бо тут велика індустрія і її зако-
ни. А Україні до такої індустрії 
ще далеко, попри те, що сильні 
фільми в нас з’являються і на-
віть завойовують призи вели-
ких кінофестивалів. Цьогоріч 
наш висуванець — «Атлантида» 
Валентина Васяновича, призер 
Венеційського фестивалю. Чу-
деса трапляються, можуть ви-
никнути, скажімо, якісь полі-
тичні мотиви, що різко підси-
лить симпатії до української 
стрічки...
 ■ Коронавірусний 2020-й 
для кінематографа в усьому 
світі був надскладним. Утім в 
Україні «за упокій» його роз-
витку почали діяти ще в 2019-
му, коли тоді міністр Володи-
мир Бородянський озвучив курс 
нової команди на 30-35 якісних 
фільмів за гроші держбюджету 
в рік, а не 100 абияких. За ва-
шими оцінками, як далеко на 
тепер українське кіно знову від-
котилося назад?
 — Відкотилось. Причини 
для названої заяви Бородянсь-
кого все ж, наскільки мені відо-
мо, були. Попереднє керівниц-
тво Держкіно України заплану-
вало обсяги фінансування кіно 
в 1,7 мільярда гривень — вихо-
дило, що наперед; виходило, що 
новому керівництву впродовж 
двох років і ділити нічого: все 
вже зроблено до них. 
 Ну яка влада погодиться з 
чимось подібним? «Ми ж самі с 
усамі...». Відтак цифра скоти-
лась до 600 мільйонів — у 2021-
му теж... 
 Ми ж розуміємо: коро-
навірус, він кіноіндустрію всьо-
го світу підкосив. Цей рік буде 
таким собі iнтермеццо — подій 
і фільмів в українському кіно 
буде значно менше, аніж у по-
передні два. Одначе за остан-
ні роки у нас з’явилось нове кі-
нематографічне покоління і, я 
сподіваюсь, воно не дозволить 
зробити повтор того, що стало-
ся у 1990-ті. 
 ■ Чи погоджуєтеся зі слова-
ми Валентина Васяновича, що 
до керування кіногалуззю не 
можна підпускати людей iз те-
лебачення? Зрозуміло, йдеться 
про вже другого міністра куль-
тури, до того топуправлінця ко-
мерційного ТБ.
 — Що значить «підпуска-
ти»? Кіногалуззю міністр куль-
тури та інформаційної політики 
безпосередньо не керує, є Держ-
кіно. Яким, до речі, нині керує 
людина аж ніяк не від телеба-
чення, тільки це мало кого вті-
шає. Завдання Мінкульту, як я 
його розумію, в іншому — про-
грамувати напрямки розвит-
ку культури, продукувати при-
нципи політики у цій сфері. І 
тут чимало проблем. 
 У нас досі живі уявлення про 
культуру як такого собі «підпи-
хача» чи «розігрівача» ідеоло-

гії. Раніше комуністичної, те-
пер нібито національної. Ніби-
то національної, бо мало хто ро-
зуміє, що це таке — зміна гасла 
«Слава КПРС» на «Слава Ук-
раїні» мало що міняє в прин-
ципі.
 Є інші потрактування, най-
ближчим до істини мені ви-
дається таке: «Культура — є 
вся цілісність способу життя». 
Колись мене вразила ця фор-
мула британського теоретика 
Реймонда Вільямса. Іван Дзю-
ба у 1988-му написав статтю, в 
якій стверджував: українська 
культура є неповною — пере-
дусім тому, що не презентує, не 
відображає оту саму цілісність 
життя. 
 Коли Дзюбу призначили 
міністром культури, він залу-
чив кількох молодих культу-
рологів, передусім Олександра 
Гриценка (недавно, на превели-
кий жаль, він пішов iз життя), 
для розробки нового бачення 
культури. Одначе стара гвардія 
зробила все, аби прибрати Дзю-
бу з міністерства і аби нові уяв-
лення про культуру не поширю-
вались... 
 Нинішній міністр Олександр 
Ткаченко, видається мені, цей 
комплекс проблем розуміє. Зок-
рема, акцентуючи увагу на не-
обхідності актуалізації вітчиз-
няної культурної спадщини, ар-
хітектурної скажімо... 
 А щодо кіно — дивіться: в 
останні роки змінилась та сама 
цілісність життя і змінився кі-
нематограф. Із телевізійним 
кіно включно. Раніше важко 
було уявити собі появу такого 
телефільму як «Спіймати Кай-
даша». Сценаристка Наталя Во-
рожбит і режисер Олександр Ті-
менко рішуче наблизили екран 
до реального життя. 
 Персонажі повісті Нечуя-
Левицького (як відомо, їх пе-
ренесли у ХХІ століття, в роки 
між двох революцій, 2004 і 
2014 роки) заговорили мовою 
аж ніяк не умовною, не уяв-
ною, а реальною. А з тим зара-
зом і саме життя їхнє прояви-
лось у своїй цілісності і постало 
правдивим, реальним. 
 У багатьох це викликало 
лють: мовляв, «зловживання 
суржиком», «наруга над мо-
вою» і українством. А от і ніц! 
Це реалістичний фільм, він пра-

цює з реальністю, виходить iз 
нею на прямий контакт... 
 А загалом сумно. За три де-
сятиліття Української Неза-
лежності перемін у культурі 
надто мало. Коли що і відбуло-
ся, то в найпотворніший спосіб. 
Вищою цінністю тепер є грошо-
ва одиниця, а культурою вва-
жається те, що можна «опред-
метити» в таких одиницях. 
Себто те, що працює на збага-
чення класу вітчизняних «ну-
воришів». 

Під питанням незалежність і 
кваліфікаційний рівень
 ■ У жовтні 2020-го Рада з дер-
жавної підтримки кінематог-
рафії при Держкіно «заруба-
ла» фінансування фільмів про 
Олену Телігу за сценарієм Ірен 
Роздобудько і ще кількох знако-
вих проєктів. Чи можливо пере-
бороти якось таку «цензуру»?
 — Складно говорити про 
«знаковість» проєкту, не чи-
тавши сценарію, не знаючи ін-
ших складових. Іноді, правда, 
щось вдається дізнатись. Ска-
жімо, я точно знаю, що проєкт 
фільму «Леся Українка. Узліс-
ся» не був схвалений Радою з 
питань кінематографії, оскіль-
ки просили надто великий бюд-
жет (за наявності не надто вели-
кої загальної суми) і, по-друге, 
сумніви викликала грузинська 
режисерка Нана Джанелідзе, 
чия остання робота в ігровому 
кіно датована 1998 роком. 
 У мене самого не пройшли 
три проєкти — там, де я брав 
участь як сценарист. Персона-
жі їх усіх по-своєму знакові — 
Довженко (це мала бути ігрова 
стрічка), Олесь Гончар (йдеть-
ся про нову версію його жит-
тя і творчості), Юл Брiннер 
(тут мав бути мікст різних іс-
торій, які дібрав мій співавтор 
Семен Случевський)... Усі не 
пройшли. 
 Величезна кількість за-
явок... А експерти, до речі, не-
зрідка дивні якісь — це коли 
м’яко сказати. Приклад. Поза-
минулого року — проєкт ані-
маційної картини, я співсце-
нарист. Приходимо з режи-
сером на пітчинг і здивовано 
перезираємось: в експертній 
групі, яка має відібрати кращі 
проєкти, жодного спеціаліста 
з анімації, жодного! Більше 

того, якісь абсолютно не відо-
мі мені прокатники, ще якась 
публіка. Мені пояснюють: так, 
за законом, набрали з миру по 
«спецу», а потім сліпе жереб-
кування, аби не можна було 
вплинути на підсумки експер-
тизи. 
 А хіба некомпетентність не 
впливає? Що за експерт, який 
поняття не має, що таке аніма-
ція!? Тому й скандали трапля-
ються — є стійка вже недовіра 
до подібних експертів і таких 
експертиз... 
 ■ У тому минулорічному піт-
чингу бюджетних 7 млн грн не 
пошкодували на третю части-
ну «Скаженого весілля» (із за-
явлених на виробництво 16 
млн). І справді, перший фільм 
iз бюджетом в 11 млн грн зібрав 
50 млн, утім уже другий не мав 
такого успіху. Чи є спосіб уне-
можливити державну підтрим-
ку відверто комерційному кіно, 
яке в документах зараховують 
до категорії «Ігрові повномет-
ражні національні»?
 — Спосіб один — підвищи-
ти рівень експертизи проєктів. І 
незалежність майбутньої Ради з 
питань кінематографії (їх нових 
членів мають обрати невдовзі). 
Можливість того й iншого нині 
під великим питанням. Можно-
владцям, є така підозра, дуже 
хочеться мати слухняних лю-
дей у тій Раді. 

