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стор. 10» стор. 14»

«Баварське серце» — зовсім 
не епітет... 

стор. 2»

Алкогольна залежність 

— справжня епідемія, яка 

вириває людину з соціуму, 

забирає здоров’я і дуже часто 

— навіть життя

«Мрія» — тільки в мріях?
Фото з сайта aspi.com.ua.

❙
❙

Ми на своїй землі — 
вистоїмо!

Хлопці з терпінням

стор. 6»

На території України 

постійно перебуває 

близько півсотні  

російських снайперів

Чинний чемпіон 

зазнав своєї 

першої невдачі в 

поточному розіграші 

національної першості

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,945 грн 

1 € = 3,844 грн

1 рос. руб. = 0,373 грн

Не опустити 
крила
Науково-технічна програма розвитку авіаційної галузі не може бути відірваною 
від комплексу заходів, передбачених Стратегією відродження авіабудування, 
і потребує державного протекціонізму
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«Згідно з планами Міністерства охорони здоров’я, вакцинація відбувається каскадним способом, тож у 
найближчій перспективі слід очікувати, що кількість провакцинованих суттєво почне збільшуватися. Це 
нормальний процес, зараз він тільки запущений і там є свої процедури, як це має відбуватися».

Ярослав Кучер, заступник міністра охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

COVID-19

Дайте кисню!
Найскладнішою ситуація 
лишається в Івано-Франківській 
області та на Буковині
Катерина БАЧИНСЬКА

 За попередню звітну добу, останню зимо-
ву, в Україні виявили 4285 нових заражень ко-
ронавірусом. Про це повідомив міністр охорони 
здоров’я України Максим Степанов. Найбіль-
шу кількість підтверджених випадків зареєстро-
вано у Вінницькій, Івано-Франківській, Жито-
мирській, Чернівецькій i Львівській областях. 
 Водночас за чотири дні вакцинації щеплен-
ня від коронавірусу в Україні зробили понад 3 
тисячі людей. За вихідні вакцинувалося тро-
хи більше сотнi людей. Це один iз найнижчих 
показників у Європі. В Міністерстві охорони 
здоров’я очікують, що найближчим часом вак-
цинація пришвидшиться. Про це на брифінгу 
повідомив заступник міністра охорони здоров’я 
з питань цифрового розвитку, цифрових транс-
формацій і цифровізації Ярослав Кучер. 
 «Кампанія з вакцинації продовжується, за 
останній час в Україні вже провакциновано по-
над 3 тисячі людей. Згідно з планами Міністерс-
тва охорони здоров’я, вакцинація відбувається 
каскадним способом, тож у найближчій перс-
пективі слід очікувати, що кількість провакци-
нованих суттєво почне збільшуватися. Це нор-
мальний процес, зараз він тільки запущений і 
там є свої процедури, як це має відбуватися», — 
зазначив чиновник. 
 Попри повільну вакцинацію, досить з оп-
тимістичним прогнозом виступив прем’єр-
міністр Денис Шмигаль. За його словами, до 
кінця року всі охочі отримають вакцину від ко-
ронавірусу. Зараз Україна вже має контракти 
на 30 мільйонів доз препарату. І водночас три-
вають перемовини про нові поставки, запевняє 
прем’єр. 
 Запис на щеплення розпочався з 1 березня. 
Буде доступно кілька механізмів подання заяв-
ки — через портал цифрових послуг «Дія», мо-
більний додаток «Дія» або контактцентр МОЗ. 
Також записатися на щеплення можна буде у 
свого сімейного лікаря. Після онлайн-реєстра-
ції людина отримає підтвердження про запис в 
електронну чергу. Коли з’явиться можливість 
вакцинуватися, прийде повідомлення для ви-
бору пункту щеплення і часу. Дані про вакци-
націю внесуть до єдиного реєстру на базі системи 
eHealth, яку використовують сімейні лікарі.
 Тим часом не відступає недуга в західних об-
ластях. Там переповнені лікарні і не вистачає 
кисневих апаратів. Найскладнішою ситуація 
залишається в Івано-Франківській області та 
на Буковині. Через перезавантаженість Цент-
ральна міська лікарня Івано-Франківська при-
зупинила госпіталізацію ковід-хворих, неду-
жих відправляють в інші міста на лікування. 
Ще 10 лікарень Прикарпаття завантажені на 
сто відсотків. 
 Переповнені нині також лікарні Ужгорода. А 
в Чернівецькій області запровадили обмеження 
«червоної» зони. 
 За словами головного санітарного лікаря Вік-
тора Ляшка, до «червоної» зони найближчим ча-
сом також можуть потрапити Вінницька, Жито-
мирська, Закарпатська, Запорізька, Тернопіль-
ська, Донецька та Луганська області. Адже кіль-
кість хворих у цих регіонах стрімко зростає. Нині 
Україна на 8-му місці в Європі за кількістю но-
вих випадків «ковіду». Такі дані сайта «Ворлд-
метерс». І якщо в Європі ми восьмі, то у світі зай-
маємо сімнадцяте місце за кількістю хворих на 
коронавірус. Від початку пандемії в нашій країні 
зареєстрували приблизно один мільйон триста 
п’ятдесят тисяч інфікованих.
 Тим часом керівник компанії «Біонтек» за-
явив, що, ймовірно, щеплення від Covid дове-
деться робити регулярно. В інтерв’ю іноземним 
ЗМІ Угур Шахін припускає, що людям, аби по-
довжити дію вакцини, треба буде приймати до-
даткові дози препарату щороку або кожні півто-
ра року. Водночас пан Шахін зазначає, що такі 
дії виправдані, адже масові щеплення зменшу-
ють кількість інфікованих коронавірусом на 
92%. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 У столиці, багатьох містах Украї-
ни та за кордоном 27 лютого відбули-
ся багатолюдні акції «Справедливість 
Стерненку» та «Свободу Стерненку» 
— проти вироку громадському ак-
тивісту, колишньому очільнику осе-
редку «Правого сектору» в Одесі Сер-
гію Стерненку, якого звинуватили 
у справі про викрадення, й 23 люто-
го Приморський суд «перлини біля 
моря» засудив його до семи років i 
трьох місяців ув’язнення в буцегар-
ні та конфіскації половини наявного 
майна. 
 Під час акції біля офісу прези-
дента в Києві активісти, яких було 
суботнього дня щонайменше п’ять 
тисяч, анонсували безстрокові про-
тести по всій Україні й заявили, 
що вони триватимуть до звільнен-
ня «всіх політв’язнів», включно 
зі Стерненком, і вимагали судової 
реформи. Потім великою колоною 
пройшли через Лютеранську, Гру-
шевського (повз Верховну Раду), 
Московську — до офісу генпроку-
рора, який закидали фаєрами. Не 
обійшлося без сутичок — у поліції 
згодом заявили про 17 затриманих 
під офісом президента. Продовжен-

ня активних акцій мітингарі по-
обіцяли на 9 березня біля Будинку 
профспілок (та всередині будівлі), 
де запланований З’їзд суддів.
 Сергій Стерненко у Фейсбуці на-
писав: «Сьогодні з нами були люди 
з усіх куточків України і світу! 
Нам надсилають фотозвіти з Фран-
ції, Швейцарії, Одеси, Харкова, За-
поріжжя, Миколаєва, Херсона, Чер-
нівців, Вінниці та інших міст. Друзі! 
Дякуємо кожному, хто сьогодні вий-
шов на мирний протест! Дякуємо, що 
не мовчите, вимагаєте справедли-
вості та правосуддя для Сергія Стер-
ненка та всіх політв’язнів. Разом пе-
реможемо! Справедливість Стернен-
ку — справедливість усім!». Активіст 
відкидає звинувачення та планує ос-
каржити вирок.
 Нагадаємо, що в 2018 році на Стер-
ненка було скоєно три напади, під час 
останнього з них він смертельно пора-
нив одного з нападників Івана Кузне-
цова (другий учасник нападу невдовзі 
втік з України). Активіст стверджує, 
що діяв у рамках законного самоза-
хисту, а в замовленні нападів звину-
вачує мера Одеси Геннадія Трухано-
ва, який справу не коментує. Стернен-
ко також заявляв про тиск на слідство 
з боку міністра внутрішніх справ Ар-
сена Авакова та генпрокурорки Ірини 

Венедіктової.
 Приписують «вбивство» Стернен-
ку, зокрема, одіозні політики часів 
Віктора Януковича Андрій Порт-
нов та Олена Лукаш, нардепутати від 
ОПЗЖ Ілля Кива та Вадим Рабінович, 
від «Слуги народу» — Максим Бу-
жанський та Олександр Дубінський.
 11 червня 2020 року СБУ оголоси-
ла Сергію Стерненку підозру в умис-
ному вбивстві та незаконному носінні 
холодної зброї. Українська Гельсінсь-
ка спілка з прав людини вважає пере-
слідування активіста політично вмо-
тивованим. Суддя Віктор Попревич 
23 лютого визнав активіста винним 
за всіма статтями, щоправда, його 
звільнили від відповідальності через 
збіг терміну давності за обвинувачен-
ням у дуже сумнівному в доказовій 
частині викраденні людини (місце-
вого депутата) за попередньою змо-
вою осіб, але присудили ув’язнення 
за статтями «розбій» та «незаконне 
зберігання зброї». До оскарження ви-
року активісту обрали запобіжний за-
хід тримання під вартою. 
 Владі явно варто задуматися й не 
політизувати ситуацію за допомо-
гою «ручних» суддів. Адже є чимала 
ймовірність того, що ці дві акції мо-
жуть бути останніми мирними про-
тестами... ■

ПРОТЕСТ

Самозахист 
покарано
Тисячі людей , 
підбурених вироком 
активісту Сергію 
Стерненку, вимагають 
справедливого 
судочинства

■

У Києві протестували понад п’ять тисяч активістів.
Фото з сайта censor.net.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ситуація на фронті не-
спокійна. У зоні бойових 
дій на Донбасі 27 лютого 
боєць ВСУ Руслан Макогон 
iз Хмельниччини підірвав-
ся на міні ПОМ-2 й отримав 
осколкові поранення. Вій-
ськовослужбовця доправле-
но до військового шпиталю 
Харкова — він переніс опе-
рацію й прийшов до тями, 
але попереду в Руслана ще 
одна операція.
 В останній день зими 
окупанти сім разів поруши-
ли режим припинення вог-
ню. Так, неподалік населе-
ного пункту Пищевик росій-
сько-окупаційні війська від-
кривали прицільний вогонь 
зі 120-мiлiметрових міно-
метів, гранатометів різних 
систем, великокаліберних 
кулеметів, стрілецької та 
снайперської зброї. Внаслі-
док обстрілів противника 
загинув один український 
воїн. Командування опера-
ції Об’єднаних сил вислов-
лює щирі та глибокі співчут-
тя родині загиблого воїна. 
 У районі населених пун-
ктів Широкине та Водяне, 
що на Приазов’ї, окупан-
ти вели вогонь iз гранато-
метів різних систем, вели-
кокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї. На цьому 
ж напрямку було зафіксова-
но проліт ворожого БПЛА з 

перетином лінії розмежу-
вання, який вчасно було по-
давлено засобами РЕБ. Та-
кож поблизу Верхньото-
рецька окупанти здійснили 
кілька пострілів з автома-
тичних станкових гранато-
метів. 
 У відповідь на обстріли 
противника наші воїни від-
кривали вогонь. 
 Основною метою дій оку-
пантів залишалось провоку-
вання ЗСУ на відкриття вог-
ню у відповідь iз подальшим 
звинуваченням у порушенні 
режиму припинення вогню. 
У кількох випадках против-
ник обстрілював наші пози-
ції одночасно з запитом на 
тишу начебто через обстріл 
iз боку ЗСУ.  За всіма факта-
ми зафіксованих порушень 
УС СЦКК вживали заходiв 
реагування в межах коор-
динаційного механізму че-
рез СММ ОБСЄ.

 Станом на 7-му годину 
ранку 1 березня було зафік-
совано одне порушення ре-
жиму припинення вогню: 
неподалік Павлополя зб-
ройні формування РФ вели 
прицільний вогонь з ав-
томатичних станкових та 
станкових протитанкових 
гранатометів. На такі дії 
противника наші захисни-
ки відкривали вогонь у від-
повідь.
 Як повідомив представ-
ник Головного управління 
розвідки Мін оборони Ук-
раїни Вадим Скібіцький, 
«на територію України за-
раз дуже активно захо-
дять снайперські групи зб-
ройних сил Росії, ФСБ, ін-
ших силових структур. Це 
близько 50 осіб, які пос-
тійно перебувають на на-
шій території для того, щоб 
відпрацьовувати найбільш 
важливі завдання і, крім 

того, підвищувати свій бой-
овий досвід iз застосування 
снайперського озброєння в 
сучасних конфліктах». 
 Вражають цифри, не-
щодавно оприлюднені ук-
раїнським МЗС: країна-аг-
ресор розмістила на Донбасі 
450 танків, 834 броньованi 
машини і 663 артилерій-
ськi системи і не менше 30 
тис. російських військо-
вих.
 У свою чергу цими дня-
ми головнокомандувач Зб-
ройних сил країни Руслан 
Хомчак заявив: «Що сто-
сується наступальних дій, 
то ще минулого року ми 
розпочали й продовжуємо 
зараз підготовку всіх бой-
ових військових частин до 
наступальних дій на ур-
банізованій місцевості». За 
його словами, це потрібно, 
щоб бути готовими до будь-
якого розвитку ситуації. ■

НА ФРОНТІ

Ми на своїй землі — 
вистоїмо!
На території України постійно перебуває близько півсотні  
російських снайперів

■
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Справи «оклюдер»
Унікальну кардіооперацію без жодного 
розрізу провели в Черкасах

Людмила НІКІТЕНКО

 Уперше в Черкаському обласному кардіологічному 
центрі провели новітнє оперативне втручання спільно з 
фахівцями з Національного інституту серцево-судинної 
хірургії імені Миколи Амосова.  Це було ендоваскулярне 
втручання при дефекті міжпередсердної перетинки. 
 За словами завідуючого операційним відділенням кар-
діоцентру, головного кардіолога Черкащини Олега Жур-
би, особливістю операції було те, що її виконали без жод-
ного розрізу та безболісно для пацієнта. 
 «Оклюдер — це невеликий серцевий імплантат, який 
закриває отвір при дефекті перетинок серця. Ця техноло-
гія дозволяє уникнути відкритого оперативного втручан-
ня, великого розрізу та зупинки серця. Постановка ок-
людера є рутинною процедурою для багатьох клінік, які 
займаються дитячою патологією серця. Серед дорослого 
населення зустрічається достатньо рідко, — каже Олег 
Олександрович. — І пояснює: пацієнти після імплантації 
оклюдера не потребують реабілітації, можуть бути випи-
сані наступної доби після втручання зі стаціонару i в по-
дальшому мають високу якість та тривалість життя.
 «Висловлюємо вдячність фахівцям Богдану Володи-
мировичу Черпаку та  Юлії Валентинівні Єрмолович із 
НІССХ імені Миколи Амосова за допомогу в проведенні 
операції. Фахівці нашого центру готові й надалі плідно 
працювати для збереження здоров’я українців», — під-
сумовує Олег Журба. ■

■

ОВВА!

Сурогат п’янить
Наробили підпільного алкоголю на 
понад два мільйони гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині співробітники СБУ викрили підпільне 
виробництво оптових партій контрафактної підакцизної 
продукції сумнівної якості. Як повідомляє «Україні мо-
лодій» Катерина Дрога з обласного управління СБУ, під 
час обшуків у ділків виявлено понад 10 тонн підготовле-
ного до продажу сурогату на більш ніж два мільйони гри-
вень за тіньовими розцінками.
 «За попередніми даними слідства, нелегальний біз-
нес організували два комерсанти з Черкащини. На тери-
торії складських приміщень вони облаштували кілька 
підпільних цехів iз виробництва фальсифікованого ал-
коголю з сировини невідомого походження», — розпові-
дає пані Катерина. За її словами, готовий «товар» ділки 
реалізовували під виглядом продукції відомих марок у 
різні регіони. Своїх клієнтів вони підшукували через ін-
тернет та особисто доправляли контрафактний товар за-
мовникам.
 У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 
(незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспор-
тування з метою збуту підакцизних товарів) Криміналь-
ного кодексу України тривають слідчі дії для притягнен-
ня до відповідальності осіб, причетних до протиправної 
діяльності. Заходи з викриття правопорушення прово-
дили спільно з черкаським обласним управлінням Держ-
авної фіскальної служби за процесуального керівництва 
обласної прокуратури. ■

■

Лікарі задоволені.
Фото зі сторінки Олега Журби у Фейсбуці.

❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

 Якщо без надії споді-
ватися — дата 150-літ-
тя від дня народження 
геніальної Лесі Україн-
ки наповнюється й пре-
зентацією найповнішо-
го 14-томного видання 
її творів та листування 
без купюр. Попередній, 
ще радянських часів, 
12-томник був ідеоло-
гічно цензурованим.
 Постанову про від-
значення 150-річчя 
Лесі Українки Верхов-
на Рада України ух-
валила ще на початку 
2018 року, підготовка 
мала починатися в січ-
ні 2020-го. Тоді ще в 
Міністерстві культури, 
молоді та спорту  відбу-
лося перше обговорен-
ня концепції 14-том-
ника. Але структурні 
реорганізації, рапто-
вий нокдаун, кадрові 
зміни та ще багато ню-
ансів коригували пла-
ни.
 У Державному бюд-
жеті України  2020 
року на реалізацію 
цього амбітного ви-
дання було передбаче-
но 10 млн грн. У кінце-
вому результаті після 
секвестру, переговор-
них процедур і уточ-
нення кошторису сума 
угоди суттєво зменши-
лася порівняно з ого-

лошеною на конкурсі й 
становила 3,6 млн грн 
(середня арифметична 
ціна одного тома — тро-
хи більше 257 тис грн, 
близька до тих, за яки-
ми продукують книж-
ки потужні видавниц-
тва з усіма потрібними 
стадіями підготовки).
 Уже нинішнє Мініс-
терство культури та ін-
формаційної політики 
проводило  мистецький 
конкурс на підготовку 

видання. На конкурс 
були подані проєкти 
від трьох заявників із 
різними концепціями 
та виконавцями. Най-
переконливішою для 
експертів стала заяв-
ка Східноєвропейсько-
го університету імені 
Лесі Українки (зараз 
Волинський націо-
нальний університет 
імені Лесі Українки). 
У редакційній колегії 
Віра Агеєва, Юрій Гро-

мик, Оксана Забужко, 
Ірина Констанкевич, 
Марія Моклиця, Сер-
гій Романов.
 «Леся Українка — 
постать, якою ми має-
мо пишатися. Не лише 
тому, що вона є однією 
з ключових фігур ук-
раїнської літератури 
і про це нам кажуть у 
школі. Її праці органіч-
но вписуються в сучас-
не життя українців, а 
меседжі та наративи не 
втрачають своєї акту-
альності і сьогодні. Пе-
речитуючи Ларису Ко-
сач, знаходиш для себе 
тези, які цілком відгу-
куються в Україні ХХІ 
століття», — розмір-
ковує міністр культу-
ри Олександр Ткачен-
ко.
 Наклад 14-томного 
видання порівняно не-
великий — 1500 ком-
плектів. Утім справ-
ді досягнення — до-
ступність на сайті Ук-
раїнського інституту 
книги за посиланням 
— https://ubi.org.ua/
uk/activity/zibrannya-
tvoriv-lesi-ukra-nki-
u-14-i-tomah . Варто 
лише натиснути на оз-
начений том, і відкри-
ваються тексти з пере-
дмовою; за бажанням 
кожен можна заванта-
жити на свій ноутбук 
чи навіть телефон. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Леся онлайн
Листи та твори геніальної 
Українки без купюр доступні всім

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Контррозвідка Служби без-
пеки України затримала в Хар-
кові завербованого агента росій-
ської воєнної розвідки, який 
хотів таємно викупити техніч-
ну документацію з розробки та 
виробництва нового українсь-
кого танка Т-84БМ «ОПЛОТ». 
 Як повідомила пресслужба 
відомства, зловмисник вийшов 
на одного зі співробітників хар-
ківського ДП «ХКБМ ім. Моро-
зова» і прагнув через нього роз-
добути необхідні зразки. Отри-
мавши цю інформацію, в СБУ 
вирішили спіймати завербо-
ваного зрадника на гарячому. 
Тобто в момент, коли він від-
працьованими каналами пере-
давав фотокопії представни-
ку російських спецслужб. На-
разі злочинцю повідомлено про 
підозру за статтею «державна 
зрада». Операція була проведе-
на під процесуальним керівниц-
твом Харківської обласної про-
куратури.
 Цей гучний скандал уже 
 встигли прокоментувати в пре-
сі російські високопосадовці. 
Так, депутат Держдуми Рус-

лан Бальбек повідомив, що СБУ 
«приписала собі неіснуючі под-
виги». За його словами, Украї-
на в танкобудуванні залишила-
ся у вчорашньому дні, а Росія, 
навпаки, вже  «зробила крок 
у день завтрашній». «Не стане 
виробник лімузинів цікавитися 
кресленнями замшілої моделі», 
— глузливо похизувався він. 
 Але, як з’ясувалося, у справі 
новітнього танкобудування РФ, 
скоріше, пасе задніх, аніж під-
нялася на рівень майбутнього. 
Тобто й досі використовує мо-
дернізовані моделі дійсно «за-
мшілого» Т-72, розробленого 
в 1973 році минулого століт-
тя. Розхвалений же російсь-
кою пропагандою новий танк 
«Армата» й досі не надійшов у 

серійне виробництво, хоча на 
підприємстві «Уралвагонзавод» 
обіцяли виготовити понад 2 ти-
сячі новеньких зразків. Поки 
що на огляд заінтригованої 
публіки виробники представи-
ли кілька років тому лише єди-
ну модель «диво»-машини, але 
й та ганебно заглухла біля мав-
золею на Красній площі. При-
чому ганебний інцидент став-
ся під час параду до Дня Пере-
моги. Аби вийти з неприємної 
ситуації, диктор повідомив, що 
публіці продемонстрували про-
цес «евакуації підбитої техні-
ки», оскільки «Армату» дове-
лося прибирати з площі при-
мітивним тягачем. Більше про 
модель завтрашнього дня тут 
воліють не згадувати. ■

СКАНДАЛ

У злодія танк глохне
Контррозвідка СБУ затримала зрадника, 
який збирав для РФ закриту інформацію про 
новітню українську бронетехніку

■

Ольга ПЕТРИК

 Новини з Донбасу 
ніяк не можуть потіши-
ти українців, але не сьо-
годні. До 150-річчя Лесі 
Українки там відзняли 
документальний фільм 
про письменницю. Про-
єкт створив та оживив 

Донецький академічний 
обласний театр разом 
із телебаченням міста 
Маріуполь. «Ваша Леся» 
— мініфільм, присвяче-
ний знаменитій землячці 
та поетесі Лесі Українці. 
Ідея зародилася в голові 
актриси Маріупольсько-
го драматичного театру 

Дар’ї Іванової, вона і на-
писала сценарій до кар-
тини. 
 Дар’ю підтримав гене-
ральний директор театру 
— Володимир Кожевні-
ков: «Цей проєкт ціка-
вий, з різних боків ціка-
вий. По-перше, це досвід 
акторів в іншій іпостасі. 

Це більше телевізійний 
формат, кіношний фор-
мат. Я вважаю, що пот-
рібний і корисний досвід 
для акторів. Він відкри-
ває нові комунікації між 
театром і глядачем, тому 
це дійсно дуже корисна 
справа».
 Зі стрічки глядачі мо-
жуть дізнатися не тіль-
ки про Лесю Українку, а 
про багатьох історичних 
постатей: Олену Пчіл-
ку, Ольгу Кобилянсь-
ку, Климента Квітку. 
«Ваша Леся» — фільм 
про життя, сум, біль та 
творчість. Такою Леся 
залишиться назавжди в 
наших серцях. ■

ТАКЕ КІНО

Маріуполь — про Українку
«Ваша Леся» — фільм про життя, сум, біль та 
творчість

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У М’янмі під час протестів проти вій-
ськового перевороту в неділю, 28 лютого, 
загинуло щонайменше 18 людей, пові-
домило управління верховного коміса-
ра ООН з прав людини. Впродовж дня у 
кількох місцях по всій країні поліція та 
військові протистояли мирним демонс-
трантам із застосуванням зброї. «Згід-
но з достовірною інформацією, отрима-
ною управлінням верховного комісара 
ООН iз прав людини, загинуло щонай-
менше 18 людей і понад 30 було пора-
нено», — йдеться у повідомленні. Та-
ким чином ця неділя стала найкриваві-
шим днем після перевороту, що відбувся 
1 лютого. 
 У багатьох містах країни силови-
ки застосовували проти демонстран-
тів і силу, і зброю. У найбільшому місті 
країни Янгуні вони використали проти 
натовпу світло-шумові гранати, сльозо-

гінний газ, а також стріляли у демонс-
трантів. Сутички між правоохоронцями 
та мітингувальниками також стались у 
містах Мандалай, Тавой та Баго. Лише 
за суботу, за інформацією державного 
телебачення М’янми, було заарештова-
но майже пів тисячі людей. 
 За словами очевидців, у Янгоні кіль-
ка учасників акцій загинули від куль, 
передає агенція «Рейтер». Велика кіль-
кість людей зазнали поранень. За пові-
домленням новинного сайта Myanmar 
Now, силовики цілили протестувальни-
кам у голову. Мітингарі будували бари-
кади та вигукували протестні гасла.
 Як повідомлялося, 1 лютого військові 
М’янми відсторонили від влади цивіль-
не керівництво країни на чолі з Аун Сан 
Су Чжі, оголосили надзвичайний стан, 
який триватиме протягом року, та вста-
новили комендантську годину з 8-ї ве-
чора до 4-ї ранку у великих містах. Та-
кож у країні продовжують відключа-

ти інтернет, бо протестувальники вико-
ристовують соцмережі для організації 
нових акцій і заходів. Колишній гене-
рал та донині віцепрезидент М’їн Све те-
пер виконуватиме роль перехідного гла-
ви держави. Втім уся повнота влади на-
лежатиме керівнику збройних сил Мін 
Аун Хлайну. Поки триватиме надзви-
чайний стан, саме він буде найголовні-
шою особою держави.

 Аун Сан Су Чжі та президент краї-
ни Він М’їн перебувають під арештом. 
Військові обґрунтовували свої дії заява-
ми про маніпуляції на парламентських 
виборах в листопаді, на яких перемог-
ла партія Су Чжі. Міжнародні спостері-
гачі називали вибори вільними і чесни-
ми. У низці країн світу засудили пере-
ворот і вимагають звільнення арештова-
них політиків. ■

Щити і рогатки — зброя протестувальників М’янми.❙

ДИКТАТУРИ

Щити від військової хунти 
На протестах у М’янмі загинули щонайменше 18 людей

■

Ігор ВІТОВИЧ

Російського опозиційного політи-
ка Олексія Навального в неділю, 
28 лютого, доправили до виправ-
ної колонії №2, що в місті Покров 
Володимирської області. «У нас 
є стовідсоткова інформація, що 
Навальний прибув до Володи-
мирської області для відбування 
покарання. Перший час він буде 
перебувати на карантині, потім 
його переведуть у загін», — пові-
домив відповідальний секретар 
Громадської спостережної ко-
місії Москви Олексій Мельников, 
передає агенція «Інтерфакс». Згід-
но із законом, Федеральна служба 
відбування покарань (ФСВП) має 
повідомити родичам про місце 
перебування ув’язненого в десяти-
денний термін — ймовірно, тоді й 
треба чекати офіційного підтверд-
ження цієї інформації.

«В абсолютно нормальних 
умовах»
 Директор Федеральної служ-
би виконання покарань Олек-
сандр Калашніков наразі заявив, 
що загрози безпеці та здоров’ю 
Навального в колонії немає. «Він 
буде перебувати в умовах абсо-
лютно нормальних. Режим, на-
гляд і контроль буде забезпече-
ний йому на сто відсотків. На-
вальний, якщо побажає, буде 
залучений до виробничої діяль-
ності», — заявив Калашніков. 
 Російський активіст Костян-
тин Котов, який відбував своє по-
карання в цій колонії, розповів 
телеканалу «Дождь», що це ко-
лонія загального режиму, однак 
адміністрація в ній діє жорс-
тко та повністю контролює всіх 
ув’язнених. За даними Кото-
ва, в Покрові перебуває близько 
400 ув’язнених. У колонії є май-
стерні — в тому числі монтажу, 
пошиття, деревообробки та фар-
бування. Один-два рази на тиж-
день в’язні працюють над приби-
ранням території.
 Нагадаємо, Олексія Наваль-
ного затримали 17 січня піс-
ля повернення з Німеччини, де 
він лікувався від отруєння бой-
овою речовиною «Новачок». І 
вже за два тижні (миттєва, як 
для російського правосуддя, ре-
акція!), 2 лютого, його засудили 
до 2 років і 8 місяців позбавлен-
ня волі за звинуваченням у по-
рушенні зобов’язань умовно за-
судженого у справі косметичної 
компанії «Ів Роше». В рамках 
цієї справи Олексій Навальний і 
його брат Олег у грудні 2014 року 

були визнані винними в розкра-
данні. 20 лютого суд у Моск-
ві відхилив апеляцію захисту 
Навального щодо заміни умов-
ного терміну на реальний у цій 
справі. 25 лютого адвокати На-
вального повідомили, що опози-
ціонера етапували з СІЗО у Мос-
кві.
 З часу затримання Наваль-
ного Євросоюз та США вимага-
ють звільнити опозиціонера та 
припинити переслідування його 
прихильників, які виходили на 
низку масових акцій протесту. 
Нагадаємо, в жовтні минулого 
року за отруєння Навального Єв-
росоюз запровадив санкції проти 
кількох високопосадовців Крем-
ля та силових органів. У список 
потрапили, зокрема, заступник 
глави адміністрації президента 
Росії Сергій Кирієнко, директор 
ФСБ Олександр Бортніков і два 
заступники міністра оборони.
 22 лютого міністри закор-
донних справ ЄС узгодили но-
вий санкційний пакет: введен-
ня обмежувальних заходів щодо 
чотирьох російських чиновни-
ків у зв’язку з отруєнням і пере-
слідуванням Олексія Навально-
го та його прихильників. Аген-
ція «Рейтер» iз посиланням на 
власне джерело повідомила, що 
до списку санкцій увійдуть гла-
ва Слідчого комітету Росії Олек-
сандр Бастрикін, голова ФСВП 
Олександр Калашников, коман-
дувач Росгвардією Віктор Золо-
тов і генпрокурор Ігор Краснов.

Премія Нємцова — Навальному 
 Навальний відбув до колонії у 
Володимирській області з двома 
новинами: хорошою і поганою. У 
суботу, 27 лютого, в шосту річни-
цю вбивства попереднього лідера 
російської опозиції Бориса Нєм-
цова, в Москві та в багатьох міс-
тах світу проходили акції його 
пам’яті. Політичний рух «Солі-
дарність» проводив онлайн-ма-
рафон «День Нємцова». Органі-
заторiв i замовникiв убивства 
досі не встановлено. При цьому 
президент Володимир Путін не-
давно стверджував зворотне.
 З нагоди річниці Фонд Бо-

риса Нємцова присудив політи-
ку Олексію Навальному премію 
Бориса Нємцова «за сміливість 
у відстоюванні демократичних 
цінностей у Росії». Про це пові-
домляється на сайті фонду. У 
повідомленні йдеться про те, 
що «Олексій Навальний не тіль-
ки продемонстрував неймовірну 
особисту мужність, а й зробив 
величезний внесок у викриття 
корупції та підвищення рівня 
участі громадян у процедурах, 
що ще збереглися в Росії». За 
роки своєї роботи Навальний 
«став найвпливовішим опози-
ційним політиком Росії і симво-
лом опору тиранії у світі», — під-
креслюється в заяві Фонду, який 
також зажадав негайного звіль-
нення опозиціонера.
 А гіркою пігулкою для 
російської опозиції та самого 
ув’язненого виявилося те, що 
Міжнародна правозахисна ор-
ганізація Amnesty International 
(«Міжнародна амністія») відмо-
вилася вважати політика Олек-
сія Навального «в’язнем совісті» 
в зв’язку з деякими його вислов-
люваннями в минулому, однак 
продовжить домагатися його 
негайного звільнення. Про це 
йдеться в заяві організації, по-
ширеній днями.
 «Деякі з його коментарів, 

які Навальний надалі публічно 
не спростував, містять заклики 
до ненависті, що суперечить виз-
наченню в’язня совісті в тракту-
ванні Amnesty International», — 
йдеться в заяві правозахисників, 
яку цитує «Франс Пресс». До-
слідник Amnesty International 
Олег Козловський пояснив в 
ефірі каналу «Дождь», що між 
московським і лондонським 
офісами організації велася дис-
кусія з цього приводу й остаточ-
не рішення приймали в головно-
му офісі в Лондоні. При цьому 
в Amnesty International наголо-
шують, що продовжують вва-
жати переслідування Навально-
го політично мотивованим і ма-
ють намір домагатися його звіль-
нення.
 «Міжнародна амністія» не 
уточнює, про які саме висловлю-
вання політика йдеться. Однак 
до 2011 року Навальний не при-
ховував своїх націоналістичних 
поглядів, був творцем націонал-
демократичного руху «Народ», 
брав участь у шовіністичних 
«Російських маршах», називав 
себе «дипломованим націоналіс-
том», дозволяв образливі вислов-
лювання на адресу інших націо-
нальностей.
 Раніше видання «Медіазона» 
iз посиланням на власне джере-