Кінометри гордощів
 ■ Які українські фільми 
років Незалежності є найзна-
ковішими? І ваш топ-5 улюбле-
них за цей період.
 — Я назву більше — улюб-
лених, а відтак і знакових для 
мене. «Фучжоу» (1993) і «То-
лока» (2020) Михайла Іллєн-
ка, «Шамара» (1994) Наталі 
Андрейченко, «Приятель не-
біжчика» (1997) В’ячеслава 
Криштофовича, «Другоряд-
ні люди» (2002) Кіри Мурато-
вої, «Брати. Остання сповідь» 
(2014) Вікторії Трофименко, 
«Поводир» (2014) Олеся Сані-
на, «Плем’я» (2014) Мирослава 
Слабошпицького (рекордсмен 
за кількістю нагород міжнарод-
них кінофестивалів, їх понад 
50), «Гніздо горлиці» (2016) 
Тараса Ткаченка (точне прочи-
тання нової реальності), «Вул-
кан» (2017) Романа Бондарчу-
ка (багато в чому приголомш-
ливий образ півдня України, де 
практично вся інфраструктура 
життя просто втрачена), «Дон-
бас» (2018) Сергія Лозниці, 
«Гуцулка Ксеня» (2018) Оле-
ни Дем’яненко (фактично мю-
зикл, iз багатим і цікаво пропи-
саним історичним тлом), «Та-
рас. Повернення» (2019) Олек-
сандра Денисенка, «Ми є... Ми 
поруч» (2020) Романа Балаяна, 
«Атлантида» Валентина Вася-
новича. 

ТАКЕ КІНО

Сергій Тримбач: Політичні мотиви можуть 
різко підсилити симпатії до української стрічки
Топ найкращих фільмів та найперспективніших режисерів, особливості національного 
пітчингування та значення міністрів культури для кінопроцесів

■

Сергій Тримбач два десятки років від газети «Україна молода» 
акредитується на Берлінський фестиваль.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

Фільм «Плем’я» (2014) Мирослава Слабошпицького — рекордсмен 
за кількістю нагород міжнародних кінофестивалів, їх понад 50.

❙
❙

«Гуцулка Ксеня» (2018) Олени Дем’яненко — фактично мюзикл, 
з багатим і цікаво прописаним історичним тлом.

❙
❙
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Лариса КОЖУШКО 

 Цьогоріч 150-річчя кіль-
кох яскравих митців у сфері 
літератури, зокрема Лесі Ук-
раїнки та Леся Мартовича.
 Якщо образ та творчість 
Лариси Косач відома широ-
кому загалу, то увага до пос-
таті Леся Мартовича на за-
гальнодержавному рівні, на 
жаль, малопомітна. Хоча 
його іменем названо вулиці 
українських міст і сіл, ство-
рено музеї, видаються (хоча 
й нечасто) його книги. 
 Скажімо, у 2016 році в 
Івано-Франківській облас-
ній науковій бібліотеці ім. 
Івана Франка відбулася пре-
зентація повного зібрання 
творів Леся Мартовича (у 2 
томах), яке підготувала кан-
дидат філологічних наук, 
завідувачка кафедри жур-
налістики Інституту філо-
логії ПНУ ім. В. Стефаника 
— Ганна Марчук. Готувало-
ся видання за оригіналами 
рукописів, які зберігаються 
в архівних фондах Інституту 
літератури імені Т. Шевчен-
ка НАН України та у відділі 
рукописів бібліотеки НТШ 
у Львові, а також у фондах 
Центрального державного 
історичного архіву Украї-
ни у Львові та Літературно-
меморіального музею Леся 
Мартовича у с. Торговиця 
Городенківського р-ну Іва-
но-Франківської області. 
 11-12 лютого на базі 
ПНУ ім. В. Стефаника від-
булась Всеукраїнська нау-
ково-практична конферен-
ція «Пильний спостерігач 
життя галицького народу», 
присвячена 150-літтю від 
дня народження Леся Мар-
товича. Учасниками стали 
близько сімдесяти науков-
ців, мовознавців, дослідни-
ків творчості письменника з 
усієї України. Конференція 
відбулась завдяки підтрим-
ці Управління культури, на-
ціональностей та релігій Іва-
но-Франківської ОДА, Івано-
Франківського краєзнавчого 
музею (філією якого є Літе-
ратурно-меморіальний му-
зей Леся Мартовича).
 Шкода, що свого часу 
було втрачено опіку над iще 
одним музеєм Леся Мартови-
ча у с. Монастирок Жовківсь-
кого р-ну Львівської області. 
Позбавлений належної ува-
ги, музей де-факто перестав 
існувати. Якщо у с. Торго-
виця Лесь Мартович (Олек-
са Семенович Мартович — 
12 лютого 1871 р.) народив-
ся, то у засвіти відійшов да-
леко від дому (11 січня 1916 
р.) — у Розточанському краю 
— і похований (за його ж за-
повітом) у селі Монастирок.
 Доля письменника була 
непростою. Народився у ро-
дині писаря, який мав гарну 
господарку — 15 моргів поля 
і доглянуті хату, пасіку і сад. 
Зі спогадів Василя Стефа-
ника відомо, що Мартовичі 
мали єврейське походження 
та дід письменника прийняв 
християнство. Олесь Марто-
вич навчався спочатку у сіль-
ській школі, а потім, по чер-
зі, у двох гімназіях — Коло-
мийській та Дрогобицькій. 
Саме у Коломиї Лесь Мар-
тович познайомився з Васи-
лем Стефаником та Марком 
Черемшиною. Згодом їхню 
діяльність наковці окрес-
лять як діяльність письмен-
ників одного регіону — По-
куття — та назвуть «Покут-
ською трійцею».
 Свій перший твір, опові-

дання «Нечитальник», 
Л. Мартович опублікував у 
1889 році у Чернівцях за спри-
яння та фінансової підтримки 
Василя Стефаника. Втім сам 
Л. Мартович мав бажан-
ня своє оповідання видати 
швидше й у Львові в літера-
турно-науковому журналі 
«Товариш».
 На жаль, нарада редак-
ційної колегії, що відбулася у 
червні 1888 р., відхилила по-
даний матеріал. Ба більше — 
Іван Франко гостро розкри-
тикував оповідання автора. 
Тож дослідники творчості 
Л. Мартовича сходяться на 
думці, що саме цей факт мав 
негативний вплив на подаль-
шу творчу діяльність пись-
менника. Щодо «Нечиталь-
ника», то, дивним чином, ос-
новна ідея твору залишаєть-
ся актуальною і сьогодні.
 Після завершення нав-
чання у Дрогобицькій гім-
назії, в 1892 році, Л. Марто-
вич розпочинає навчання на 
юридичному факультеті Чер-
нівецького університету, а 
вже у 1895 р. успішно скла-
дає іспит і отримує право пра-
цювати помічником адвока-
та, адже потрібно було зароб-
ляти кошти на життя. Як і 
багато інших свідомих та ак-
тивних українців, проводить 
культурно-освітню роботу, 
засновує по селах читальні 
(це вдавалося йому швидко 
й легко завдяки вродженим 
комунікативним здібностям 
та хисту оповідача з чудовим 
почуттям гумору), збирає та 
вивчає фольклорні матеріа-
ли, видає свою газету «Збір-
ка» та одночасно є редакто-
ром львівської газети «Хлі-
бороб» (1893 р.), а пізніше, 
після Івана Франка, редагує 
також «Громадський голос» 
(1897-98 рр.).
 Його більш активна пись-
менницька діяльність розпо-
чалася у Львові, коли Лесь 
Мартович продовжив нав-
чання у Львівському уні-
верситеті. Один за одним 
виходять з друку його збір-
ки: «Нечитальник» (1900), 
«Хитрий Панько» (1903), 
«Стрибожий дарунок» 
(1905). Після закінчення ек-
стерном навчального закла-
ду, в 1909 році, отримав дип-
лом адвоката і відкрив влас-
ну адвокатську контору. 
Працював у Львові, Городку, 
Стрию та Дрогобичі. Та, ма-
ючи проблеми зі здоров’ям, 

у 1911 р. на запрошення сво-
го друга отця Івана Кунціва 
їде на Розточчя — край лісів 
та джерел, щоб підлікувати-
ся (там проживає в с. Улиць-
ко-Зарубане). 
 Зі спогадів сучасників, 
Лесь Мартович дуже любив 
село Руда Монастирська (су-
часна назва — Монастирок), 
тож у неділю ходив до Мо-
настирської церкви співа-
ти у хорі (греко-католиць-
кий храм був збудований у 
1782 р. і відносився до поте-
лицького деканату, переми-
шльської дієцезії).
 У 1914 р. Лесь Мартович 
здобув науковий ступінь до-
ктора права Львівського уні-
верситету, і в тому ж році 
розпочалася І світова війна, 
а в 1916-му Леся Мартовича 
не стало.
 Письменник залишив 
нам у спадок близько трьох 
десятків оповідань та новел, 
повість «Забобон», недописа-
ну драму «Політична справа» 
та незавершену повість «Село 
Підойми» (робоча назва). 
Його творчість стала своєрід-
ним містком, як влучно за-
уважив Юрій Клиновий (син 
Василя Стефаника), «між 
Франковою новелою та нове-
лою Коцюбинського, Черем-
шини і Стефаника». 
 Через понад століття, 
оцінюючи життєвий та твор-
чий шлях письменника, на-
прочуд точними і чесними 
будуть саме слова канди-
датки філологічних наук, 
старшої наукової співробіт-
ниці Снятинського літера-
турно-меморіального музею 
Марка Черемшини — Іван-
ни Стеф’юк: «... Лесь Мар-
тович — письменник рідкіс-
ного таланту і дивної долі. 
Чому дивної? Бо зі знамени-
тої тріади «Стефаник—Че-
ремшина—Мартович» він 
найшвидше яскраво дебю-
тував у літературі, випере-
дивши своїх товаришів. Але 
час змістив акценти, і Лесь 
Мартович багато в чому не-
дооцінений сучасним чита-
чем. Його кінематографічні 
новели з тонким покутським 
гумором і детально виписа-
ними інтонаціями так і про-
сяться на екрани. Проте на-
віть у 150-ліття Лесь Марто-
вич поки незримий для все-
українського і мистецького 
загалу, його новелістика ба-
гато в чому є письмом для 
посвячених». ■

ОЦІНИТИ ТАЛАНТ

Монастирок 
де-факто без музею
Пильним спостерігачем життя 
галицького народу називали 
письменника Леся Мартовича

■

Лесь Мартович за шаховою партією. 
Фото зі сторінки «Музей Марка Черемшини у Снятині» у Фейсбуці.

❙
❙

 І два прекраснi дебютнi фільми 
— «Додому» (2020) Нарімана Аліє-
ва та «Мої думки тихі» (2020) Ан-
тоніо Лукіча. І це не рахуючи з де-
сяток сильних короткометражних 
стрічок. 
 А ще ж треба було б назвати неіг-
рові картини. У Сергія Буковського 
це і «Знак — тире» (1992), і «Війна. 
Український рахунок», «Назви своє 
ім’я» (2006), «Живі» (2008), «Го-
ловна роль» (2016), «Сильвестров» 
(2020) — усе це фільми найвищого 
світового рівня! Надзвичайно ціка-
вий фільм «Дельта» (2017) Олексан-
дра Течинського — картина соціо-
космосу Півдня України. 
 Про анімацію скажу тільки, що 
тут гірше, бо Укранімафільм зник 
iз культурної карти країни, але все 
ж дещо робиться — зокрема і повно-
метражні фільми. 
 ■ Коли копродукційний фільм ре-
жисерки Агнешки Голланд «Гарет 
Джонс», який у нашому прокаті був 
«Ціною правди», показали у Фран-
ції після зняття карантинних обме-
жень iз назвою «Тінь Сталіна», — 
кіно мало неабиякий успіх. І це під-
твердження того, що результат за-
лежить від багатьох чинників. Чи 
всі можливості використовують ук-
раїнські кінематографісти, щоб ста-
ти активними учасниками світового 
кінопроцесу?
 — Одну можливість вони точно 
використовують, усе частіше про-
дукуючи фільми у копродукції з за-
рубіжними продюсерами (так було 
і з «Гаретом Джонсом»). Другу теж 
— беручи участь у світових кінофес-
тивалях і здобуваючи там призи. По-
трапити в прокат інших країн склад-
но, і навіть дуже. Нині, з цим коро-
навірусом, — i поготів.
 ■ До речі, минулого року Спілка 
кінематографістів висувала на здо-
буття Шевченківської премії твор-
ців мінісеріалу «Чорнобиль». Утім, 
за положенням, у них попередньо 
мали отримати згоду про те, що вони 
не проти. Чи пробували постфактум 
змінювати ці правила? Загалом, на-
скільки вагомими є нині українсь-
кі відзнаки для наших кінематогра-
фістів? 
 — Справді, Спілка висувала 
«Чорнобиль», попередня згода ав-
торів фільму була отримана. Одна-
че Шевченківський комітет чомусь 
вирішив, що це далеке від нас кіно й 
відтак — що тут нагороджувати? Це 
неправильно. «Чорнобиль» — це про 
нас і значною мірою для нас: твере-
зий аналіз причин того, що тоді тра-
пилось. 
 ■ Кого вважаєте найперспектив-
нішими українськими кінорежисе-
рами? Чому?
 — Найперспективнішими ви-
даються мені Наріман Алієв, Ан-
тоніо Лукіч, Остап Костюк (док-
фільм «Жива ватра»), Ярослав Ло-
дигін («Дике поле»), Аркадій Непи-
талюк («Припутні», серіал «І будуть 
люди»), Наталя Ворожбит (найтала-
новитіша наша сценаристка успіш-
но дебютувала і в режисурі фільмом 
«Погані дороги»), Павло Остриков 

(короткометражка «Випуск’97»), 
Валерія Сочивець, Пилип Сотничен-
ко, Катерина Горностай (усі останні 
з об’єднання СУК, Сучасне українсь-
ке кіно)... Пояснення просте — тала-
новиті дівчата й хлопці, у яких від-
чувається запас ідей та спостережень 
над життям. 