ло в Amnesty International на-
писало, що за кампанією щодо 
позбавлення Навального стату-
су в’язня совісті можуть стоя-
ти люди з кремлівського телека-
налу RТ з різних країн. Нібито 
саме вони звернулися в органі-
зацію і попросили перевірити 
старі висловлювання Навально-
го. Зокрема, вони посилалися на 
пост у Твіттері колумністки Каті 
Казбек, яка також співпрацюва-
ла з RТ.
 Прессекретар російського 
відділення «Міжнародної ам-
ністії» Олександр Артем’єв у ко-
ментарі «Бі-Бі-Сі» підтвердив, 
що йдеться про узгоджену кам-
панію. «Одномоментність і за-
гальний повторюваний лейтмо-
тив таких запитів дозволяє нам 
припускати, що ми маємо справу 
з цілеспрямованою кампанією з 
дискредитації Олексія Наваль-
ного за кордоном», — сказав 
Артем’єв.
 «В’язні совісті — це ті, хто не 
вдається до насильства і не вип-
равдовує його», — йдеться на 
сайті Amnesty International, там 
також згадується, що в 1960-х ро-
ках організація позбавила цього 
статусу південноафрикансько-
го борця з апартеїдом Нельсона 
Манделу, засудженого за зброй-
ну боротьбу з урядом. ■

ЛІДЕРИ

Навальний поїхав «сидіти» 
Російського опозиціонера етапували в колонію для відбування покарання

■

Олексій Навальний, якщо забажає, зможе попрацювати «на благо отєчєства».❙
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Росте наметове містечко в центрі 
Тбілісі
 У неділю представники грузинської опо-
зиції встановили ще один, п’ятнадцятий, на-
мет перед будівлею парламенту на проспек-
ті Руставелі в центрі Тбілісі. У понеділок, 
1 березня, представники опозиції провели мі-
тинг біля будинку засновника правлячої партії 
«Грузинська мрія», мільярдера Бідзіна Івані-
швілі. А у вівторок опозиція анонсувала пі-
кет будівлі парламенту в день пленарного за-
сідання. Протестанти вимагають звільнення 
політв’язнів та проведення позачергових ви-
борів. Вони планують залишатися в наметах 
доти, доки вимоги не будуть виконані. 
 Політична криза в Грузії загострилася 
після арешту лідера «Єдиного національно-
го руху» Ніки Мелії. Опозиція вийшла на ву-
лиці й збирається впродовж двох тижнів про-
водити акції протесту, які можуть бути від-
кладені, за словами лідерів, тільки в разі, 
якщо відновиться процес переговорів iз 
правлячою партією «Грузинська мрія — де-
мократична Грузія». У генеральній прокура-
турі Грузії повідомили, що готові звільнити 
з-під варти лідера найбільшої опозиційної 
партії «Єдиний національний рух» Никанора 
Мелію, якщо сторона захисту виплатить за-
ставу в розмірі 40 000 ларі (12 500 доларів). 
Протистояння додатково підігріла інформа-
ція грузинських ЗМІ, які дізналися, що піз-
но ввечері 23 лютого керівна верхівка «Гру-
зинської мрії» за участі мера Тбілісі та місце-
вих олігархів влаштувала гучну вечірку з піс-
нями і танцями з нагоди арешту Мелії. І це в 
умовах коронавірусного карантину та запро-
вадженої в столиці комендантської години. 

Іспанські корови — заручниці 
моря 
 Понад 2,7 тис. великої рогатої худоби, яка 
була відправлена з Іспанії двома транспортни-
ми кораблями до Туреччини в середині груд-
ня, все ще блукають у Середземному морі. Ту-
реччина, а згодом і Лівія відмовилися прий-
няти кораблі через підозру на ящур. Псевдо-
ящур, або хвороба синього язика, є вірусною 
хворобою великої рогатої худоби, яка не пере-
дається людям. Через тривалий інкубаційний 
період симптоми можуть бути помітні лише 
через 60-80 днів після зараження тварини, 
тому на момент завантаження симптомів хво-
роби могли не побачити. Хоча у муніципалі-
теті Уеска, що в складі іспанської автономної 
спільноти Арагон, звідки походять деякі ко-
рови, на час відплиття кораблів було зареєст-
ровано спалах цього захворювання. Відповід-
но до регламенту, в такому випадку має бути 
підтверджено, що вивезена худоба прибуває 
з місця, що за 150 км від осередку спалаху. 
Така гарантія не була передбачена у ветери-
нарних документах, тому спочатку Туреччина, 
а потім Лівія не дозволяли кораблям заходи-
ти до своїх портів.
 У середині січня, не продавши корів у 
Лівії, експортна компанія World Trade зали-
шила тварин напризволяще у морі і «зник-
ла», повідомила в неділю 28 лютого іспансь-
ка газета «Ель Мундо». Експортер заявив, що 
не несе відповідальності за стан тварин, ос-
кільки вони не належать компанії. Наразі не 
встановлено, кому належить худоба. Спочат-
ку тваринами опікувалася транспортна ком-
панія, яка сподівається на можливість опла-
ти. Питної води для великої рогатої худоби 
не бракувало, оскільки кораблі мали систе-
му очищення морської води до питної, але не 
вистачало кормів, і тварини голодували бага-
то днів. Тільки на Сицилії завантажили трохи 
сіна. Наразі за час подорожі загинуло 22 ко-
рови. 
 Спроби знайти будь-який порт, де, може, 
було б здійснено розвантаження, не вдалися. 
Лише після більш ніж двох місяців поневірянь 
у Середземному морі один із кораблів зай-
шов у порт на Кіпрі. Другий хотів повернути-
ся до іспанського порту Картахена (автоном-
на спільнота Мурсія), звідки він відплив, але 
йому було дозволено лише зайти в бухту, без 
дозволу на причал і розвантаження.
 Ветеринари рекомендують забити корів, 
але остаточне рішення залишається за мініс-
терством сільського господарства в Мадриді. 
І хоча наразі не підтверджується, що худоба 
була хворою на ящур, майже 85 відсотків ху-
доби внаслідок тривалого голодування вже 
мають зміни шкіри та проблеми з травлен-
ням. За даними іспанської санітарної служ-
би, якщо судно таки впустять у порт, то тварин 
доведеться негайно утилізувати, оскільки їхнє 
м’ясо вже непридатне для споживання.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Туреччина ризикує перетворитися на 
мафіозну державу після виборчої «коро-
навірусної» амністії, що торкнулася ба-
гатьох чiльних представників організо-
ваної злочинності, пишуть західні ЗМІ, 
зокрема британська газета «Гардіан» та 
агенція «Рейтер». Особливу увагу заслу-
говує бос мафії Алааттін Чакиджі, лояль-
ний партнерам Реджепа Тайіпа Ердогана 
в парламенті й загрозливий для  турець-
кої опозиції. За експертною оцінкою, ма-
фіозі виступають кумирами для право-
го електорату, необхідного президентові 
для утримання своїх позицій.
 Особливо це важливо напередодні но-
вих парламентських виборів.
 Туреччина стикається зі зміною полі-
тичного клімату на тлі реабілітації пред-
ставників мафіозних угруповань, зокре-
ма сумнозвісного боса мафії Алааттіна 
Чакиджі, зазначає «Гардіан». За версією 
оглядачів видання, зростаюча популяр-
ність колишніх злочинців, пов’язаних iз 
Партією націоналістичного руху (ПНР), 
що входить у правлячу коаліцію, викли-
кає серйозне запитання, чи може Туреч-

чина перетворитися на справжню мафіоз-
ну державу. 
 Побоювання видання здебільшого 
продиктовані так званою «коронавірус-
ною» амністією, в ході якої багато ма-
фіозних босів отримали свободу. Чакид-
жі відомий своїми дружніми стосунками 
з лідером ПНР Девлетом Бахчелі. Обид-
ва отримали популярність у Туреччині 
як члени ультрарадикального воєнізова-
ного угруповання «Сірі вовки», заборо-
неного в країні в 1980-х роках. Органі-
зація була замішана в низці політичних 
убивств і викрадень людей на турецькій 
території і за її межами. Однією iз най-
гучніших справ «Сірих вовків» став за-
мах на Папу Римського Івана Павла II на 
площі Святого Петра у Ватикані в 1981 
році. Його представники досі проявля-
ють активність в Європі, за що в мину-
лому році організація потрапила під за-
борону у Франції. Самого Чакиджі вва-
жають причетним до 41 політичного 
вбивства, з 2004 року він відбував тер-
мін у турецькій в’язниці за замовлення 
вбивства своєї колишньої дружини, яка 
була застрелена кілером на очах їхнього 
малолітнього сина.

 Турецька амністія багато в чому стала 
досить вибірковою, оскільки ніяк не тор-
кнулася політичних в’язнів, журналістів 
або правозахисників. У результаті рішен-
ня правлячої коаліції зазнало критики з 
боку лідера найбільшої опозиційної «Рес-
публіканської народної партії» (РНП) Ке-
маля Киличдароглу. «Ви перестанете ви-
пускати на свободу лідерів мафії, торгов-
ців наркотиками і садити в тюрму полі-
тичних дисидентів?» — звернувся він 
безпосередньо до Ердогана на засіданні 
парламенту.
 З точки зору професора аспірантури 
ВМС США в Каліфорнії, автора книг про 
турецьку організовану злочиннiсть Райа-
на Гінгераса, вихід на свободу таких ма-
фіозі, як Чакиджі, свiдчить про те, що в 
Туреччині розвивається нове політичне 
середовище, оскільки персонажі з запля-
мованою репутацією стають ідолами для 
правих, і тепер вони звільнені від своїх 
злочинів у минулому.
 Дострокові парламентські вибори мо-
жуть відбутися в Туреччині у червні цьо-
го року (замість 2023 року) з огляду на 
зростання бідності в країні та пандемію 
коронавірусу. ■

РОЗРАХУНОК

Ердоган звільнив «вовків»
Турецький президент розраховує на допомогу босів мафії на виборах

■

Інна СТЕПАНЧУК 

 У ніч на понеділок, 1 берез-
ня, у Лос-Анджелесі відбуло-
ся вручення премії «Золотий 
глобус», яку ще називають ре-
петицією «Оскара». Нагороду, 
яку вручають зазвичай на по-
чатку січня, цьогоріч роздава-
ли з майже двомісячним запіз-
ненням з огляду на пандемію 
COVID-19. Але навіть вичіку-
вання не дозволило зібрати но-
мінантів і гостей в одному залі, 
тому церемонія пройшла в он-
лайн-режимі. На сцені були 
тільки ведучі Тіна Фей і Емі 
Полер і нечисленні гості, усі 
решта — по той бік екранів. 
 Головним серіалом року, 
за версією «Золотого глобуса», 
стала історична драма «Коро-
на». Але не та «корона», що 
псувала нам життя увесь ми-
нулий рік. Ідеться про серіал, 
заснований на реальних 
подіях, у центрі якого — жит-
тя нині правлячої в Британії 
королівської династії. Актор 
Джош О’Коннор, який зіграв 
роль принца Чарльза, був на-
званий кращим актором те-
лесеріалу, а британка Емма 
Коррін, яка перевтілилася в 
принцесу Діану, — кращою 
серіальною актрисою, повідом-
ляє «Німецька хвиля». 
 Кращим мінісеріалом на-
звали «Хід королеви», а ви-
конавицю головної ролі в ньо-
му Аню Тейлор-Джой наго-
родили як кращу актрису 
мінісеріалів. Серед комедій-
ного «мила» головну нагоро-
ду отримав канадський сітком 
«Шиттс Крик», що розповідає 
про родину багатіїв, які рап-
том збанкрутували і тепер на-
магаються вижити в малень-
кому містечку. 
 Головну ж премію вечора — 
за кращий драматичний фільм 
— отримала стрічка «Земля 
кочівників» американської ре-
жисерки з китайським корiн-
ням Хлої Чжао. Стрічка, яка 
знята за документальним ро-
маном Джессіки Брудер «Зем-
ля кочівників: вижити в Аме-
риці XXI сторіччя», вже мала 
у своєму доробку «Золото-
го лева» — головний приз Ве-
неційського кінофестивалю. 

Сама Хлоя Чжао була удостоє-
на «Золотого глобуса» як кра-
ща режисерка. До речі, востан-
нє жінка отримувала приз цієї 
кінопремії за кращу режисуру 
ще в 1982 році, коли його при-
судили Барбрі Стрейзанд за му-
зичну комедію «Йєнтл», пові-
домляє Бі-Бі-Сі.
 «Золотий глобус» за кра-
щу жіночу роль другого пла-
ну вручили американській ак-
трисі Джоді Фостер («Маври-
танець»), а Деніел Калуя став 
кращим актором другого пла-
ну («Іуда і чорний месія»). Ак-
триса, спортсменка і просто 
красуня 83-річна Джейн Фон-
да отримала «Глобуса» за вне-
сок у кінематограф. 
 Приз за кращий кіносце-
нарій дістався Аарону Соркіну 
за історичну драму «Суд над 
чиказькою сімкою» (про гуч-
ну судову епопею з антивоєн-
ними активістами в США на-
прикінці 1960-х років). Ця ж 
стрічка загалом була номіно-

вана в п’яти категоріях, а ліде-
ром за номінаціями став фільм 
«Манк» Девіда Фінчера, в до-
робку якого — шість номіна-
цій. 
 Кращою анімаційною стріч-
кою визнали фільм «Душа» 
компанії Pixar, яка з успіхом 
пройшла нещодавно і в ук-

раїнських кінотеатрах. 
 Традиційно фільми і серіа-
ли, які отримали «Золотого 
глобуса», є основними претен-
дентами на «Оскара». Головна 
кіноподія року, нагадаємо, 
теж цьогоріч відбудеться із за-
пізненням — її перенесли на 25 
квітня. ■

Емма Коррін у ролі принцеси Діани в серіалі «Корона».❙

ПРЕМІАЛЬНІ 

Золоте сяйво «Корони»
У Лос-Анджелесі відбулася «репетиція Оскара»

■

Жива легенда Джейн Фонда отримала нагороду за досягнення в кіно.❙
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Вікторія КОВАЛЬОВА

Міністерство з питань страте-
гічних галузей промисловості 
(Мінстратегпром) презентувало 
минулого тижня на Харківсь-
кому машинобудівному заводі 
«ФЕД» проєкт «Державної ці-
льової науково-технічної про-
грами розвитку авіаційної про-
мисловості на 2021–2030 роки» 
(далі — Програма). Мінстратег-
пром є її держзамовником, а 
головним розробником — Ук-
раїнський науково-дослідний 
інститут авіаційних технологій 
(УкрНДІАТ). 
Програма спрямована на завер-
шення перспективних науково-
технічних розробок, виконаних 
підприємствами без допомоги 
держави на 50—70%, які вкла-
дали власні кошти на свій страх 
і ризик, розробляючи перспек-
тивні конкурентні зразки (на-
приклад Ан-178, авіадвигуни, 
агрегати для літаків). За 2015-
2019 роки основні розробники 
вітчизняної авіатехніки України 
(літаків — ДП «Антонов», вер-
тольотів — АТ «Мотор Січ», 
двигунів до них — ДП «Івчен-
ко-Прогрес» і АТ «Мотор Січ») 
вклали на проведення дослід-
жень і розробку нових конку-
рентних зразків близько 10 
млрд грн (приблизно $400 млн) 
власних коштів.

Проблеми повинні мати 
комплексне вирішення 
 Програма витратна (загаль-
ний обсяг її фінансування ста-
новить близько 35,9 млрд грн 
(понад $ 1,3 млрд.). Якщо її ви-
конають, через неповних чоти-
ри роки вона стане окупною. В 
її рамках планується реалізація 
близько 90 проєктів iз шести 
напрямів: «Правовий», «Стан-
дартизація», «Соціально-кад-
ровий», «Літальні апарати», 
«Двигуни», «Системи та агре-
гати». З них близько 90% за-
ходів відносяться до трьох ос-
танніх напрямів.
 Позитив проєкту згаданої 
Програми полягає в тому, що 
вона з’явилася в Україні піс-
ля десятирічної відсутності. З 
моменту проголошення неза-
лежності Україна мала тіль-
ки дві десятирічні держпрогра-
ми розвитку вітчизняної авіа-
ційної промисловості. Перша з 
них розрахована на 1992—2001 
роки, друга — на 2001—2010 
роки. Обсяг держфінансуван-
ня першої не перевищив 17% 
від запланованого в держбюд-
жеті, другої — 40%. Не було в 
нашій країні з 2014 року й ор-
гану державної влади, який би 
відповідав за реалізацію страте-
гії розвитку вітчизняної авіага-
лузі (Мінпромполітики ліквіду-
вали ще в 2014 році).
 Тривожний дзвін пролунав 
у 2016 році, коли Україна при-
пинила серійне виробництво лі-
таків. Стало зрозуміло, що без 
програмних документів можемо 
остаточно втратити цю галузь 
і «вилетіти» зі списку десяти 
авіаційних країн світу. У 2018 
році на сайті Кабміну опублі-
кували «Стратегію відроджен-
ня вітчизняного авіабудування 
на період до 2022 року» (далі — 
Стратегія), а в липні 2020 року 
документ розпорядженням Каб-
міну відкоригували і продовжи-
ли до 2030-го.
 «Розробка проєкту Програ-
ми-2030 є реалізацією одного з 
17 пунктів «Стратегії». Програ-
ма передбачає завдання і проєк-
ти з досліджень і розробок авіа-
техніки. Важливо, щоб Мінеко-
номіки і Мінстратегпром вжи-
ли комплексних заходів щодо 
їх виконання», — уточнили 
«Україні молодій» в Українсь-

кому науково-дослідному ін-
ституті авіаційної технології. 
Завдяки реалізації Програми 
буде виконано дослідно-конс-
трукторські і науково-дослідні 
роботи, розроблено нові техно-
логії матеріалів, виробництва, 
управління тощо. 
 «Ці дослідження й розроб-
ки будуть використані в серій-
ному виробництві літальних 
апаратів, двигунів для літаків, 
авіасистем і агрегатів. Отри-
мання 1 тис. 400 конкретних 
її результатів розписані по те-
мах і роках», — підкреслюють 
в УкрНДІАТ. Зокрема, йдеться 
про нові технології авіавироб-
ництва і матеріалів, управлін-
ня підприємствами і галуззю, 
нормативні технічні докумен-
ти та правові акти, комп’ютерні 
та навчальні програми. Про-
грама передбачає й реалізацію 
проєктів з імпортозаміщення 
для літаків марки «Антонов», 
які раніше були більш як на 
50-60% забезпечені матеріала-
ми та комплектуючими вироб-
ництва Росії. Це спричиняє не-
обхідність проведення відповід-
них досліджень і випробувань, 
щоб сертифікувати літак iз но-
вими комплектуючими.

Не літайте на іноземному 
«металобрухті»
 «Ефективність даної Про-
грами залежатиме від того, які 

цілі держава ставить перед со-
бою. Якщо вона робить став-
ку на аерокосмічну галузь як 
мультиплікаційну — драйвер 
економічного зростання, роз-
виваючу економіку знань, інно-
вації, нові технології — це один 
сценарій розвитку», – вважає 
економічний експерт Олексій 
Кущ. На його думку, те, що від-
бувається з галуззю зараз, біль-
ше схоже на легку форму її евта-
назії. «Об’єм реалізованої про-
дукції авіагалузі до 2030 року в 
проєкті Програми оцінюється в 
обсязі 300-350 млрд грн (по 30-
35 млрд грн на рік). Це формат 
м’якої евтаназії», — констатує 
експерт.
 Авіабудуванню не дають 
померти, тому що з ним не 
можна вчинити так, як свого 
часу обійшлися з легкою про-
мисловістю і машинобудуван-
ням, більшість підприємств 
яких закрилися, а люди пої-
хали на заробітки за кордон. 
В аерокосмічній галузі фахів-
ці є носіями знань і технологій, 
тож існує небезпека втрати до-
кументації та науково-техніч-
ні розробки. І ті ж Сполучені 
Штати Америки зацікавлені, 
щоб не було експорту інновацій 
аерокосмічної галузі України в 
інші країни. У цьому плані, на 
думку А. Куща, дуже показо-
вий приклад АТ «Мотор-Січ». З 
такого унікального підприємс-

тва (двигун — це основа будь-
якого авіапроєкту) в минулому 
році звільнено 8 тис. працівни-
ків, а за останні кілька років — 
16 тисяч! «Підприєм ство цілес-
прямовано знищують. Евтана-
зія щодо «Мотор Січі» вже не 
м’яка, а жорстка. Якщо для де-
ржкомпаній наші західні парт-
нери можуть проводити м’яку 
евтаназію через чиновників, 
що покірно все виконують, то з 
приватним підприємством так 
не вийшло. Адже власнику не 
накажеш, і тому «Мотор Січ» 
продала акції», — сказав екс-
перт.
 На його думку, щоб галузь 
вмирала повільно, «Півден-
маш» переводять на випуск тро-
лейбусів, а українських вчених 
залучають до європейських та 
американських космічних про-
єктів і програм. Є вірогідність, 
що протягом найближчих 10-20 
років носії технологій помруть, 
а самі технології і документація 
застаріють. І та ж «Мотор Січ» 
виявиться непотрібною і китай-
цям...
 Критики Програми й на-
далі воліють відпускати га-
лузь у вільне плавання, в яко-
му вона перебувала останніх де-
сять років. Вони докоряють, що 
Програма матиме аж 55% бюд-
жетного фінансування і 45% 
власних коштів підприємств. 
Але забувають сказати, що таке 
співвідношення заплановано 
лише на початковий (старто-
вий) період. 
 Треба наголосити, що Ук-
раїна відстає від європейських 
норм iз фінансування аналогіч-
них проєктів. Наприклад, в Єв-
ропі восьма семирічна держпро-
грама досліджень та інновацій 
Horizon-2020, термін дії якої 
закінчився в минулому році, 
передбачала виділення близь-
ко 3-4 млрд євро на досліджен-
ня і розробки в галузі авіатран-
спорту. В Українському науко-
во-дослідному інституті авіа-
ційної технології уточнюють, 
що в Horizon-2020 деякі євро-

пейські проєкти фінансують-
ся на 100% державою, а інші в 
пропорції 70 на 30 (частка держ-
фінансування/кошти виконав-
ця). Порівняйте, в останній ук-
раїнській Програмі-2010 час-
тка держбюджету становила 
26,9%, а власних коштів під-
приємств-виконавців — 73,1%. 
Якщо у світовій авіагалузі на 
розробки і дослідження виділя-
ють близько 12-15% від обсягу 
реалізації авіатехніки, то в Ук-
раїні така практика відсутня (за 
рік у нас реалізується авіатех-
нічна продукція на суму близь-
ко $1 млрд). 
 «Вважаю, що треба не тіль-
ки освоювати бюджетні гроші 
на реалізацію даної програми, 
а й прописати в інших заходах 
«Стратегії відродження галузі» 
створення економічного ме-
ханізму, який би сам генерував 
гроші в бюджет», — говорить 
Олексій Кущ. Є держбанки, які 
переліквідні зараз, водночас у 
нас практично повністю зупи-
нилося кредитування. Авіацій-
на програма — це реальна про-
грама, яку можна кредитувати 
на тривалий термін. Держфі-
нансування — інструмент, який 
в умовах України дуже погано 
працює. До тих, які добре пра-
цюють, економічний експерт 
відніс держзамовлення (напри-
клад, воно може бути на бойові 
вертольоти для поліції та армії 
для «Мотор Січ»), кредити де-
ржбанків, держгарантії, кре-
дитування покупців українсь-
кої продукції, компенсацію від-
соткової ставки за залученими 
підприєм ствами кредитами до 
1-2%.
 Часто в Україні лунають 
тези, що ніхто у нас нічого не 
купуватиме і відродження авіа-
ції неможливе, з точки зору тех-
нологій. Але потрібно розумі-
ти, що українські літаки не ку-
пують тому, що Україна бере в 
лізинг старі «Боїнги» і літає на 
іноземному «металобрухті». 
Щодо розвитку технологій на-
дихає приклад Туреччини, яка 
40 років тому вважалася відста-
лою аграрною країною, не мала 
авіаційних амбіцій, а на сьо-
годні створила аерокосмічний 
концерн. Сподіватимемося, що 
нинішня Програма надасть ук-
раїнській авіагалузі надійні 
крила підтримки. 
 Олексій Кущ, економічний 
експерт: 
 — Найголовніший інстру-
мент для розвитку авіабуду-
вання — це грамотний держав-
ний протекціонізм. Наприклад, 
створення в Україні транзитних 
логістичних центрів на перетині 
товарних потоків з Азії і Європи 
і надання українській транспор-
тній авіації ексклюзивного пра-
ва на вантажні перевезення. Це 
те джерело доходів, яке можна 
було б враховувати в бізнес-пла-
нах для залучення інвестицій 
і кредитування в авіагалузь iз 
метою нарощування потенціалу 
нашої карго-авіації.
 Україні необхідна кластерна 
програма розвитку аерокосміч-
ної галузі з використанням інно-
вацій та механізмів економіки 
знань. Кластерна модель пере-
дбачає створення секторально-
технологічного хаба суміжних 
підприємств, який об’єднає на-
уково-технічні виробництва, 
академічні інститути, навчаль-
ні заклади освіти. Регулюваль-
ником процесу пропозиції і по-
питу на інновації, продукцію 
підприємств, відповідну освіту 
має виступити держава. Саме 
вона повинна стати одним iз го-
ловних джерел компенсації про-
центних ставок iз кредитів для 
держзакупівель і координувати 
інвестиційні потоки. ■

ГАЛУЗЬ

Не опустити крила
Науково-технічна програма розвитку авіаційної галузі не може 
бути відірваною від комплексу заходів, передбачених Стратегією 
відродження авіабудування, і потребує державного протекціонізму

■

На заводi «ФЕД» не лише приймають програми розвитку галузi, а й виробляють авiацiйнi двигуни.❙



7УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 2 БЕРЕЗНЯ 2021ПЯМ’ЯТЬ

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

У прохолодному Будинку куль-
тури тисячолітнього міста Лубни 
Полтавської області в теплій ат-
мосфері відбулися урочистості 
з нагоди століття від дня народ-
ження всесвітньо відомого земля-
ка — талановитого письменника, 
палкого патріота України, автора 
історико-пригодницьких творів 
Володимира Малика (справжнє 
прізвище — Сиченко), котрий 
жив і працював у серці посульсь-
кого краю від 1953 року й до кін-
ця своїх днів. Згідно з постановою 
Верховної Ради України, його день 
народження занесений до перелі-
ку визначних та пам’ятних дат, що 
відзначатимуться 2021 року на за-
гальнодержавному рівні. 

У пам’ять про визначного 
майстра пера засновано 
премію його імені 
 От уже 20 років поспіль цьо-
го дня в Лубнах відбуваєть-
ся офіційна церемонія нагоро-
дження лауреатів та дипло-
мантів престижної літератур-
но-мистецької премії імені 
Володимира Малика, яку при-
суджують за значні творчі здо-
бутки, що збагачують нашу іс-
торичну пам’ять. Нинішнього 
року згаданої премії в номінації 
«Література та публіцистика» 
удо стоївся письменник із міста 
Сімферополь Віктор Стус за кни-
гу «Ідеальне кохання». Прожи-
ваючи на тимчасово анексованій 
РФ території, він не боїться пи-
сати про путінський режим, про 
те, що Крим був і завжди зали-
шиться українським. Можли-
во, саме через це автор, який 
вразив журі конкурсу своїм та-
лантом, так і не зміг приїхати 
на урочистості до Лубен, хоч 
дуже цього хотів. Натомість він 
надіслав листа такого змісту: 
«Вельмишановні організатори 
й журі конкурсу, висловлюю 
велику подяку за визнання моєї 
творчості та присудження пре-
мії за роман «Ідеальне кохан-
ня». У ньому через образи голо-
вних героїв я намагався змалю-
вати сумні й суперечливі події, 
що відбуваються сьогодні на те-
ренах України після захоплен-
ня Криму та розв’язання війни 
на Донбасі загребущим сусідом. 
На жаль, через обмежене пере-
сування через кордон, що зу-
мисне нав’язує кримська влада, 
взяти участь у такому важливо-
му заході не маю змоги. Проте за 
першої ж нагоди завітаю до ва-
шого славного міста. Хочу наго-
лосити, що твори вашого видат-
ного земляка, неперевершеного 
майстра історичного жанру Во-
лодимира Малика мали на мене 
значний вплив. І це не перебіль-
шення. Я захопився ними, коли 
придбав перші два томи тетрало-
гії «Таємний посол», а потім ро-
мани «Князь Кий», «Черлені 
щити». Для мене (та й не тільки) 
вони стали взірцем у відтворен-
ні нашої славної давнини. Як на-
слідок, більшість моїх творів — 
теж на історичну тему… Сподіва-
юся, що літературний конкурс, 

започаткований у Лубнах, спри-
ятиме популяризації творчості 
цього визначного автора. Вітаю 
лубенців з ювілеєм геніального 
земляка Володимира Малика». 
 Переможцями в номінації 
«Краєзнавство та народна твор-
чість» стали Микола Пшинка із 
селища Котельва (за досліджен-
ня «Котелевський край: приро-
да, історія, люди» та «Розви-
ток освіти на Котелевщині»), а 
також авторський колектив у 
складі Віталія Глінського, Вік-
торії Біліченко, Віктора Ши-
шацького та Михайла Лося (на 
жаль, нині вже покійного) з села 
Орлик колишнього Кобеляць-
кого, а тепер уже Полтавсько-
го району (за збірник істори-
ко-краєзнавчих нарисів, архів-
них документів, фотознімків 
та спогадів «Орлик і орляни»). 
А от лауреатом премії в номіна-
ції «Мистецтво та монументаль-
на скульптура» визнали знано-
го фотохудожника й письмен-
ника з Кобеляк Костянтина Боб-
рищева. Він удостоївся почесної 
премії за книгу фотоесе «В серці 
кричить війна» (про яку «Украї-
на молода» нещодавно писала), 
що стала даниною шани як тим, 
хто загинув на Донбасі, захища-
ючи суверенітет і територіальну 
цілісність України, так і ниніш-
нім нашим захисникам.
 Лави дипломантів премії 
імені Володимира Малика по-
повнили Віктор Сердюк iз Пол-
тави, Олег Бородай iз Харкова, 
котрий нині перебуває на фрон-
ті, брати Олександр і Степан 
Коськи (один iз них проживає в 
селищі Семенівка, а інший — у 
латвійському місті Вентспілс), 
Сергій Коломієць із Кобеляк, а 
також Алла Федченко з Мирго-
рода.

«Завжди, коли починаю 
говорити про це видання, 
завмирає серце»
 «Ми, члени журі, кожного 
року стоїмо перед вибором, кому 
віддати перевагу, — зазначив го-
лова журі конкурсу, міський го-
лова Лубен Олександр Грицаєн-
ко, — бо насправді всі твори, що 
потрапляють нам до рук, гід-
ні уваги. Щодо лауреата премії 
Костянтина Бобрищева, то його 
книга чорно-білих світлин усіх 
нас просто вразила. Знаю, що до 
її видання долучився присутній 
тут народний депутат України 
Костянтин Касай».
 Нардеп найперше подяку-
вав за запрошення на урочис-
тості й за те, що в Лубнах свя-
то бережуть пам’ять про воіс-
тину визначного майстра пера, 
котрий відкривав приховану 
правду про нашу минувшину, 
вчив шанувати славних пра-
щурів, Володимира Малика, а 
також нагороджують за творчі 
досягнення премією його імені 
кращих із кращих серед ниніш-
ніх митців. 
 «Пишаюся тим, що долу-
чився до видання книги фотоесе 
Костянтина Бобрищева «В сер-
ці кричить війна», — зазначив 
Костянтин Касай. — Це дуже 
важка книга, в якій вміщено 

надзвичайно сильні фотознімки 
(буваючи в зоні збройного про-
тистояння на сході України, ав-
тор зафіксував приголомшливі, 
а інколи навіть страшні кадри), 
а також висловлені глибокі дум-
ки в підписах під світлинами. 
Усім рекомендую познайомити-
ся з цим виданням. Його вже ма-
ють багато депутатів, усі очіль-
ники комітетів парламенту, го-
лова Верховної Ради та прези-
дент України».
 Окрім усього, народний де-
путат зачитав вітання на адре-
су автора від голови Верховної 
Ради України Дмитра Разум-
кова, а також вручив Костян-
тину Бобрищеву подяку голови 
Комітету з питань прав люди-
ни, деокупації та реінтеграції 
тимчасово окупованих тери-
торій у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної Респуб-
ліки Крим, міста Севастополя, 
національних меншин і міжна-
ціональних відносин Дмитра 
Лубінця. А ще Костянтин Касай 
додав, що книга, про яку йдеть-
ся, завдяки його колегам по Ко-
мітету ВР Мустафі Джемілєву 
та Ахтему Чийгозу потрапила й 
на тимчасово анексовану тери-
торію Криму.
 «Для мене сьогодні справж-
нє свято, заради отаких миттє-
востей варто жити, — розчуле-
но сказав Костянтин Бобрищев. 
— Дякую Богу, що моя книж-
ка багатьох зачепила за живе. 
Аби вона побачила світ, я витра-
тив кілька років — їздив на бу-
ремний схід, де разом із наши-
ми бійцями спав, їв, ховався в 
окопі. Коротко кажучи, зібрав 
матеріал. Але як його видати? 
На щастя, на моєму шляху тра-
пилася людина, яка стоїть по-
руч на сцені, — Костянтин Ка-
сай. Це не що інше, як Богом да-
рована зустріч».
 «Багато чого хотів сказати, 
— зізнався після урочистостей 
народний депутат, — але завж-
ди, коли починаю говорити про 
це видання, завмирає серце. Ба-
гато фотографій навіюють украй 
болючі думки. Костянтин Боб-
рищев уміє зупинити ту мить, 
яка справді зачіпає за живе. До 
того ж у цій книзі він проявив 
себе і як письменник, адже всі 
його підписи під фото неминуче 