Необхідність держпідтримки і не 
тільки
 ■ Що відбувається з проєктом 
«1000 снопів вітру» — задумом ре-
алізувати ідеї Івана Миколайчука 
сучасною кіномовою, який презен-
тували наприкінці 2019 року?
 — Пройшли, за сприяння Ук-
раїнського культурного фонду, всі 
попередні етапи. Літературний сце-
нарій написано, його авторами є кіно-
оператор Юрій Гармаш (він працював 
iз Миколайчуком) і відомий драма-
тург Павло Ар’є. Здається, знайшли 
і режисера — молодого, таланови-
того. Так що високою є ймовірність 
подання цього проєкту на наступний 
цьогорічний пітчинг, конкурс, який 
проводить Держкіно України. 
 ■ Ви уперше знялись у кіно. А що 
з телепрограмами? 
 — Справді, знявся. Роль, правда, 
дуже маленька, але головлікаря. Та 
ще й у фільмі самого Романа Балаяна. 
Сподіваюсь, картина таки вийде в про-
кат, її назва «Ми є... Ми поруч». Ціка-
вий досвід, цікаві відчуття. Попри те, 
що перед камерою я поставав десятки і 
навіть сотні разів. Та одна справа бути 
самим собою, інша — коли ти втрап-
ляєш у шкуру іншого. 
 Що стосується телепрограм. Уп-
родовж останнього десятиліття в 
мене було таких аж три, всі на теле-
каналі «Культура». Перша — «Тери-
торія кіно», ток-шоу з відомими кі-
нематографістами. Потому програма 
«КіноWall» — кожний її випуск при-
свячувався одному з легендарних ук-
раїнських фільмів: від «Землі» Дов-
женка до «Племені» Слабошпицько-
го. Такий самий принцип було пок-
ладено в основу ще однієї програми 
— «Лекторій. Кіно», мовилось про 
великі світові фільми... 
 Нині — нічого. «Культуру» фі-
нансують відомо як. Телевізійних 
програм про кіно вже майже не за-
лишилось. Прикро. Це свідчення де-
градації, на тлі збільшення кінови-
робництва. 
 ■ За яких умов в Україні може 
статися повернення до активного кі-
новиробництва?
 — Передусім за умови збереження 
підтримки державою кінемато графа. 
Однак систему такої підтримки треба 
вдосконалювати. А ще — є проблема з 
кіноосвітою. Набирають десятки, со-
тні абітурієнтів — це вже, даруйте, 
порнографія якась. Аби студент гро-
ші платив — приймуть і «навчати-
муть». Потрібні й альтернативні фор-
ми навчання. Скажімо, Роман Бала-
ян пропонує створити Вищі курси кі-
норежисерів. Люди з уже отриманою 
вищою освітою (некінематографіч-
ною) приходять на такі курси, аби в 
прискореному режимі отримати про-
фесійну мистецьку освіту... ■

«Мої думки тихі» (2020) Антоніо Лукіча — успішний дебютний фільм.❙
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Ліга Європи
 По-різному зіграли перші поєдинки 1/16 
фіналу другого за престижністю єврокубка 
українські команди. Донецький «Шахтар» в 
Ізраїлі «на класі» дотиснув тель-авівський 
«Маккабі» та створив собі комфортну пере-
вагу перед домашнім матчем.
 Київське ж «Динамо» у не надто ви-
довищному поєдинку розписало на НСК 
«Олімпійський» бойову нічию із «Брюг-
ге»: на гол-шедевр від Буяльського бель-
гійці відповіли результативним ударом зі 
стандарту після помилки Георгія Бущана. 
Таким чином киянам для виходу до наступ-
ного раунду обов’язково потрібно забивати 
на виїзді.
 1/16 фіналу. Перші матчі. «Дина-
мо» (Україна) — «Брюгге» (Бельгія) — 
1:1 (Буяльський, 62 — Мехеле, 67; «Д»: 
Бущан, Д. Попов, Миколенко, Забарний, 
Кендзьора (Караваєв, 81), Сидорчук, Де 
Пена (Ж. Родрігес, 73), Циганков, Буяль-
ський, Шапаренко (Шепелєв, 73), Бєсєдін 
(Супряга, 81)), «Вольфсберг» (Австрія) 
— «Тоттенхем» (Англія) — 1:4 (Ліндль, 
55 (пен.) — Сон Хин Мін, 13; Бейл, 28; Лу-
кас Моура, 34; К. Вінісіус, 88), «Реал Со-
сьєдад» (Іспанія) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англія) — 0:4 (Б. Фернандеш, 27, 
57; Решфорд, 65; Д. Джеймс, 90), «Црве-
на Звєзда» (Сербія) — «Мілан» (Італія) 
— 2:2 (Канга, 51 (пен.); Павков, 90+3 — 
Панков, 42 (у свої ворота); Тео Ернандес, 59 
(пен.)), «Славія» (П, Чехія) — «Лестер» 
(Англія) — 0:0, «Брага» (Португалія) — 
«Рома» (Італія) — 0:2 (Джеко, 5; Б. Майо-
раль, 87), «Краснодар» (Росія) — «Ди-
намо» (З, Хорватія) — 2:3 (М. Берг, 29; 
Классон, 70 — Б. Петковіч, 15, 54; Ать-
ємвен, 75), «Янг Бойз» (Швейцарія) — 
«Байєр» (Німеччина) — 4:3 (Фасснахт, 
4; Сібатшо, 19, 89; Мещак, 44 — Шик, 49, 
52; М. Діабі, 68), «Олімпіакос» (Греція) — 
«ПСВ Ейндховен» (Нідерланди) — 4:2 

(Бухалакіс, 9; М’Віла, 37; Ель-Арабі, 45; Ма-
сурас, 83 — Е. Захаві, 14, 40), «Бенфіка» 
(Португалія) — «Арсенал» (Англія) — 1:1 
(Піцці, 54 (пен.) — Б. Сака, 57), «Антвер-
пен» (Бельгія) — «Рейнджерс» (Шотлан-
дія) — 3:4 (Авенатті, 45; Рафаелов, 45+8 
(пен.); Онгла, 66 — Арібо, 39; Б. Барішич, 
59 (пен.), 90 (пен.); Р. Кент, 84), «РБ Зальц-
бург» (Австрія) — «Вільярреал» (Іспанія) 
— 0:2 (Алькасер, 41; Ніньйо, 71), «Мольде» 
(Норвегія) — «Хоффенхайм» (Німеччи-
на) — 3:3 (Еллінгсен, 41; Андерсен, 71; Уін-
го, 75 — Даббур, 11, 28; Баумгартнер, 45), 
«Гранада» (Іспанія) — «Наполі» (Італія) 
— 2:0 (Еррера, 19; Кенеді, 22), «Маккабі» 
(Т-А, Ізраїль) — «Шахтар» (Україна) — 
0:2 (Алан Патрік, 31; Тете, 90+2; «Ш»: Трубін, 
Додо, Вітао, Кривцов, Матвієнко, Степанен-
ко, Алан Патрік (Маркос Антоніо, 88), Соло-
мон (Тете, 73), Марлос (Майкон, 77), Тайсон 
(Коноплянка, 77), Мораес (Фернандо, 89)), 
«Лілль» (Франція) — «Аякс» (Нідерлан-
ди) — 1:2 (Веа, 72 — Д. Тадіч, 87 (пен.); 
Броббей, 89).