западають у душу».
 На згадку про особливу 
подію Костянтину Касаю вру-
чили книги Володимира Мали-
ка, побажавши, аби вони стали 
настільними.
 У новій книзі спогадів та 
листів — усе життя однієї з 
найяскравіших зірок на пол-
тавському літературному небос-
хилі
 Ще одним хвилюючим мо-
ментом дійства стала презен-
тація фундаментальної пра-
ці — нової книги спогадів та 
листів Володимира Малика «Я 
йшов шляхом українства». Ця 
місія випала синові письмен-
ника — голові обласного бла-
годійного фонду імені Володи-
мира Малика «Слово» Олек-
сандру Сиченку. 
 «До століття мені й усьому 
нашому творчому загалу дуже 
хотілося видати щось вагоме, що 
б лишилося на роки, десятиріч-
чя й нагадувало нам про ниніш-
ню знаменну дату, — поділив-
ся Олександр Володимирович. 
— Так народилася ідея книги 
спогадів та листів Володимира 
Кириловича. Десять років тому 
ми сім’єю відвідали село Ясно-
городка на Київщині, де вчите-
лював батько (воно розташоване 
поряд із Новосілками, де він на-
родився). На ту пору там жили 
дружина й син його чотириюрід-
ного брата та найкращого дру-
га Петра Сиченка (самого Пет-
ра Панасовича вже не було на 
світі). На прощання вони винес-
ли нам ящик, заповнений лис-
тами Володимира Кирилови-
ча. І от за ці роки з допомогою 
доньки Ніни, за підтримки дру-
жини Ольги та сина Юрія я оп-
рацював їх. На фінальному ета-
пі ідею створення книги підтри-
мав міський голова Олександр 
Грицаєнко, переконавши наш 
депутатський корпус виділити 
кошти на її видання. І от ця кни-
га перед вами. У ній усе життя 
Володимира Кириловича».

 В основу назви свіжого ви-
дання лягли слова Володими-
ра Малика. Дослівно ця цитата 
звучить так: «Усе своє свідоме 
життя, скільки себе пам’ятаю, я 
йшов шляхом українства в надії 
виправити духовний хребет на-
шого народу». За словами Олек-
сандра Сиченка, то було надза-
вдання Володимира Кирилови-
ча — всі його твори задля цього 
й написані. Нині вони включені 
до програм як середньої, так і 
вищої школи. «Тягаря слави 
не відчуваю, — говорив напри-
кінці життя автор, чий мужній, 
мудрий голос вирізняється у ба-
гатоголоссі талантів полтавсь-
кої землі. — Та це мені й не пот-
рібно, аби лише видавали мої 
твори й читали». Окрім книги 
спогадів та листів Володимира 
Малика, підготували та надру-
кували і два бібліографічні ви-
дання.
 Подолавши понад дві з поло-
виною сотні кілометрів, на уро-
чистості прибули і представни-
ки макарівського краю, що на 
Київщині. Завідувач Макарівсь-
кого історико-краєзнавчого му-
зею Віталій Гедз розповів, що 
працює музейником майже 20 
років — і все це завдяки Воло-
димиру Малику, адже саме його 
твір «Таємний посол» спонукав 
чоловіка стати істориком. «У 
Макарові є вулиця імені Воло-
димира Малика. Сподіваюся на 
те, що вже навесні на малій бать-
ківщині Володимира Кирилови-
ча — у селі Новосілки — постане 
і його бюст, — повідомив Віталій 
Гедз. — А ми в нашому музеї й 
далі розказуватимемо відвідува-
чам про талановитого вихідця з 
Київщини Володимира Малика. 
До того ж я продовжую пошуки 
нових матеріалів, пов’язаних із 
його життям та творчістю. Се-
ред документів, знайдених в 
останні роки, — фільтраційна 
справа Володимира Кирилови-
ча (під час Другої світової вій-
ни він був «остарбайтером»). До 
речі, в цій справі, що зберігаєть-
ся в Державному архіві Київсь-
кої області, є його німецький 
паспорт із фотографією, а та-
кож дуже цікава автобіографія, 
написана 1945 року, в якій він 
детально описує своє перебуван-
ня в Німеччині. Було знайдено й 
документи односельця Володи-
мира Кириловича, який звів на 
нього наклеп, через що за ним 
нібито почали стежити спецор-
гани, — існує версія, що це ста-
ло однією з причин переїзду до 
Лубен. Зовсім недавно в архіві-
музеї літератури й мистецтв 
знайшли й листи Володимира 
Малика до Миколи Олійника — 
одного з найвідомiших дослід-
ників біографії Лесі Українки, 
які також відкривають досить 
цікаву сторінку біографії мит-
ця». 
 А насамкінець прозвучав у 
записі живий голос письменни-
ка. Присутні мали змогу почу-
ти його настанову нам усім із за-
ключними словами: «Хотілося б 
побажати вам далекої й щасли-
вої мандрівки в майбутнє». ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Він мав надію виправити 

духовний хребет народу
У Лубнах відзначили століття від дня народження великого 
українця Володимира Малика

■

Премії імені Володимира Малика удостоївся фотохудожник із Кобеляк
Костянтин Бобрищев за книгу фотоесе «В серці кричить війна».

❙
❙

В урочистостях узяв участь 
народний депутат України 
Костянтин Касай, котрий 
долучився до видання книги 
«В серці кричить війна».

❙
❙
❙
❙
❙

Син Володимира Малика — 
Олександр Сиченко — презентував 
нову книгу спогадів та листів 
письменника «Я йшов шляхом 
українства».

❙
❙
❙
❙
❙



Олена ЧЕРКАСЕЦЬ

 До питання легалізації 
цивільної вогнепальної зброї 
в Україні законодавці зверта-
ються не вперше, адже до Вер-
ховної Ради неодноразово над-
ходили законопроєкти, однак 
жоден з них так і не був ухвале-
ний. Утім у січні 2021 розпоча-
лася справжня дуель під купо-
лом — адже було зареєстрова-
но відразу два законопроєкти 
щодо обігу зброї. 
 Перший (основний) №4335, 
ініційований нардепами з моно-
більшості Ігорем Фрісом, Олек-
сандром Бакумовим та Олек-
сандром Федієнком. Автор за-
конопроєкту Ігор Фріс називає 
його революцією в українсько-
му законодавстві. Адже він на-
дасть можливість громадянам 
купувати, зберігати, викорис-
товувати, транспортувати ко-
роткоствольну нарізну зброю. 
Саме цей документ рекоменду-
вав ухвалити Комітет iз питань 
правоохоронної діяльності. 
 У законопроєкті №4335 про-
понують ввести Єдиний держав-
ний реєстр цивільної зброї і пе-
редати його в управління МВС 
i повернути практику нагород-
ження зброєю будь-яких осіб. 
Також запроваджують пос-
відчення власника зброї, при-
міром, як у водія, де зазначати-
муть категорії зброї, що може 
набути власник посвідчення. 
Проте право на користуван-
ня зброєю можуть отримати не 
всі, а тільки ті, в кого немає су-
димості, медичних протипока-

зань, а також, якщо не притягу-
валися до адміністративної від-
повідальності впродовж остан-
нього року за низкою статей. 
Утім захиститись від напад-
ника на вулиці ви не зможете, 
адже в проєкті закону йдеться 
про те, що короткоствольну вог-
непальну зброю можна застосо-
вувати задля самооборони лише 
вдома. А за носіння її середміс-
тям можна потрапити за ґрати 
на термін до 10 років.
 Водночас другий (альтерна-
тивний) №4335-1, розроблений 
фаховою спільнотою, зокрема 
Андрієм Шараскіним, учасни-
ком АТО, відомим кіборгом iз 
позивним «Богема» (фракція 
«Голос»), носити вогнепаль-
ну зброю поза домом дозволяє. 
Але зобов’язує її власників про-
ходити спеціальні тренування 
та юридичний лікнеп — аби ко-
жен розумів, що таке самоза-
хист і коли зброю можна вико-
ристовувати.
 Окрім цього, в законопро-
єкті 4335-1 пропонується пере-
дати доступ до Реєстру не тіль-
ки МВС, а й управлінню Мініс-

терства юстиції та Національ-
ній поліції. Також передбачено, 
що відомчою заохочувальною 
відзнакою «Вогнепальна зброя» 
можуть бути нагороджені за ви-
датні заслуги лише особи, які 
проходять службу у відповід-
ному відомстві.
 Тож, на думку експертів, 
саме проєкт закону 4335-1 і є 
компромісним. Однак на комі-
теті його відхилили, проте, за 
регламентом, до сесійної зали 
на голосування потраплять оби-
два. Який із документів отри-
має шанс пройти перше читан-
ня? 
 — Законопроєкт 4335 
розроблено робочою групою за 
участю провідних фахівців, ек-
спертів, науковців, нардепів, 
Асоціацією власників вогне-
пальної зброї. Переконаний, що 
в першому читанні він має бути 
прийнятий, — зазначає народ-
ний депутат Ігор Фріс. — Про-
єкт закону містить велику кіль-
кість норм, пов’язаних з обі-
гом зброї. Ми повинні рухатися 
максимально послідовно в ць-
ому питанні, адже більша час-

тина суспільства категорична у 
носінні зброї, проте підтримує 
її зберігання. Законопроєктом 
передбачена жорстка санкція за 
незаконне носіння зброї — ми 
не повинні допустити, аби вона 
потрапила в проб лемні руки. 
Основне завдання — дати мож-
ливість українцям мати зброю 
у своєму володінні для захисту 
своїх прав та законих інтересів 
своєї родини. Носіння зброї від-
терміновуємо на кілька років. 
Воно буде врегульоване іншим 
законом.
 Водночас автор іншого зако-
нопроєкту Андрій Шараскін на-
голошує:
 — В основному проєкті за-
кону, який рекомендується, є 
величезний ризик і недоско-
налість. У чому? У безпеці бу-
дуть почуватися тільки злочин-
ці, а звичайні громадяни як не 

мали можливості й права опи-
ратись на зброю, так і не будуть 
її мати. Законопроєктом 4335-1 
ми регламентуємо придбання, 
зберігання, носіння й вико-
ристання зброї. Вважаємо, що 
суспільство не тільки готове до 
цього, а й давно відповідальне.
 В Україні суспільство й ек-
спертне середовище розділили-
ся на два табори: тих, хто ствер-
джує, що легалізація зброї зни-
зить рівень злочинності, і на 
тих, хто вважає, що вона, нав-
паки, додасть проблем. Проте 
зброя сама по собі не проблема. 
Проблема — люди, які нею во-
лодіють.
 18 лютого через включення 
до порядку денного двогодинно-
го звіту генерального прокуро-
ра законопроєкти так і не були 
прийняті, а знову перенесені на 
«кращі часи»... ■

8 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 2 БЕРЕЗНЯ 2021 ПРАВО

Інф. «УМ»

 У номері 119 «України молодої» від 2 грудня 
2020 року було опубліковано статтю «Не так тії во-
роги: хто і навіщо шукає чуже коріння в родоводі ук-
раїнської нації» письменника Вадима Пепи. А зго-
дом редакція отримала лист, підписаний відпові-
дальними редакторами періодичного видання In 
Sclavenia terra — науковим співробітником Інсти-
туту археології НАН України, кандидатом історич-
них наук Я. В. Володарець-Урбановичем та стар-
шим науковим співробітником Інституту археології 
НАН України, кандидатом історичних наук С. А. Гор-
баненком, а також автором назви періодичного ви-
дання In Sclavenia terra, заступником директора ДП 
«НДЦ Охоронна археологічна служба України Інс-
титуту археології НАН України» А. В. Панікарським 
і старшим науковим співробітник Інституту держа-
ви і права імені В. Корецького НАН України наук О. 
О. Малишевим. У листі вчені висловлюють катего-
ричну незгоду з окремими оціночними судженнями 
автора статті. Нагадаємо, редакція «УМ» не завжди 
поділяє точку зору авторів опублікованих матеріалів 
і часто виступає лише майданчиком для поширення 
думок своїх позаштатних дописувачів. 
 «У вищезгаданій статті-есе в довільній формі 
наводиться авторське бачення проблем сучасної іс-
торіографії та історичної політики з акцентом на за-
перечення зв’язку скіфів з історією України. Далеко 
не все в цьому викладі узгоджується з даними су-
часної думки, але гарантована законодавством сво-
бода творчості дає кожному громадянинові право на 
власне бачення та інтерпретацію історії. Водночас 
окремі судження в статті містять явно недостовір-
ну інформацію, що може зашкодити діловій репута-
ції нашої установи, а також ображає честь і гідність 
наших співробітників, — наголошують автори лис-
та. — Так, у завершальній частині статті під заго-
ловком «Все згине, тільки правда зостанеться» на-
водяться, серед іншого, такі тези: «З-поміж тих, хто 
помиляється або не відає, що творить, вистачає, на 
лихо, манкуртів і всілякого штибу пристосуванців. 
Вискакують, як голі з конопель. Самі себе звойову-
ють. Підрубують дерево свого одвічного роду. За 
зловорожими підказками штовхають легковірних у 
трясовину меншовартості, другосортності.
 Порівняти б, як не щодня, а щогодини й щохви-
лини утверджується у всесвітньому інформаційно-
му просторі вічність «синів Ізраїля» в здобутих і не-
впинно освячуваних кордонах. В Україні ж вистачає 
хитромудрих втовкмачувати в голови мільйонів, які 
трудяться в поті чола, що вони хліб жують In Terra 
Sclaveniae — «В Рабській Землі». Щорічною серією 
видань під такою назвою пишається нині Інститут ар-
хеології НАН України. А кому ж, як не вченим та друко-
ваним, просвіщати б «братів незрячих гречкосіїв».
 Раби, подножки, грязь Москви, Варшавське 

сміття — ваші пани... Проклинав огидну дійсність, 
яка застувала зір, Тарас Шевченко. Хто ж тепер пос-
міє зняти полуду з очей неосвічених? Що ж то за на-
пасть — In Terra Sclaveniae? Чи знайдеться на запе-
речення принизливого хоча б «один козак із міліона 
свинопасів», як пророкував прозірливий Кобзар?
 Скільки завгодно охочих отруювати свідомість 
синів і дочок справіку рідної Матері-Землі. Биймо 
лихом об землю, як заповідано з діда-прадіда. Не-
хай наснажує кожного мислячого мудрість народної 
віри: «Все згине, тільки правда зостанеться». 
 Наведений фрагмент містить недостовірну ін-
формацію в тій частині, що в нашому Інституті ні-
бито видається «щорічна серія видань під назвою 
In Terra Sclavenia. Однак жодне з наших періодич-
них видань не має такої назви. Можна припустити, 
що автор має на увазі науковий збірник In Sclavenia 
terra. Цей журнал є не щорічним, а видається, почи-
наючи з 2016 року, один раз на два роки, здебіль-
шого силами Відділу археології ранніх слов’ян на-
шого інституту. 
 Збірник In Sclavenia terra є актуальним ви-
данням, що присвячене проблемам ранньої історії 
слов’ян другої половини I тис. н.е. і є спеціалізова-
ним виданням, яке висвітлює проблеми найранні-
ших етапів історії слов’янських народів, адже саме 
Україна є прабатьківщиною більшості слов’янських 
народів Європи. У цьому виданні публікують наукові 
здобутки археологів-славістів різних країн у галузі 
археології слов’ян другої половини I ст. н. е. на те-
риторії півдня Східної Європи. 
 Навіть якщо перекручення назви журналу не 
є навмисним, то принаймні некоректний переклад 
його назви українською як «В рабській землі». Та-
кий переклад вводить в оману читачів, плямує ре-
путацію видання та Інституту археології НАН Украї-
ни. Крім того, відповідний варіант перекладу наво-
диться у безапеляційній формі як єдино можливий. 
При цьому ще в першому випуску збірника в перед-
мові було означено переклад та походження самої 
назви як «На землі слов’янській» (In Sclavenia terra, 
2016, с. 4). Саме так можна перекласти фразу анг-