Англія
 «Манчестер Сіті» минулого тижня про-
довжив свою переможну серію до 18 матчів 
поспіль та відірвався в АПЛ від конкурен-
тів з «Юнайтед» уже на 10 пунктів. У пере-
несеній зустрічі з «Евертоном» український 
захисник «городян» Олександр Зінченко 
участі не брав, проте відбігав увесь поєди-
нок з «Арсеналом» та отримав доволі ви-
сокі оцінки.
 Успішним вийшов тиждень і для «Вест 
Хема», який без Андрія Ярмоленка (віднов-
люється після травми) у лондонському дербі 
здолав «Тоттенхем» і піднявся до топ-4.
 Тим часом не минає криза у «Лівер-
пулі»: підопічні Клоппа програли четвертий 
матч поспіль, поступившись у «мерсисай-
дському» дербі «Евертону», та поставили 
під загрозу місце у зоні Ліги чемпіонів.
 Перенесений матч 16-го туру. 
«Евертон» — «Манчестер Сіті» — 1:3 

(Рішарлісон, 38 — Фоден, 33; Марез, 63; 
Б. Сілва, 77).
 25-й тур. «Вулверхемптон» — 
«Лідс» — 1:0, «Саутгемптон» — «Чел-
сі» — 1:1, «Бернлі» — «Вест Бромвіч» — 
0:0, «Ліверпуль» — «Евертон» — 0:2 (Рі-
шарлісон, 3; Сігурдссон, 83 (пен.)), «Фул-
хем» — «Шеффілд Юнайтед» — 1:0, 
«Вест Хем» — «Тоттенхем» — 2:1, «Ас-
тон Вілла» — «Лестер» — 1:2 (Б. Траоре, 
48 — Меддісон, 19; Х. Барнс, 23), «Арсе-
нал» — «Манчестер Сіті» — 0:1 (Р. Стер-
лінг, 2; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Ман-
честер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:1 
(Решфорд, 30; Д. Джеймс, 57; Б. Фернан-
деш, 74 (пен.) — Сент-Максімен, 36).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 59, 
«Манчестер Юнайтед», «Лестер» — 49, 
«Вест Хем» — 45, «Челсі» — 43, «Лівер-
пуль» — 40.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 17.

Іспанія
 Після болючої поразки від «ПСЖ» у 
ЛЧ «Барселона» не змогла оговтатись у 
матчі Ла Ліги, втративши на останніх хви-
линах перемогу над «Кадісом». Натомість 
мінімально здолав слабшого за класом су-
перника мадридський «Реал». Тим самим 
підопічні Зідана скоротили відставання від 
«Атлетико» на три бали. Щоправда, в «мат-
рацників» iще є гра в запасі. Український 
голкіпер «Реала» Андрій Лунін усе ще за-
лишається другим номером за спиною зір-
кового Тібо Куртуа.
 Прімера. 24-й тур. «Бетіс» — «Хе-
тафе» — 1:0, «Ельче» — «Ейбар» — 1:0, 
«Атлетико» — «Леванте» — 0:2 (Х. Мо-
ралес, 31; Де Фрутос, 90+5), «Валенсія» — 
«Сельта» — 2:0, «Вальядолід» — «Реал 
Мадрид» — 0:1 (Каземіро, 65), «Барсе-
лона» — «Кадіс» — 1:1 (Мессі, 31 (пен.) 
— Алекс Фернандес, 89 (пен.)), «Реал Со-
сьєдад» — «Алавес» — 4:0, «Уеска» — 
«Гранада» — 3:2, «Атлетік» — «Вільяр-
реал» — 1:1.

 Лідери: «Атлетико» (23 матчі) — 55, 
«Реал Мадрид» — 52, «Барселона» (23 мат-
чі) — 47, «Севілья» (22 матчі) — 45, «Реал 
Сосьєдад» — 41, «Вільярреал» — 37.
 Бомбардири: Л. Суарес («Атлетіко»), 
Мессі («Барселона») — 16.

Італія
 Перед матчем ЛЧ із «Реалом» «Ата-
ланта» у надрезультативному поєдинку пе-
рестріляла «Наполі», проте українські хав-
беки Маліновський і Коваленко на двох 
отримали обмаль ігрового часу. Новачок 
бергамасок Віктор поки не дебютував за 
італійську команду, а Руслан вийшов на 
поле лише на 90-й хвилині.
 Центральним же матчем туру стало 
міланське дербі між «Інтером» та, власне, 
«Міланом». Не залишивши «россо-нері» жод-
них шансів, підопічні Конте одноосібно очоли-
ли турнірну таблицю Серії А. При цьому фор-
вард «чорно-синіх» Ромелу Лукаку обігнав 
Кріштіану Роналду в гонці бомбардирів.
 Серія А. 23-й тур. «Фіорентина» — 
«Спеція» — 3:0, «Кальярі» — «Торіно» — 
0:1, «Лаціо» — «Сампдорія» — 1:0, «Дже-
ноа» — «Верона» — 2:2, «Сассуоло» — 
«Болонья» — 1:1, «Парма» — «Удінезе» — 
2:2, «Мілан» — «Інтер» — 0:3 (Л. Мартінес, 
5, 57; Р. Лукаку, 66), «Аталанта» — «Наполі» 
— 4:2 (Д. Сапата, 52; Гозенс, 64; Муріель, 72; 
К. Ромеро, 79 — Зелінскі, 58; Гозенс, 76 (у 
свої ворота); Маліновський («А») — із 90 хв.), 
«Беневенто» — «Рома» — 0:0.
 Лідери: «Інтер» — 53, «Мілан» — 49, 
«Рома» — 44, «Аталанта», «Лаціо» — 43, 
«Ювентус» (21 матч) — 42.
 Бомбардир: Р. Лукаку («Інтер») — 17.

Німеччина
 Мюнхенська «Баварія», яка минулого 
тижня виграла клубний чемпіонат світу, не-
сподівано програла «Франкфурту» з Айнт-
рахта. При цьому гол Роберта Левандовсь-
кого дозволив чинним чемпіонам лише ско-
ротити відставання.

 Натомість після тріумфального мат-
чу ЛЧ проти «Севільї» продовжує феєри-
ти форвард дортмундської «Боруссії» Ер-
лін Холанд: цього разу в активі норвежця 
«дубль» у ворота «Шальке».
 Перша Бундесліга. 22-й тур. «Ар-
мінія» — «Вольфсбург» — 0:3, «Айнтрахт 
Франкфурт» — «Баварія» — 2:1 (Камада, 
12; Юнес, 31 — Р. Левандовський, 53), «Бо-
руссія» (М) — «Майнц» — 1:2, «Кельн» — 
«Штутгарт» — 0:1, «Фрайбург» — «Уніон» 
— 0:1, «Шальке» — «Боруссія» (Д) — 0:4 
(Санчо, 42; Холанд, 45, 79; Геррейру, 60), 
«Аугсбург» — «Байєр» — 1:1, «Герта» — 
«РБ Лейпциг» — 0:3 (Забітцер, 28; Мукіеле, 
71; В. Орбан, 84), «Хоффенхайм» — «Вер-
дер» — 4:0.
 Лідери: «Баварія» — 49, «РБ Лейпциг» 
— 47, «Вольфсбург», «Айнтрахт Франкфурт» 
— 42, «Байєр» — 37, «Боруссія» (Д) — 36.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 26.

Франція 
 «ПСЖ» після впевнених перемог у ЛЧ, 
схоже, не вистачає мотивації на поєдинки Ліги 
1, адже парижани, поступившись «Монако», 
зазнали вже шостої поразки у чемпіонаті. Піс-
ля невдалого матчу підопічні Почеттіно опус-
тились на третє місце, відставши від «Лілля» 
уже на 4 пункти.
 Ліга 1. 26-й тур. «Брест» — «Ліон» — 
2:3 (Шардонне, 53; Кардона, 75 — Пакета, 
9; Ауа, 29; Депай, 43 (пен.)), «Сент-Етьєн» 
— «Реймс» — 1:1, «Нант» — «Марсель» — 
1:1, «Монпельє» — «Ренн» — 2:1, «Ланс» 
— «Діжон» — 2:1, «Нім» — «Бордо» — 2:0, 
«Ніцца» — «Мец» — 1:2, «Страсбур» — 
«Анже» — 0:0, «Лор’ян» — «Лілль» — 1:4 
(Ерго, 23 — Гравільйон, 21 (у свої ворота); 
Фонте, 38; Іконе, 59; Брадаріч, 90+1), «ПСЖ» 
— «Монако» — 0:2 (Діоп, 6; Маріпан, 51).
 Лідери: «Лілль» — 58, «Ліон» — 55, 
«ПСЖ» — 54, «Монако» — 52, «Ланс» — 
40, «Мец» — 38.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 16. ■

Григорій ХАТА

 Футбол в Україні знову починають гра-
ти для глядачів. І вочевидь це головний під-
сумок 15-го туру національного чемпіона-
ту. Щоправда, минулого «уїк-енду» вболі-
вальників удалося побачити не на всіх аре-
нах, де проходили поєдинки вітчизняної 
прем’єр-ліги. Приміром, перед субот ньою 
грою «Олександрії» та «Минаю» пресслуж-
ба олександрійського клубу повідомила, 
що на домашньому стадіоні глядачів че-
кають лише 13 березня. «Процес підготов-
ки інфраструктури КСК «Ніка» через три-
валі морози та снігопади потребує більше 
часу та уваги з боку відповідних фахівців. 
Ми відповідально ставимося до безпеки та 
піклуємося про комфорт уболівальників, 
тому прийняли рішення провести найбли-
жчий домашній поєдинок (проти ужгород-
ського клубу) без глядачів», — заявили у 
ФК «Олександрія».
 Загалом, першими в країні свої двері 
для футбольних шанувальників відкри-
ли стадіони в Києві та Львові. Найбільш 
чисельну аудиторію — близько трьох ти-
сяч осіб — зібрав поєдинок між «Десною» 
та «Динамо». Через неготовність власної 
арени команда з Чернігова була змуше-
на грати домашній поєдинок проти «біло-
синіх» на їхньому ж клубному стадіоні. І 
хоча обставини не надто тому сприяли, ко-
манді Олександра Рябоконя вдруге в чем-
піонаті вдалося відібрати очки у столич-
ного клубу. «Нічия з такою командою, як 
«Динамо», незважаючи на хід протистоян-
ня, — це позитивний результат», — зазна-
чив Рябоконь. При цьому врятуватися від 
поразки динамівці змогли лише під завісу 
протистояння, коли вже в доданий час Вік-
тор Циганков реалізував пенальті.

 Коментуючи поєдинок, головний тре-
нер динамівського колективу Мірча Лучес-
ку зазначив, що цифри на табло взагалі не 
мають нічого спільного з тим, що відбува-
лося на футбольному полі. «Повинні були 
вигравати з різницею не в один м’яч», — 
наполягав румунський наставник. Утім 
доводиться констатувати, що, як і в матчі 
ЛЄ з «Брюгге», більше, ніж на нічию, ди-
намівці не награли й знову дозволили «гір-
никам» упритул наблизитися до себе в тур-
нірній таблиці ЧУ.
 «Без сумніву, для нас чемпіонат наба-
гато важливіший, ніж Ліга Європи, хоча 
ми також поважно ставимося до єврокуб-

кових змагань. Але якщо казати про ієрар-
хію, то національна першість важливіша», 
— каже португальський очільник «Шахта-
ря» Луїш Каштру.
 Упевнено розібравшись на НСК «Олім-
пійський» з дебютантом еліти — львівсь-
ким «Рухом», «помаранчево-чорні» зно-
ву дихають у спину своєму головному кон-
куренту в боротьбі за «золото». Однак зро-
зуміло, що боротьба за чемпіонство лише 
набирає обертів і легкою для учасників зо-
лотої дуелі точно не буде. У наступному 
турі на «гірників» чекає принципове по-
бачення з луганською «Зорею», котра піс-
ля очкових втрат «Десни» тепер одноосіб-

но займає бронзову сходинку.
 Експерти визнають, що підопічні Вік-
тора Скрипника нині демонструють доб-
ре організовану гру. До слова, під час зи-
мової паузи луганську команду підсилив 
Захедітабар, який у першому колі відзна-
чився вісьмома голами за «Олімпік». Те-
пер іранець уже забиває за «Зорю» — його 
гол приніс перемогу команді Скрипника 
над «Маріуполем», а сам футболіст зали-
шився в лідерах бомбардирських пере-
гонів ЧУ. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Що для кого важливіше
Маючи перевагу домашнього майданчика та підтримку вболівальників, динамівці втратили 
очки у матчі з «Десною»

■

Удруге в чемпіонаті «Десна» відібрала очки у «Динамо».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 15-й тур. 
«Маріуполь» — «Зоря» — 0:1 (Захедітабар, 34), 
«Олександрія» — «Минай» — 3:0 (Лучкевич, 40; 
Бондаренко, 51; Вантух, 57), «Львів» — «Колос» 
— 0:2 (Оріховський, 33, 74 (пен.)), «Інгулець» — 
«Ворскла» — «2:2 (Бартулович, 22 (пен.); Сітчіна-
ва, 62 — Степанюк, 49; Кулач, 75 (пен.)), «Шах-
тар» — «Рух» — 2:0 (Тете, 9; Майкон, 60 (пен.); ви-
лучення: Бандура, 90+6 («Р»)), «Десна» — «Ди-
намо» — 1:1 (Будківський, 53 — Циганков, 90+2 
(пен.); вилучення: Безбородько, 87 («Дс»)).
 Матч «Олімпік» — «Дніпро-1» відбувся у по-
неділок пізно ввечері.

* * *
 Розклад поєдинків 16-го туру: «Десна» 
— «Інгулець», «Маріуполь» — Дніпро-1», «Вор-
скла» — Олександрія», «Колос» — «Рух», 
«Минай» — «Олімпік», «Шахтар» — «Зоря», 
«Львів» — «Динамо».

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 15 10 4 1 29-12 34
2. «Шахтар» 15 9 6 0 35-11 33
3. «Зоря» 14 7 5 2 26-11 26
4. «Десна» 15 6 6 3 20-14 24
5. «Ворскла» 15 5 7 3 20-13 22
6. «Олександрія» 15 6 4 5 23-18 22
7. «Колос» 15 5 7 3 20-16 22
8. «Олімпік» 13 5 2 6 21-23 17
9. «Маріуполь» 15 4 4 7 14-21 16
10. «Інгулець» 15 1 9 5 15-24 12
11. «Львів» 14 3 3 8 10-29 12
12. «Дніпро-1» 14 3 2 9 18-28 11
13. «Рух» 15 1 7 7 13-26 10
14. «Минай» 14 2 4 8 10-28 10
 Бомбардири: Захедітабар («Зоря»/
«Олімпік»), Циганков («Динамо») — 9.

■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ
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«Виступом збірної України на чемпіонаті світу я задоволений. Тому що 

при всіх тих проблемах, які були і влітку, і на передсезонній підготовці, я 
навіть мріяти боявся про такі результати. Безумовно, виступ команди 

в Поклюці став приємним сюрпризом».
Володимир Бринзак
президент федерації біатлону України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Утретє поспіль жіноча збір-
на України з біатлону виграла 
«бронзу» в естафетній гонці на 
чемпіонаті світу, засвідчивши 
таким чином свої високий клас 
i майстерність.
 Як свідчить головний тре-
нер української національної 
команди Юрай Санітра, цьо-
го разу піднятися на плане-
тарний п’єдестал було значно 
складніше, адже конкуренція 
в командних перегонах щоро-
ку зростає.
 На чемпіонаті світу в Пок-
люці українська жіноча чет-
вірка мала всі шанси зійти й 
на срібну сходинку п’єдесталу, 
однак 35-річній Олені Під-
грушній не вистачило сил, аби 
на фініші відстояти віцечем-
піонський титул у боротьбі з 
німкенею Францискою Пройс.
 Можливо, в якійсь іншій 
ситуації програш срібній пози-
ції 0,4 секунди сприйнявся б як 
невдача, проте не цього разу.
 Українські збірники так 
довго й наполегливо йшли до 
своєї медалі, оббиваючи під-
мостки світового п’єдесталу, 
що навіть естафетна брон-
за мала для них золотий від-
блиск.
 Якби втретє на цьому чем-
піонаті ми стали четвертими, 
я б просто розплакалася», — 
сказала після фінішу учасни-
ця бронзового квартету Юлія 
Джима.
 Дві змішані естафети в Пок-
люці українські команди за-
вершили за крок від медалей, 
тож іще одного холостого пос-
трілу не хотілося нікому.
 Юлія не приховувала, що 
боялася виходити на старт кла-
сичної естафети. Навіть на до-
свідчену спортсменку, в активі 