лійського монаха-паломника Вілібальда, який ман-
дрував до святої землі та писав у своїй «Подорожі» 
(723 р.) про місто Монемвасію в Мореї (Пелопонес), 
яке знаходиться в країні слов’ян (In Sclavenia terra).
 Термін «склавіни» часто використовують у ві-
зантіських хроніках та літописах. Склавіни є видоз-
міною імені «славіни» («словени») внаслідок встав-
ки звуку «-к», тому що в грецькій і латинській мо-
вах не є прийнятним звукосполучення «-сл». Прак-
тично жоден з науковців не заперечував думки, що 
цей термін передає модифіковано у відповідності 
до норм грецької та латинської фонетики самона-
зву слов’ян. 
 При цьому в різних джерелах застосовують до-
волі відмінні варіанти написання цього слова — 
Sklavi, Sclaueni, Sclauini. Ці варіації свідчать про те, 
що автори намагалися відтворити в своїй мові іншо-
мовну самоназву відповідного народу. Походження 
слова «слов’яни» досі не з’ясовано. З цього приво-
ду існує низка теорій. Багатьох людей здавна інт-
ригує подібність слова «слов’янин» і слова «раб» 
у низці сучасних європейських мов. Водночас всім, 
хто хоч трохи цікавиться мовознавством, зрозумі-
ло, що сама по собі подібність написання або вимо-
ви ще не слугує науковим доказом етимологічного 
зв’язку. До того ж немає жодних доказів походження 
назви «слов’яни» від будь-якого кореня, пов’язаного 
з рабством. Так, присутнє в сучасній грецькій мові 
слово, яке означає  «раб», у відомих джерелах ві-
зантійської доби або попередніх епох жодним чином 
не вживається. Так само набагато пізніше з’явилися 
й похідні цього слова в інших мовах. 
 Склавіни та анти, два споріднених племені, 
з’являються на сторінках писемних джерел у сере-
дині VI ст. Походження «від одного кореня» скла-
винів та антів засвідчене візантійськими авторами 
Йорданом та Прокопієм Кесарійським. Подібність 
їхніх мови, господарчої моделі, побуту, соціально-
го устрою, військової справи, вірувань підтверджує 
військовий трактат «Стратегікон».
 Археологічним еквівалентом склавінів є празь-
ка культура, виділена 1940 р. чеським археологом 

українського походження Іваном Борковським та ма-
теріалами досліджень у місті Прага. Із антами іден-
тифіковано пеньківську культуру, виділену Дмитром 
Березовцем у 1963 р. Датуються ці культури в межах 
другої половини V — кінця VII ст. Ці культури не прос-
то поширені на теренах сучасної України, а й найран-
ніші пам’ятки цих культур, в основному, концентру-
ються на її території. Це вказує на те, що саме лісосте-
пова та лісова частини нашої країни і стали прабать-
ківщиною слов’ян, а вже звідси розпочалося «Велике 
розселення слов’ян» (далі — ВРС) (друга половина 
V—VII/VIII ст.), завдяки чому Центральна та Східна 
Європа отримала «своє слов’янське забарвлення» та 
майже сучасний етнічний вигляд. Адже саме цей про-
цес (ВРС) завершив глобальні міграції населення в 
Європі, відомі як Велике переселення народів. У цей 
період і почали закладатися ті «цеглиночки», із яких 
постануть літописні племена, згадані Нестором Літо-
писцем, а вже з них «постане» Русь.
 Україна як країна із переважанням слов’янського 
населення та колиска слов’янства заслуговує на те, 
щоб мати наукове археологічне видання, присвячене 
слов’янам, адже 99,9% інформації про ранні етапи 
історичного розвитку слов’ян ми отримуємо з архе-
ологічних джерел. Безперечно, видання In Sclavenia 
terra розраховане на коло «вузьких» спеціалістів, 
студентів i викладачів історичних факультетів. На 
його сторінках публікують матеріали досліджень не 
лише з території України, а й інших країн, де пред-
ставлено матеріали слов’янських культур. Водночас 
кожна наука має кілька рівнів — вузькоспеціалізо-
ваний, узагальнюючий та науково-популярний. Усі 
вони нерозривно пов’язані між собою та перетіка-
ють один в один. 
 Зі змісту статті Вадима Пепи неможливо встано-
вити, чи пов’язує він із рабством термін «слов’яни» 
загалом чи лише його латинську транслітерацію, але 
за будь-яких обставин є явно необґрунтованим і об-
разливим позначати тавром «манкуртів» та «різно-
го штибу пристосуванців» тих, хто самовіддано при-
свячує життя дослідженню археологічної спадщини 
давніх слов’ян на території України». ■

РЕЗОНАНС

«Походження слова 
«слов’яни» досі не з’ясовано»
Україна є прабатьківщиною більшості слов’янських народів Європи, наголошують учені

■

БРЯЗКІТ ЗБРОЄЮ

«Стволи» наголо 
Вільне володіння зброєю — шлях 
до розгулу злочинності чи право 
на самозахист?

■
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Залиште 
стрілки в 
спокої
Сезонне переведення 
годинників в Україні 
можуть скасувати
Назар ЗДОРОВИЛО

 Традиційне весняне переведен-
ня годинників в Україні на літній 
час, яке цьогоріч повинно відбутися 
у ніч iз 27 на 28 березня, може стати 
останнім. Адже про доцільність та-
кої процедури суперечки точаться 
вже не один рік: більшість науков-
ців та лікарів вважають, що такі ча-
сові «гойдалки» на годину вперед і 
назад негативно впливають на стан 
здоров’я громадян. Зокрема, приз-
водять до зміни біологічних ритмів 
людини; погіршують самопочуття; 
знижують працездатність. Часто в 
зазначені періоди спостерігається 
значне загострення хронічних хво-
роб. Ну й, нарешті, це ніяк не допо-
магає енергозбереженню. Також до-
слідження пов’язують зміни часу із 
захворюваннями серцево-судинної 
або імунної систем.
 Аби уникнути всіх таких не-
приємностей, в нашій країні пла-
нується встановити єдиний київсь-
кий час, який відповідає теперіш-
ньому зимовому  (UTC +2), якщо 
Верховна Рада ухвалить законо-
проєкт «Про обчислення часу в Ук-
раїні».
 Одним з авторів законо-
проєкту №4201 є перший віцеспікер 
ВРУ Руслан Стефанчук. У документі 
зазначено, що цього року перехід на 
зимовий час заплановано в ніч із су-
боти (24 жовтня) на неділю (25 жов-
тня). Якщо парламент підтримає за-
кон, то це сезонне переведення стрі-
лок годинника стане останнім.
 Стефанчук заявив, що напра-
вив листи до Національної академії 
наук та провідних медичних універ-
ситетів країни. «Абсолютно всі, без 
винятку, висловили підтримку ідеї 
скасування сезонного переведення 
годинника, оскільки це негативно 
впливає на біоритми людини та, від-
повідно, на її здоров’я», — наголосив 
політик. Він також зауважив, що 
викладений у законопроєкті №4201 
підхід відповідає і світовій практиці, 
й економічна доцільність переведен-
ня стрілок годинників не доведена.
 Водночас перший заступник го-
лови ВР відзначив, що в разі необ-
хідності при підготовці законопро-
єкту до другого читання деяким те-
риторіальним громадам можуть 
передбачити можливість запрова-
джувати регіональний робочий час. 
«Також хочу нагадати, що після 
анексії Криму Російська Федерація 
одразу ж прийняла рішення та вста-
новила на тимчасово окупованих те-
риторіях московський час. Наше за-
вдання — встановити та закріпити 
єдиний київський час на всій тери-
торії України без винятку», — під-
креслив пан Стефанчук.
 Зауважимо, що в Європейсько-
му Союзі про скасування щорічного 
переходу на зимовий і літній час го-
ворять уже не перший рік. А 26 бе-
резня 2019 року Європарламент під-
тримав ідею припинити сезонне пе-
реведення годинника з 2021 року. 
Щоправда, ці зміни можуть бути й 
відтерміновані через неузгодженість 
дій країн щодо часу, за яким жити 
далі. Станом на 2020 рік 60 неза-
лежних держав (включно з Ватика-
ном та Палестиною) переводять що-
року годинник вперед і назад. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Знаному полтавському журналісту, 
прозаїку, поету-пародисту, переклада-
чу з польської та німецької мов Павлу 
Стороженку виповнилося 75 років. Сво-
го часу, маючи фах філолога, він раз і 
назавжди обрав журналістську стезю. 
Так журналістика стала не просто про-
фесією, стилем життя, а й долею. «Моя 
журналістська професія вбила чи не всі 
побічні захоплення, — якось поділив-
ся Павло Стороженко, — вони відпали 
самі собою, бо виходить так, що ти го-
риш тільки цим і плануєш своє життя 
тільки в цьому руслі». 
 Мені пощастило працювати разом із 
Павлом Сергійовичем в обласній «мо-
лодіжці» в часи горбачовської «перебу-
дови». Втім мій старший колега застав 
у журналістиці ще й брежнєвську епо-
ху застою. Згадуючи її, він зазначає, що 
є щасливим у професії, адже з-під його 
пера не вийшла жодна передовиця ідео-
логічного спрямування — натомість пи-
сав фейлетони, розглядав скарги. Мож-
ливо, саме та епоха й породила в ньому 
сатирика. «Я давно для себе визначив, 
що таке сатира. Це ображена наївність, 
ображений ідеалізм, — любить повторю-
вати Павло Стороженко. — А гумор — 
це насправді рятівне почуття».
 Фейлетон, який давав вихід іроніч-
ному ставленню до навколишньої дійс-
ності (нині він, на жаль, зник зі шпальт 
видань), був улюбленим жанром мого 
колеги: втручаючись у ситуацію, ви-
світлюючи неправедні дії начальства, 
він допоміг не одній людині — на ту 
пору існувала традиція реагування на 
критичний виступ засобу масової ін-
формації. Щоправда, сипалися шишки 
й на голову самого критика. «Із побуто-
вої точки зору, з усіх журналістів я був 
найменш благополучним, — зізнаєть-
ся Павло Стороженко. — Бо, працюю-
чи в «молодіжці», посмів критикувати 
обласне начальство у всеукраїнському 
виданні». Павло Сергійович тривалий 
час співпрацював із сатирично-гумо-
ристичним журналом «Перець», йому 
імпонувало товариство редакції того 
часопису, де ступінь переляку перед 
партійною владою був набагато ниж-
чий, аніж на місцях, тож коли відво-
зив туди свої фейлетони (тоді ж іще не 
було електронної пошти), то було для 
нього маленьке свято. Пригадує: якось 
на одному зі щорічних семінарів фей-

летоністів тодішній головний редак-
тор «Перцю» Федір Маківчук публічно 
похвалив його: «От дивіться, серед нас 
сидить майбутній відомий фейлетоніст 
Павло Стороженко. Ви про нього ще по-
чуєте!» Оту похвалу Павло Сергійович 
несе із собою все життя. 
 Будучи редактором «Полтавського 
вісника», що входив тоді до трійки ре-
гіональних видань із найбільшим тира-
жем (мав наклад 50—60 тисяч, а інко-
ли й 80 тисяч примірників), Павло Сто-
роженко з усіх сил відбивався від тих, 
кому дуже вже кортіло втручатися в ре-
дакційну діяльність. А от за посаду бо-
ротися не став, бо вважав, що це вуль-
гарно. Тоді ж вивів для себе просту істи-
ну: «Ми на посадах тимчасові, і головне 
— на цій короткій дистанції не забруд-
нитися».
 На запитання, чи не шкодує, що 
присвятив своє життя творчій професії, 
яка поєднується з наполегливою пра-
цею, постійною напругою, Павло Сто-
роженко відповідає: «Обом донькам за-
боронив і думати про журналістику. Бо 
це нещасна професія. Нині марку жур-
наліста тримати особливо важко: з од-
ного боку, низька оплата праці, а з ін-
шого — спокуса працювати на певну 

партію чи місцевого божка, які пла-
тять більше». Цікавлюся: якби не жур-
налістика, то що? «Згадуючи всі зусил-
ля, звичку постійно навчатися, іноді 
думаю, що міг би стати вченим. Хоча 
якщо Господь створив мене таким, то 
він, напевно, щось же думав», — пос-
міхається Павло Сергійович.
 Період вільних хлібів автор книг 
гуморесок, фейлетонів, мініатюр, літе-
ратурних пародій та наслідувань вва-
жає чи не найкращим у своєму житті. 
От уже 15 років він ходить, мов на ро-
боту до своєї творчої майстерні — по-
яснює, що ми є рабами своїх звичок. 
Павло Сергійович так і не зміг позбу-
тися отієї звички ходити на роботу. 
Останніми роками захопився ще й ко-
ротким сатиричним жанром, який на-
зиває «грубіянською епіграмою», за-
вів свій блог «Щоденник грубіяна». В 
епіграмах формулює своє ставлення до 
тих чи інших явищ сучасного життя. А 
ще Павло Стороженко по-справжньому 
радіє тому, що нарешті вийшов на чис-
те плесо, не має догоджати начальству, 
може спілкуватися з людьми за влас-
ним вибором, і дякує Богу за те, що той 
дає йому сили ставити якісь цілі й до-
сягати їх. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Біда у Канівському природному за-
повіднику. За останній час бродячі со-
баки загризли тут 15 особин сарни євро-
пейської. 
 Як повідомили «УМ» у заповідни-
ку, в Каневі існує проблема збільшен-
ня кількості бродячих собак. Саме вони 
вбивають диких косуль.
 «Це відбувається, коли в лісі глибо-
кий сніг вкривається заледенілою кір-
кою. Сарни, олені, кабани тонкими ра-
тицями провалюються у сніг, їм склад-
но пересуватися по лісу, тому втікати 
від хижака дуже важко, а інколи вза-

галі неможливо. Сарни втрачають сили 
і грузнуть у заледенілому сніговому 
покриві», — розповідають у канівсько-
му природному заповіднику.
 І додають: водночас собаки, ці одо-
машнені хижаки з мисливським інс-
тинктом, без проблем рухаються по по-
верхні обмерзлого снігу, майже не про-
валюючись, легко наздоганяючи диких 
косуль. Вберегти сарн від собак дуже 
важко. Служба охорони заповідника, 
згідно із законом про захист тварин від 
жорстокого поводження, не має права 
відстрілювати бродячих собак на тери-
торії та в охоронній зоні об’єктів при-
родного заповідного фонду України, 

хоча вони завдають значних проблем у 
збереженні різноманітних видів фауни 
заповідника. 
 Втрата такої кількості особин сарни 
європейської завдає непоправної шко-
ди популяції цього виду, скорочує її чи-
сельність та ставить цей вид на межу 
виживання в дикій природі, наголошу-
ють у Канівському природному заповід-
нику. ■

МНОГАЯ ЛІТА!

На короткій дистанції життя 
головне — не забруднитися
Відомий полтавський журналіст Павло Стороженко відзначив своє 75-річчя

■

Павло Стороженко у своїй творчій майстерні. 
Фото автора.

❙
❙

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Коли сніг стає капканом
У Канівському природному заповіднику загинули 
п’ятнадцять європейських сарн

■

Цих красунь у природі стає все менше.❙
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Юлія КРУК

Чи знаєте ви, що алкоголь 
— такий же наркотик, як і опіа-
ти? З медичної точки зору, він 
належить до тих самих речо-
вин, які — при систематично-
му вживанні — призводять до 
розладів психіки і поведінки. 
Тож лікарі-наркологи не втом-
люються застерігати: алко-
гольна залежність — не просто 
шкідлива звичка. Це хвороба 
— причому хронічна, виснаж-
лива, яка може прогресувати, 
спричиняти інвалідність і на-
віть смерть.

А доза щоразу зростає...
 Алкоголь очолив «рей-
тинг» 20 найвідоміших у світі 
наркотичних речовин (за рів-
нем шкоди, якої ті завдають 
людині та її близьким). Ви-
являється, навіть такі «монс-
три», як героїн і крек, посту-
пилися йому «лідерством». 
Алкогольна залежність — це 
справжня епідемія, яка спер-
шу вириває людину з соціу-
му, забирає здоров’я, а зго-
дом, дуже часто, — і життя.
 «Людина часто обманює 
себе, коли каже: я ж п’ю пиво 
або «слабке винце», це ж не 
горілка — то яка проблема? 
Але всі алкогольні напої міс-
тять етиловий спирт, а саме 
він спричиняє залежність, — 
пояснює лікар-нарколог Сер-
гій Андрущенко. — Різниця 
лише в тому, що коли люди-
на п’є пиво, їй просто потріб-
на більша доза, ніж горілки, 
аби сягнути «кайфу». Але це 
такий самий алкоголізм, як і 
зловживання міцними напоя-
ми». 
 Лікарі навіть виокремлю-
ють таке поняття — пивний 
алкоголізм. «Окремий нега-
тивний фактор при цьому — 
надмірне вживання рідини. 
Бувають пацієнти, які випи-
вають по 20 літрів пива, — 
розповідає фахівець. — Зайва 
рідина — це додаткове наван-
таження на нирки, серцево-
судинну систему. В медицині 
існує такий термін — «ба-
варське серце», коли воно 
збільшується в розмірах і вже 
не може повноцінно справля-
тися зі своєю функцією. Як 
наслідок — рано чи пізно на-
стає серцева недостатність».