котрої є олімпійське «золото» 
Сочі-2014 у командних перего-
нах, неймовірно тиснув тягар 
відповідальності за результат. 
Що вже казати про двох інших 
учасниць естафетного кварте-
ту — Анастасію Меркушину 
та Дар’ю Блашко, котрі мають 
значно менше досвіду виступів 
на міжнародних стартах.
 Утім український квартет на 
високому рівні пройшов гонку, 
подарувавши всім шанувальни-
кам вітчизняного біатлону дов-
гоочікувану нагороду.
 «Досі не вірю в те, що ми 
виграли медаль», — відзначи-
ла після гонки Блашко, котра, 
нагадаємо, не так давно ще за-
хищала кольори білоруського 
біатлону.
 Так само приємним сюрп-
ризом став медальний успіх ук-
раїнських біатлоністок і для пре-
зидента Федерації біатлону Ук-
раїни Володимира Бринзака. 
 «Я задоволений. Тому що 
при всіх тих проблемах, які 
були і влітку, і на передсезон-
ній підготовці, я навіть мрія-
ти боявся про такі результати. 
Безумовно, виступ команди в 
Поклюці став приємним сюр-
призом. У кожній гонці наші 
спортсмени нав’язували бо-
ротьбу за високі місця», — на-
голосив очільник ФБУ.
 Найбільш конкурентоздат-

ними українські збірники ви-
явилися в командних перего-
нах.
 У всіх естафетах «синьо-
жовті» фінішували в коридорі 
між третім та п’ятим місцем. 
Як зауважує Володимир Брин-
зак, це суперрезультат.

 У чоловічих командних пе-
регонах збірна України довгий 
час претендувала на медаль. 
Після трьох етапів, які пробіг-
ли Богдан Цимбал, Дмитро Під-
ручний та Артем Прима, «си-
ньо-жовті» були другими. Мав 
би Антон Дудченко трохи біль-

ше змагального досвіду найви-
щого рівня — була б в України 
ще одна естафетна медаль. Утім, 
навіть маючи п’ятий підсумко-
вий результат, Юрій Санітра 
наголошує: «Узагалі не сором-
но було дивитися на нашу збір-
ну на чемпіонаті світу». ■

БІАТЛОН

Естафетний сюрприз 
Чемпіонат світу в словенській Поклюці українська біатлонна збірна завершила 
з однією «бронзою»

■

Утретє поспіль жіноча збірна України виграла естафетну «бронзу» на ЧС.
Фото з сайта espreso.tv.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Із перервою в кілька тижнів 
добігли свого кінця кваліфіка-
ційні турніри жіночого та чо-
ловічого чемпіонатів Європи. І 
якщо українським баскетболіс-
ткам, які посіли друге місце в 
своїй групі, не вдалося пробити-
ся на Євробаскет, то українські 
«гуллівери» на майбутньому 
континентальному форумі зіг-
рають.
 Регламент відбору на чо-
ловічий ЧЄ, куди віднедавна 
можуть потрапити аж 24 націо-
нальні команди, виглядає на-
прочуд ліберально. Приміром, 
із групи F, де змагалися «синьо-
жовті», на майбутній чемпіонат 
Європи поїдуть одразу три ко-
манди.
 По суті, ключове завдання 
команди Айнарса Багатскіса у 
заключних матчах відбору по-
лягало в тому, аби уникнути 
фінішу на останньому місці в 
квартеті. Із цим завданням ук-
раїнська збірна впоралася під 
час передостаннього кваліфі-
каційного «вікна». Тоді, про-
водячи так званий з’їзний тур у 
Словенії, підопічні Багатскіса 

вдруге переграли свого прямо-
го конкурента за вихід із групи 
— збірну Австрії, й достроково 
забронювали путівку на ЧЄ.
 Відтак для «синьо-жовтих» 
матчі заключного з’їзного туру 
перетворилися, певною мірою, 
на просту формальність. Утім, 
виступаючи господарями ізо-
ляційної «бульбашки», грати з 
опущеними руками завершаль-
ні матчі відбору команді Багатс-
кіса було недоречно.
 Стимулів, аби гідно прояви-
ти себе на очах власних уболі-
вальників, у «синьо-жовтих» 
було чимало. Приміром, коман-
да Словенії — чинний чемпіон 
Європи. Збірна ж Угорщини за-
вдала українським баскетболіс-
там першої поразки у поточно-
му відборі, рік тому вирвавши 
в Києві мінімальну перемогу — 
62:60.
 Життя розпорядилося так, 
що й другий поєдинок проти 
угорців збірна України прове-
ла на домашньому паркеті. Про-
довжуючи грати в умовах коро-
навірусних обмежень, ФІБА-
Європа надала саме українсь-
кій стороні право прийняти в 
рідних стінах матчі заключної 

кваліфікаційної «бульбашки».
 У понеділок підопічні Багат-
скіса мали шанс не тільки взя-
ти реванш у збірної Угорщини 
та випередити її в турнірній таб-
лиці, а й, за умови надрезульта-
тивної гри, вийти переможцями 
свого відбіркового квартету.
 Для того, аби потіснити ко-
манду Словенії з чільної позиції 
в групі,«синьо-жовтим» потріб-
но було переграти угорців з пе-
ревагою в 25 та більше очок. На 
перший погляд, завдання виг-
лядало доволі складним. 
 Утім і про перемогу команди 
Багатскіса над чинним чемпіо-
ном Європи в столичному Пала-
ці спорту також мало хто вірив. 
Проте свій останній поєдинок 
євровідбору словенці програли.
 Натхненні своїми уболіваль-
никами, «синьо-жовті» відда-
но провели заключну чверть 
поєдинку, й поклали на лопат-
ки титулованого опонента — 
70:65.
 Як відзначив головний тре-
нер словенців Александер Секу-
лич, головною запорукою успі-
ху української збірної стали дії 
її натуралізованого форварда — 
Джерома Рендла, котрий із 24 

очками став найрезультативні-
шим гравцем матчу.
 Натомість очільник «синьо-
жовтих» відзначив дії всієї своєї 
команди, котра не схилила го-
лову перед титулованим візаві: 

«Ми використали свої шанси, 
котрі отримали після перерви. 
Терпляче вистояли в чоловічо-
му баскетболі й дотиснули су-
перника», — зазначив Багатс-
кіс. ■

БАСКЕТБОЛ

Домашній акорд
У заключному з’їзному турі євровідбору українські баскетболісти 
переграли чинного чемпіона континенту

■

Українські баскетболісти в ролі господарів кваліфікаційної 
«бульбашки» проводили кінцівку відбору на ЧЄ.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +1…-4

 +4…+9

Північ -3…-8

 +2…-3

Центр -3…-8

 0…-5

Схід -11…-16

 -4…-9

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -2…-7

 +1…-4

 Живу з чоловіком, хочу вийти за 
нього заміж і не знаю, як натякнути 
йому про це. Сьогодні варила борщ 
у фаті.

* * *
 — Сьомо, якщо вам налили в 
гостях чай по самi вiнця, це не озна-
чає, що від щирого серця, а для того, 
щоб ви не змогли покласти цукор.

* * *
 — Лікарю, в мене все болить.
 — Ви п’єте?
 — Зав’язала.
 — Курите?
 — Зав’язала.
 — З чоловіками живете?

 — Зав’язала.
 — У вас ДРЗ.
 — Це що таке?
 — Дуже рано зав’язала.

* * *
 — Розо Мойсеївно, а вчора ви 
говорили, що все було добровiльно.
 — Товаришу лейтенанте, діа-
мант виявився фальшивим, значить, 
це все-таки було зґвалтування.

* * *
 Роза Марківна скаржиться под-
рузі:
 — Дуже хочеться тепла, любові, 
чоловічих рук на талії, та й талію хо-
четься.