Як проявляє себе 
алкогольна залежність? 
 «Людина збільшує дозу 
випитого. Це перший сигнал, 
аби забити тривогу. Напри-
клад, раніше «нормою» було 
200 грамів, а тепер — два літ-
ри. Потім втрачає контроль 
над ситуацією, — зауважує 
Сергій Андрущенко. — Люди-
на п’є, поки не нап’ється, не 
зупиняють уже внутрішні за-
побіжники — страх втратити 
роботу, сім’ю, повагу ближ-
ніх. Про те, що проблема стала 
справді серйозною, свідчить і 
втрата захисного блювотного 
рефлексу при вживанні вели-
кої кількості алкоголю. Змі-
нюється сам «профіль» вжи-
вання спиртного. Людині не 
важливо, що пити, головне — 
випити. І якщо колись люди-
на дегустувала лише якісні до-
рогі напої, то тепер не гребує 
ні самогоном, ні спиртовими 
лікувальними настоянками, 
ні парфумами... Змінюється 
форма сп’яніння — людина 
стає агресивною, неадекват-
ною». 

Навіть почуття гумору 
зраджує
 Абстинентний (похміль-
ний) синдром — ще одна з оз-

нак алкогольної залежності. 
Він розвивається через кілька 
годин після останньої випи-
тої чарки. Такий стан — крім 
фізичного та психологічно-
го дискомфорту — може мати 
серйозні ускладнення: судо-
мні напади, алкогольний де-
лірій (так звану «білу гаряч-
ку»).
 Лікарі-наркологи застері-
гають: чим довше триває пе-
ріод вживання алкоголю, тим 
більша ймовірність розвитку 
важких ускладнень. Наслід-
ками алкогольної залежності 
стають хвороби серця, печін-
ки (розвивається цироз), під-
шлункової залози, невроло-
гічні та психічні ускладнен-
ня. Це якщо говорити про 
згубний вплив на здоров’я. 
Також не менш дошкульни-
ми стають і соціальні наслід-
ки такої залежності.
 — У людини під впливом 
алкоголю поступово зміню-
ються інтереси: їй уже не ці-
каво те, чим допіру займа-
лася, коло спілкування теж 
звужується, — розповідає 
лікар. — Стосунки в сім’ї ста-
ють напруженими, часто до-
ходить до розлучення. На ро-
боті з’являються проблеми, 
бо кому потрібен співробіт-
ник, що «не вихмеляється»? 
Людина, залежна від алкого-
лю, деградує як особистість 
— втрачає вольовий контроль 
над власними вчинками, зни-
жується її інтелект, погір-
шується пам’ять, нівелюють-
ся такі поняття, як мораль, 
совість, сором. Людина бай-
дужіє. Навіть почуття гумору 
зраджує: алкоголіка здатна 
розсмішити тільки тема, яка 
стосується спиртного...

Родичі алкоголіка також 
потребують допомоги
 Чи можна побороти алко-
гольну залежність самотуж-
ки? Дуже складно. Зазвичай 
така боротьба потребує під-
тримки, поради і контролю з 
боку фахівця. Лікарі радять 
не шукати допомоги в «екс-
трасенсів», «знахарів». Існує 
багато методик лікування ал-
коголізму, і тільки лікар-нар-
колог підкаже правильний 
шлях. Якщо хворий бажає, 
лікування може бути анонім-
ним.
 При лікуванні алкогольної 
залежності лікарі керуються 
стандартами та протоколами 
лікування. Вони охоплюють 
ті методи терапії, які мають 
ефект із погляду доказової 
медицини. Сергій Андрущен-
ко застерігає: заочне лікуван-
ня, «підсипання» в їжу різних 
мікстур — повна нісенітниця. 
Адже серйозні захворюван-
ня, які формуються роками, 
без відома і зусиль самої лю-
дини не подолати. Тому «під-
шивати», «кодувати» пацієн-
та, який сам того не бажає, — 
не тільки безглуздо, а й небез-
печно. Так само немає сенсу 
покладатися на розрекламо-
вані препарати, що обіцяють 

позбавити від залежності «раз 
і назавжди». Безконтроль-
не вживання ліків негативно 
позначається на здоров’ї. На-
віть якщо це біологічно актив-
ні добавки.
 Лікування алкоголізму має 
бути комплексним, індивіду-
альним і добровільним. Це ос-
новні принципи такої терапії. 
Лікування в стаціонарі зазви-
чай включає медикаментозну 
і немедикаментозну частини. 
Першу здійснюють за допомо-
гою препаратів, призначених 
для виведення отрути і ток-
синів із організму (так звані 
детоксиканти). Важливою є 
також вітамінотерапія (адже 
алкоголь спричиняє дефіцит 
вітамінів групи В), заспокій-
ливі препарати (антидепре-
санти, снодійні тощо). З хво-
рим має працювати психолог, 
реабілітолог. Людині важ-
лива мотивація. Велике зна-

чення має відвідування груп 
взаємодопомоги (товариства 
анонімних алкоголіків, нап-
риклад). «Допомоги потребу-
ють також родичі алкоголіка. 
І якщо людина дотримувати-
меться всіх рекомендацій лі-
каря, постійно працюватиме 
над собою, а рідні підтриму-
ватимуть її прагнення жити 
тверезо, — є всі шанси на оду-
жання. Важливі й елементи 
соціальної реабілітації — ви-
рішення проблеми з роботою, 
відновлення втрачених доку-
ментів», — наголошує пан Ан-
друщенко.

Не панькатися, але й не 
залишати напризволяще
 Людині, залежній від ал-
коголю, часом найскладніше 
— визнати свою проблему. Це 
стає серйозною перепоною до 
одужання. Хворого необхід-
но підштовхнути до цього. В 

який спосіб це найкраще зро-
бити? 
 Фахівці радять родичам 
серйозно поставитися до по-
ведінки алкоголіка і всіляко 
йому це демонструвати. Нап-
риклад, дружина часто каже, 
що кине його, але не робить 
цього. Залежний усвідомлює: 
що б ви не казали, чим би не 
погрожувати, він може далі 
пити скільки хоче, бо поруч 
все одно хтось є. А ось коли 
«когось» не буде, це може під-
штовхнути його просити про 
допомогу.
 Але якщо людина катего-
рично не хоче ні до кого звер-
татися по допомогу, можливо, 
є сенс залишити її саму. Тим, 
хто постійно страждає біля та-
кого хворого, потрібно запита-
ти себе: чи є в цьому сенс, чим 
усе може закінчитися? У них 
проблеми можуть бути біль-
шими, ніж у самого залежно-
го. Тож рятуйте себе — живіть 
своїм життям.
 Чого точно не можна ро-
бити — це жаліти алкоголі-
ка, «панькатися» з ним, дава-
ти гроші на алкоголь. Залеж-
ні — майстерні маніпулято-
ри. Вони спілкуються лише 
з тими людьми, від яких мо-
жуть мати користь. Якщо ви 
миритеся з таким станом ре-
чей, то також відповідаєте за 
його залежність. Нехай ваше 
ставлення до нього буде та-
ким, як і його — до вас.
 Водночас це не означає, що 
в критичних ситуаціях мож-
на залишити людину наприз-
воляще. У кризові моменти зі 
здоров’ям важливо викликати 
швидку медичну допомогу.■

Є ПРОБЛЕМА

«Баварське серце» — 
зовсім не епітет... 
Алкогольна залежність — справжня епідемія, яка вириває людину 
з соціуму, забирає здоров’я і дуже часто — навіть життя

■

Алкоголізм — небезпечна залежність, яка формується роками... 
Фото з сайта medportal.com.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Причини виникнення алкогольної 
залежності різні: генетична (спадко-
ва), психічний стан людини (хронічні 
стреси, депресія), вплив родини (не-
благополучні сім’ї), тиск «громадсь-
кої думки» на роботі (коли в колек-
тиві є звичка без кінця «святкувати», 
і людина приєднується, аби не вигля-
дати «диваком»). За спостереженням 
медиків, чоловіки хворіють на алко-
голізм у чотири рази частіше, ніж жін-
ки. Останнім часом хвороба різко «по-
молодшала» і зустрічається навіть се-
ред 18-річних.

■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 За вікном — ніч, а сон уперто зволікає з ві-
зитом. Знайома ситуація? І знаєш, що завтра 
чекає робочий день, сповнений турбот, перед 
яким важливо відпочити. Що робити? Вдати-
ся до снодійних чи заспокійливих ліків? Не 
поспішайте. Спробуйте зарадити ситуації, від-
коригувавши власний раціон. Адже є продук-
ти, що заспокоюють, допомагають розслаби-
тися, сприяють здоровому сну. 
 Один із них — мигдаль. Білок, що містить-
ся в цьому горіху, стабілізує рівень цукру в 
крові, допомагає м’язам розслабитися. Або 
трав’яний чай: ромашковий, липовий, чай із 
м’яти та меліси заспокоїть після напружено-
го дня, посилять сонливість.
 Банани, які є чудовим джерелом магнію 

і калію, також позитивно діють на організм: 
знімають нервове збудження, сприяють гор-
мональному балансу. Добрий заспокійливий 
і снодійний ефект мають і молочні продукти. 
Кальцій, яким вони багаті, зменшує стрес, 
заспокоює. Тому склянка теплого молока чи 
порція нежирного йогурту перед сном спри-
ятимуть кращому нічному відпочинку. 
 До речі, проста і добре знана вівсяна каша 
— не тільки «ранкова» страва. Тарілка теп-
лої вівсянки на вечерю також сприятиме здо-
ровому сну, вважають дієтологи. Ця страва 
— просто «скарбничка» корисних речовин: 
магнію, фосфору, кальцію, кремнію, калію. 
Тільки не «переборщіть» із цукром. Якщо під-
солоджувати каші, то небагато і  природними 
солодощами — сухофруктами, бананами, ме-
дом, радять дієтологи. ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

«Задобріть»  
безсоння 
смачненьким
Збагачений певними 
продуктами раціон сприяє 
здоровому нічному відпочинку

■

Склянка молока допоможе швидше заснути.❙
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Валентина ГРИГОРЕНКО

 Виставку сценографії «Простори 
Лесі» є змога подивитися у Києві, в 
Музеї Марії Заньковецької. Приуро-
чили експозицію до 150-річчя від 
дня народження Лариси Косач-Квіт-
ки — однієї з найвидатніших жінок 
України, яка творчим псевдонімом 
чітко окреслила свою приналеж-
ність і погляди. Леся була вірною по-
сестрою актриси Марії Заньковець-
кої. І хоч не довелося Заньковецькій 
зіграти у виставах за Лесиними тво-
рами (а «Блакитна троянда» писа-
лася саме для Марії Заньковецької), 
вони спілкувалися і шанували одна 
одну, зазначають у музеї славетної 
акторки, яка відкинула пропозицію 
перейти в трупу російського театру. 
 Сценічне життя Лесиних творів 
уже налічує більше ста років. Для 
будь-якого театру та творчого ко-
лективу твори Лесі Українки: «Лі-
сова пісня» (1911) та «Камінний гос-
подар» (1912) в першу чергу, «Бла-
китна троянда» (1896), «Одержи-
ма» (1901), «У катакомбах» (1905), 
«Кассандра» (1907), «Бояриня» 
(1910), «Оргія» (1913) завжди ста-
ють етапними. Режисерсько-сце-
нографічні концепти з минулого по 
сьогодення збереглися завдяки твор-
чості сценографів у ескізах, малюн-
ках та макетах Анатоля Петрицько-
го, Матвія Драка, Федора Нірода, 
Мирона Кипріяна, Данила Лідера, 

Олени Богатирьової, Марії Левить-
ської. 
 «Ми вирішили зазирнути в 
сценічні простори Лесі і показати 
її творчість через призму театраль-
них вистав, адже твори Лесі транс-
формувалися у сценічні варіанти 
різних стилів, форм та жанрів», — 
каже кураторка виставки театрозна-
виця Лілія Бевзюк-Волошина, яка 
нещодавно очолила Музей Марії За-
ньковецької.
 До освітньої програми вистав-
ки долучається фундація Lider 
Triennial of Scenography. У «Про-
стори Лесі» можна зазирнути до 30 
травня. ■

 У березні Національна опера Ук-
раїни має грандіозні плани — створи-
ти своїм шанувальникам піднесений 
весняний настрій! І не тільки тради-
ційними святковими гала-концерта-
ми, улюбленими виставами, а й зус-
трічами із зірками оперної та балет-
ної сцени. 
 Розпочинає перший місяць весни 
(2 березня) перлина світового балет-
ного мистецтва «Лебедине озеро» П. І. 
Чайковського (сценічна редакція Ана-
толія Шекери) за участю Ольги Скрип-
ченко (Одетта-Оділія), Станіслава Оль-
шанського (Принц Зігфрід), Ярослава 
Ткачука (Ротбард) та ін. 
 А вже наступного дня (3 берез-
ня) лірико-комічна опера Г. Доніцет-
ті «Любовний напій» з улюбленцями 
публіки — Валентином Дитюком (Не-
моріно), Тарасом Штондою (Дулька-
мара — дебют Тараса в цій партії), 
Ольгою Нагорною (Адіна) та ін.
 4 березня — балет «Дама з ка-
меліями» (хореографія та постанов-
ка Аніко Рехвіашвілі). У головних ро-
лях цієї драми за мотивами одно-
йменного твору Александра Дюма — 
Анастасія Шевченко (Марі Дюплессі) 
та Денис Недак (Александр). 
 6 та 7 березня на киян i гостей 
столиці очікують традиційні гала-кон-
церти з нагоди Міжнародного жіночо-
го дня за участю провідних майстрів 
оперної та балетної сцени.
 9 березня — до Шевченківсь-
ких днів балет Костянтина Данькеви-
ча «Лілея» з Катериною Кухар та Олек-
сандром Стояновим у головних ролях. 
 12 березня — одна з кращих 
постановок театру — опера Дж. Вер-
ді «Набукко» (режисер-постановник 
Анатолій Солов’яненко, диригент-пос-
тановник Микола Дядюра, художник-
постановник Марія Левитська, хор-
мейстер-постановник Богдан Пліш) у 
неперевершеному складі виконавців. 
Головні партії виконують: зірка світо-

вої оперної сцени Людмила Монас-
тирська (Абігайль), яскравий драма-
тичний актор з оксамитовим барито-
ном Олександр Мельничук (Набукко), 
метр оперної сцени бас Тарас Штонда 
(Захарія), титулована меццо-сопрано 
Анжеліна Швачка (Фенена) та ін. 
 18 березня — балет Юрія Шев-
ченка «За двома зайцями», який став 
творчою візитівкою Киева (балетмей-
стер-постановник — Віктор Литви-
нов). У головних ролях: Микита Сухо-
руков (Голохвастий), Тетяна Андреєва 
(Проня) та ін. 
 19 березня — улюблена гля-
дачами версія опери «Севільський 
цирульник» Дж. Россіні у постанов-
ці Анатолія Солов’яненка (Фігаро — 
Ігор Євдокименко, Альмавіва — Ана-
толій Погребний, Розіна — Ольга 
Фомічова, Бартоло — Андрій Мас-
лаков, Дон Базіліо — Сергій Маге-
ра, Берта — Ірина Петрова, Фіорел-
ло — Михайло Кірішев, Офіцер — 
Юрій Горинь, соло на клавесині — 

Ліана Косович).
 24 березня — опера Ж.Бізе 
«Кармен». У титульній партії одна з 
кращих Кармен Європи — Анжеліна 
Швачка.
 26 березня — довгоочікува-
ний дебют Валентина Дитюка в пар-
тії Маріо Каварадоссі в опері «Флорія 
Тоска» Дж. Пуччіні. Також у головних 
ролях: Оксана Крамарєва (Флорія 
Тоска), Геннадій Ващенко (Барон 
Скарпіа), Олександр Мілєв (Чезаре 
Анджелотті) та ін.
 Важливо: квитки надходять у про-
даж за тиждень до заявленої дати 
вистави, нагадує пресслужба Націо-
нальної опери. Розміщення глядачів у 
залі здійснюється відповідно до дію-
чих карантинних вимог. Залишається 
обов’язковим дотримання маскового 
режиму та соціальної дистанції; захо-
дячи до театру необхідно пройти тем-
пературний скринінг. Із квітами для 
улюблених артистів теж доведеться 
зачекати до кращих часів. ■

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ, 
директор Ірпінського
історико-краєзнавчого музею 
Київська область