Безхатько Сергій: 20-річний досвід 
виживання на вулиці

По горизонталі:
 1. Народна артистка України, 
яка, попри поважний вік, їздить на 
передову і виступає перед бійцями. 
6. Хвойне дерево, що дало назву 
містечку на Івано-Франківщині. 8. 
Монгольський парламент. 9. Повс-
танський отаман, що в 1918-1919 ро-
ках діяв на Чернігівщині. 10. «Цить, 
дитя, не плач, дам з медом ...» (на-
рода примовка). 11. Третя літера 
грецького алфавіту. 13. Відроджена 
з небуття мова Ізраїлю. 15. Майстер 
із виготовлення коштовних прикрас. 
16. Відомий латиський поет і драма-
тург. 18. Популярний болгарський 
курорт на березі Чорного моря. 21. 
Тасьма із золотих чи срібних ниток 
як один з елементів форменого одя-
гу. 23. Затоплена частина річкової 
долини, що перетворилась у мілку й 
витягнуту затоку. 24. Взуття із ли-
пового лубу. 25. Доведена до кипін-
ня вода. 27. Український літературо-
знавець і фольклорист. 28. Відсут-
ність рівноваги, незбалансованість.
По вертикалі:
 1. Одне з перших демокра-
тичних громадсько-політичних 
об’єднань сучасної України, яке в 
1992-му році стало партією. 2. Жі-
ноча частина ханського палацу. 3. 
Один із атрибутів сервірування обід-
нього столу. 4. Післямова до твору. 
5. Плем’я американських індіанців. 

6. Бенгальський та індійський пись-
менник, поет, драматург, компози-
тор, лауреат Нобелівської премії. 7. 
Страва зі свинини та субпродуктів, 
зельц. 11. Село в Польщі, біля яко-
го в 1410 році відбулася знаменита 
битва під проводом Вітовта і Ягай-
ла з хрестоносцями. 12. Старовин-
не італійське місто. 14. «Ще коні з 
Бугу воду не пили і у ріки не видно 
дна. А на руках вмирає курінний, бо 
йде ..., бо йде ...» (пісня). 17. При-
лад для визначення сторін світу. 19. 
Струмок. 20. Сучасна система елек-
тронного документообігу. 21. Один 
із популярних у 1990-х астрологів, 
який часто робив неточні передба-
чення. 22. Знаменитий іспанський 
поет і драматург. 26. Собака. ■

Кросворд №15
від 17 лютого

Варка ВОНСОВИЧ

 У Японії створили карту з позначенням те-
риторій, де є... галасливі сусіди чи діти. Сайт 
з індексом гамірних районів нараховує вже 
близько 6 тисяч пікових зон! І це при тому, що 
Японію вважають однією з найтихіших країн 
світу, адже важко уявити собі жителя Країни 
Східного Сонця, який би волав у п’яному виг-
ляді на вулицях чи влаштував галасливі роз-
бірки вдома з дружиною. В Японії навіть так 
звані електрички абсолютно безшумні! Про-
те саме пандемія та вимушена робота вдома 
(дистанційно) раптом виявили в японців нетер-
пимість навіть до дитячих криків, адже школи, 
ясла і садочки на час карантину були закриті, 
тож батькам доводилося доглядати дітей вдо-
ма, але коли батьки вимушені там-таки (вдо-
ма) ще й працювати, то про який догляд мож-
на говорити!
 Спочатку багато користувачів карти 

Dorozoku, про яку йдеться, з ентузіазмом спри-
йняти це ноу-хау, адже тиші хочеться всім. Та 
коли знаходили й свої адреси на карті «галас-
ливих сусідів», то вже було не до сміху. За сло-
вами професора акустики Технологічного ін-
ституту Хатінохе Норіхіси Хашимото, комен-
татори на сайті мають бути толерантнішими і 
спокійно реагувати на своїх сусідів та шум дов-
кола. Потрібно просто сказати людям, які за-
вдають вам прикрощів своєю поведінкою, про 

це, а не строчити скарги на сайті.
 Японія останні десятиріччя страждає від 
низької народжуваності, а тепер ще й ця не-
терпимість до дитячого галасу може негативно 
вплинути на демографічну ситуацію в країні. 
Ще в 2014-му влада Токіо постановила, що ди-
тячий галас не можна вважати формою шумо-
вого забруднення. Та чи дослухаються до цих 
порад користувачі застосунку Dorozoku, неві-
домо. ■

Дара ГАВАРРА

 Щось давненько не було чути но-
вин про канадську Дюймовочку Ав-
ріл Лавін. Звісно, зіркова популяр-
ність має здатність до затухання, як 
у теорії хвиль, яку висунув один бі-
лоруський композитор. Після не-
бувалої популярності в 2014 році 
навіть заговорили про передчас-
ну смерть співачки, адже вона ніде 
не з’являлася на публіці. Проте все 
з’ясувалося після того, як пошири-
лися чутки про невідому хворобу 
зірки. Спочатку казали, що це син-
дром хронічної втоми, адже співач-
ка дуже багато гастролювала, та й 
чергове невдале заміжжя теж не до-
давало оптимізму Авріл. Проте зго-
дом з’ясувалося, що це була хворо-
ба Лайма (що передається кліща-
ми), яку за допомогою успішного 
лікування пані Лавін удалося по-
бороти.
 Нещодавно пройшли чутки, що 
серце 36-річної білявки вилікува-
ло від депресії нове кохання, про-
те це були лишень чутки. А днями 
співачку, а за сумісництвом й акт-
рису, зазнімкували на вході в ресто-
ран у Малібу з музикантом Mod Sun. 

Парочка йшла обійняв-
шись і, як свідчать фото, 
це не були дружні обій-
ми. До того ж закоханих 
уже помічали на прогу-
лянці по Малібу, а нещо-
давно закохані, як видно 
з усього, разом відсвятку-
вали й День святого Вален-
тина.
 Нового обранця Ав-
ріл насправді звати Дерек 
Райян Сміт, а Mod Sun — 
сценічне ім’я. 33-річний па-
рубок займається альтерна-
тивною музикою, працює в 
жанрі панк-року, репу та хіп-
хопу, тож у них із Лавін є чи-
мало спільного, адже співач-
ка також любить експери-
ментувати з музичними на-
прямами.
 До слова, пані Лавін має 
не лише франко-канадське 
походження. Є свідчення, 
що її прадідусь родом з Ук-
раїни, з Одеси, — він був біло-
гвардійським офіцером і після 
революції 1917-го йому довело-
ся емігрувати. ■

СТРІЛИ АМУРА

Авріл Лавін закохана
Серце красуні підкорив музикант

■

РЕЖИМ ТИШІ

Карта розбрату
Найспокійніша країна світу раптом опинилася 
в «червоній зоні»

■

Авріл Лавін.❙

24 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий снiг iз дощем. Мiс-
цями туман, на дорогах ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 3-8 м/с. Температура вночi -4...-6, удень -1...+1.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi 0...-2, удень +6...+8. Яремче: вночi 
-1...-3, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень 
+10...+12. Рахiв: уночi 0...-2, удень +10...+12.

22 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 21 см, Стрий — 25 см, Славське — 13 см, Плай — 
79 см, Мiжгiр’я — 10 см, Рахiв —  5 см, Долина — 
14 см, Івано-Франкiвськ — 10 см, Яремче — 13 см, 
Коломия — 11 см, Пожежевська — 79 см.

Чоловік у найсуворіші морози ночує 
в халабуді, напнутій поліетиленовою 
плівкою, і не хворіє


	UM017-01.indd
	UM017-02.indd
	UM017-03.indd
	UM017-04.indd
	UM017-05_Svit.indd
	UM017-6-7.indd
	UM017-08new.indd
	UM017-09.indd
	UM017-10-11.indd
	UM017-12-13.indd
	UM017-14.indd
	UM017-15.indd
	UM017-16.indd