 Презентація другого видання книги 
доктора мистецтвознавства, професора і 
цехмайстра Львівського лірницького цеху 
Михайла Хая «Микола Будник і кобзарс-
тво» відбулася нещодавно на Київщині, в 
Ірпінській міській бібліотеці ім. Макси-
ма Рильського. Перше видання побачило 
світ у 2015 році обмеженим накладом. Ос-
кільки панотець і цехмайстер Київського 
кобзарського цеху Микола Будник остан-
ні десять років свого життя (1991—2001) 
прожив в Ірпені, то коштом місцевої міськ-
ради та голови Інвестиційної ради міста 
Володимира Карплюка книгу Михайла 
Хая перевидано півтисячним накладом. 
 Захід став вшануванням пам’яті Мико-
ли Будника. Про роль цієї непересічної осо-
бистості у відродженні кобзарства говори-
ли етномузиколог Михайло Хай, нинішній 
цехмайстер Київського кобзарського цеху, 
кандидат історичних наук Микола Товкай-
ло та ін. Презентацію благословив настоя-
тель Ірпінської парафії церкви святої му-
чениці Параскеви П’ятниці Православної 
церкви України о. Олексій.
 Народний артист України Тарас Ком-
паніченко зазначив, що життя Миколи 
Петровича обірвалося надто рано (він не 
дожив трохи більше півмісяця до свого 48-
ліття). Тоді ми були молодші за нього. І ось 
його немає серед нас уже двадцять років. 
Тепер ми старші за нього. Кобзарі завжди 
були з народом. І ворог завжди люто роз-
правлявся з народними співцями. 
 Нині становище України знову схоже 
на трагічні минулі часи. Україна знову бо-
реться проти московського агресора. Та-
рас Компаніченко виконав осучаснений 
варіант давньої пісні з цієї теми. 
 У концерті також узяли участь Ми-
хайло Хай, Микола Товкайло, заслуже-
ний артист України Тарас Силенко, кан-
дидат архітектури, викладач Харківсько-
го університету Назар Божинський, піо-
нер дельтапланеризму Сергій Вовченко і 
київський бандурист Ждан.
 Назар Божинський подарував бібліо-
теці рукопис кобзарського самовчителя 

«Так сказав Микола Будник». Сергій Вов-
ченко згадав добрим словом свого ірпінсь-
кого друга Сергія Шкарівського, з яким ра-
зом літали, пройшли Майдан і який віддав 
своє життя, щоб зупинити московську на-
валу.
 Усі учасники презентації безоплатно 
отримали книгу «Микола Будник і коб-
зарство» з автографом автора. До книги до-
дано аудіоальбом із записом дум та інших 
пісень у виконанні Миколи Будника.
 Кобзарі відвідли Ірпінське кладовище 
і поклали квіти на могилу Миколи Будни-
ка. Священник о. Олексій прочитав літію. 
Пролунали псальми і передзвін струн бан-
дури. Михайло Хай побажав, щоб в оселі 
покійного кобзаря відкрили меморіальний 
музей.
 А цей будинок, на якому зусиллями 
громадськості свого часу було встановлено 

пам’ятну дошку, опинився під загрозою 
знесення. Оселя належала трьом господа-
рям. У частині, де жив Микола Будник, 
оселилася його небога. Якийсь підприєм-
ливий чоловік викупив дві частини будин-
ку, заходився розбирати його і почав тис-
нути на спадкоємицю Миколи Петровича, 
щоб вона продала йому і третю частину. 
Громадськість обурилася. Ірпінська вла-
да, щоб врятувати будинок, мусила звер-
нутися до поліції. Зараз триває розсліду-
вання. Як повідомила офіцер поліції, воно 
може розтягнутися і на рік, і на два.
 Комуністична влада винищувала коб-
зарів. Але архітектор Георгій Ткаченко, 
який перейняв кобзарську традицію від її 
носіїв, переїхав у Москву і залишився жи-
вий. Саме від нього через Миколу Будника 
цю традицію переймала молодь. Студен-
ти, старшокласники відроджували коб-

зарство. Вони збиралися в Ірпені за адре-
сою: вулиця Українська, 56. Саме тут час-
тину будинку для кобзаря Будника, а точ-
ніше для кобзарів, придбав український 
бізнесмен із Польщі Володимир Кашиць-
кий. Тут молоді люди вчилися у Миколи 
Петровича виготовляти кобзи, бандури, 
торбани, ліри, гуслі та інші стародавні му-
зичні інструменти й водночас засвоювали 
кобзарський репертуар і світогляд. 
 В Ірпені проводили вечорниці, святку-
вали Івана Купала та інші народні свята. У 
цій садибі палахкотіло вогнище українсь-
кої культури. Всі, хто спілкувався з Мико-
лою Будником і кого турбує доля України, 
понесли у своїх душах іскру з цього вогни-
ща. Не даймо згаснути цим іскрам і переда-
ваймо священний вогонь іншим людям. ■

ПОСТАТЬ 

Іскри правдивого співаного слова
Чи буде музей у будинку, де жив сучасний кобзар Микола Будник

■

Сучасні кобзарі на презентації в Ірпені.
Фото надані автором.

❙
❙

СТОЛИЦЯ

Простори Лесі
Прочитання творів Лариси Косач очима Анатоля 
Петрицького та Данила Лідера

■

На відкритті виставки.
Фото музею.

❙
❙

АФІША

Одна з кращих Кармен Європи й інші зірки

■

Микола Будник (1953—2001) 
відроджував кобзарство.
Фото з Вікіпедії.

❙
❙
❙

Катерина Кухар та Олександр Стоянов у балеті «Лілея».
Фото Національної опери.

❙
❙
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Починали з філософії і 
теології
 Про Університет написа-
но багато та різного, водночас 
залишається чимало «білих 
плям», вартих уваги. Аби збаг-
нути їх суть, природу, окресли-
мо головні етапи його станов-
лення та розвою. На початках 
діяли в ньому два відділи — фі-
лософії і теології. Після приєд-
нання Галичини до складу Авс-
трійської імперії, цісар роз-
пустив наступного, 1773, року 
орден єзуїтів та закрив Універ-
ситет, лише 1784 року його, ре-
організованого, розширеного, 
відкрив. 
 Розпад Австро-Угорської ім-
перії після Першої світової вій-
ни, підпорядкування Галичи-
ни Польщі, діяльність Універ-
ситету від листопада 1918 року 
спрямовано в чітке шовіністич-
но-антиукраїнське русло. При-
хід червоних «визволителів» 
1939 року торкнувся корін-
ної реорганізації вишу: відо-
кремлено медичний факуль-
тет, ліквідовано теологічний 
факультет, зосереджено нав-
чання на гуманітарно-фізико-
математичних та природничих 
факультетах. Наступного року 
Університету присуджено ім’я 
Івана Франка. 
 Війна перервала навчальний 
процес, у листопаді 1944 року 
його відновлено, він супрово-
джувався структурно-кадрови-
ми змінами, відповідно до цен-
тралізованих совєтських при-
писів. 
 За час діяльності Універ-
ситету в ньому працювала та 
вийшла з його стін велика пле-
яда видатних діячів науки і 
культури, нині він є одним із 
провідних вищих навчальних 
закладів в Україні. 11 жовтня 
1999 року йому надано статус 
Національного.

У часи хрущовської «відлиги»
 Словом, пишатися, що ти 
закінчив Університет у древнь-
ому граді Лева, маєш підстави. 
До них належить й автор цих 
рядків. Мої студії на історично-
му факультеті (1960—1965 рр.) 
припали на цікавий та супереч-
ливий період хрущовської «від-
лиги». З найважніших того-
часних подій було відзначення 
300-річчя заснування Львівсь-
кого університету (1961 р.) та 
оцінка діяльності ректора Ла-
заренка Євгена Костянтинови-
ча (1912—1979 рр.) 
 У підготовці до ювілею за-
лучили й мене з небезпідстав-
ними професійними мистець-
кими здібностями як художни-
ка студентського клубу, про що 
нагадують «Похвальний лист» 
міської структури та нагрудний 
значок із зображенням головно-
го корпусу Університету з циф-
рами «300». 
 Урочисту частину свята про-
ведено 7 жовтня у Львівсько-
му театрі опери та балету, його 
залу заповнили запрошені, себ-
то вибрані. Перебіг та зміст 
дійства, привітань, промов, 
кого відзначили тощо опублі-
кувала місцева преса; особливо 

наголошувалося про вручення 
Університетові найвищої совєт-
ської нагороди. 
 Політична маніпуляція про-
читувалася навколо ювілею, 
котрий проходив під партійно-
керівним патронатом УРСР, 
але без участі перших осіб. Мос-
ква обмежилася надісланим 
чиновником з мінвузу; всіля-
ко наголошувалося, що досяг-
нення університету здобуті ви-
нятково під зорею радянської 
влади, водночас замовчувало-
ся, що він найстаріший на те-
риторії СРСР, бо це принижу-
вало б «національну гордість» 
великоросів, котрі спромоглися 
на свій, московський, універси-
тет майже на сто років пізніше! 
Ми, українські студенти, мали 
сатисфакцію не від імперської 
нагороди, а, власне, від того, що 
вища освіта таки веде із захо-
ду, зі Львова, що зринула наго-
да робити кпини москаликам з 
їхнім чванством на «першість» 
в усьому. 
 Значно менш офіційною 
подією було 50-річчя ректора 
Є. Лазаренка, що припало на кі-
нець наступного року. У перед-
день ювілею Дмитро Павличко, 
талант якого розвивався у сті-
нах університету, де мав всебіч-
ну підтримку в його керівника, 
опублікував 25 грудня в «Лі-
тературній Україні» подячний 
вірш «Ректор». Він починаєть-
ся з рядків: «Прийшов-таки за 
триста літ / Великий ректор у 
мою святиню...»; поздоровля-
ли ректора в цей день i ті, які не 
розраховували на участь в уро-
чистому засіданні вченої ради 
університету. 
 Про ювілей загал довідався 
зі статті «Вчений, вихователь 
молоді» в університетському 
багатотиражному листку «За 
радянську науку», що вийшов 
26 грудня, себто в день уродин. 
У ній, iз фотопортретом, стисло 
описано життєвий шлях ювіля-
ра, його наукові здобутки, вче-
ного з мінералогії світового рів-
ня, носія наукових вітчизняних 
та зарубіжних дійсних і почес-
ного звань, автора понад 300 
наукових праць, у тому числі 
3-томного підручника з міне-
ралогії, вперше написаного ук-
раїнською мовою. 

Галицький край «перевернув» 
світогляд
 Для повноти образу Є. Ла-
заренка додамо: він, випуск-
ник Воронезького університе-
ту (геолого-географічний фа-
культет), прибув з русифіко-
ваного Харкова 1944 року в 
галицький край типовим «схід-
няком», що відповідало кад-
ровій політиці системи. Його 
прийняли в партію, швидко 
просували по службовій дра-
бині: завідувач кафедри, де-
кан, проректор, від 1951 року 
ректор. Просували небезпід-
ставно. Наділений організа-
торськими здібностями, чудо-
вою пам’яттю, він багато чи-
тав, знав, у 35-річному віці за-
хистив докторську дисертацію 
зі свого фаху, а ще вражав еру-
дицією у гуманітарній царині 

(література, музика, мистец-
тво, історія тощо), міг година-
ми декламувати Т. Шевченка, 
Лесю Українку та інших дозво-
лених українських класиків. У 
ньому професійно поєдналися 
точні науки з гуманітарними, 
тодішній популярний диспут 
«фізики чи лірики?» для ньо-
го не був дискусійним. 
 Майже невідомий справжній 
Галицький край буквально «пе-
ревернув» світогляд молодого, 
талановитого й допитливого вче-
ного, захопив культурно-істо-
ричною аурою. На це «працюва-
ла» й імперська ситуація в краї. 
Уже в червні 1953 року (після 
смерті Сталіна) Є. Лазаренко 
засвідчив на обласному партій-
ному пленумі, що він рішучий 
противник тієї політики, яку 
проводять тут партійні та ра-
дянські органи, подібну до ко-
лонізаторів, перерахував факти 
«огульного недовір’я до місцево-
го населення», студентства, на-
явність в університеті на людей 
списків («чорних»), «які треба 
спалили й згадувати про них як 
ганебну нашу поведінку» репре-
сивної практики, безпідставного 
звинувачення багатьох у «бур-
жуазному націоналізмі», без-
церемонного втручання органів 
держ безпеки в життя вишу. 
 Образно й переконливо він 
говорив про виживання ук-
раїнської мови з університету. 
Надалі його менше запрошува-
ли до виступів, частіше він вис-
луховував критику на свою ад-
ресу за «недоліки», «помилки» 
тощо. 
 Практично, Є. Лазаренко 
працював під «дамокловим ме-
чем». Але, пообіцявши «вип-
равитися», не міняв стратегії. 
Його оточення, здається, так і 
не збагнуло, чи він недооціню-
вав небезпеку, чи поспішав як-
найбільше зробити для вишу 
як українського закладу. 
 У партійному апараті, напев-
но, сподівалися, що їхній висува-

нець займе «правильну партій-
ну лінію», принагідно хвалили, 
нагороджували, присуджували 
звання. Якщо по правді — було 
за що. Лише перелік зробленого 
в ділянці навчально-наукового 
процесу, зміцнення матеріальної 
бази, забезпечення віддалених 
гірських і волинських районів 
вчительськими кадрами, спор-
тивно-оздоровчого дозвілля і т. 
д., і т. п., займало б багато місця 
в цьому дописі.  
 Особливо дратувало парт-
функціонерів меценатство 
ректора стосовно української 
культури. Під його протекцією 
створено фольклорно-етногра-
фічний ансамбль пісні і танцю 
«Черемош», засновано навчаль-
ні кабінети, аудиторії, музеї ук-
раїнознавчого змісту, а також 
кабінет мистецтво знавства у 
престижній залі головного кор-
пусу, яким завідувала знавець 
мистецтва Христина Саноць-
ка, вона подбала, аби відкрити 
образотворчу студію, де обра-
ли мене старостою; нам, істори-
кам, читали спецкурс з історії 
мистецтва. 
 Принагідно проводили зуст-
річі з відомими діячами літера-
тури й мистецтва, прихід яких 
в Університет перетворював-
ся на резонансну, національну 
подію. Маються на увазі Мак-
сим Рильський, Андрій Ма-
лишко, народний артист Олек-
сандр Гай, кияни-шістдесятни-
ки Іван Дзюба, Іван Драч i Ми-
кола Вінграновський та інші, 
за участі ректора, його присут-
ність на традиційних студент-
ських наукових конференціях, 
де він виявляв талановитих і 
підтримував їх, про що згадує 
Михайло Косів — один iз на-
родних депутатів, які проголо-
сили незалежність України.
 З таким багажем прий-
шов Євген Лазаренко до свого 
ювілею. Нашу увагу привер-
нув не стільки газетний аркуш, 
скільки велика кількість свят-

ково вбраних людей, жінок iз 
квітами, які вщерть заповни-
ли актову залу Університету. 
Урочисте засідання пройшло за 
усталеним сценарієм: доповідь 
про ювіляра, промова найви-
щого представника від владних 
органів — голови облради депу-
татів трудящих Семена Стефа-
ника, привітання від партій-
них, державних і громадських 
установ, учених, діячів культу-
ри тощо. 
 Невеличка інформація про 
вшанування Є. Лазаренка в га-
зеті «Вільна Україна» (27 груд-
ня), представництво нижчого 
ешелону посадовців міста, об-
ласті, не говорячи про відсут-
ність від республіки, скромні 
відзнаки на університетсько-
му та цьому ювілеях дозволя-
ли припускати: посада ректора 
під загрозою. Але його оточен-
ня, здається, так і не збагнуло 
ситуації, або він недооцінював 
її, або поспішав зробити якнай-
більше для вишу як українсь-
кого закладу.

Навіть Маланчук приструнив 
словесні пасквілі
 Наступна та гучна подія не 
забарилася. Перебуваючи в чер-
вні 1963 року в Ковелі на кон-

ЯК ЦЕ БУЛО

Вища освіта таки
■

360 років Львівському університету: 
як таврували ректора Євгена Лазаренка, чому радянська влада 
урочистості проводила 7 жовтня та спогади політичного в’язня 

Івана Геля про подарунок опальному ювіляру

Володимир БАДЯК,
кандидат історичних наук, доктор філософії, професор

Один із найдавніших вищих навчальних закладів Європи Львівсь-
кий національний університет ім. Івана Франка відзначає свою дату 
— 360 років. Стільки збігло літ відтоді, коли 21 січня польський 
король Ян Казимир затвердив привілей, яким надав Львівській 
єзуїтській колегії «гідність академії і титул університету». 
Дата аж не надто «кругла» та й нинішній карантинний час не сприяє 
проведенню традиційних науково-святкових масштабних заходів. 
Проте ці фактори не можуть бути перепоною у вирішенні проблем, 
що стоять перед колективом вишу, в тому числі, з’ясуванні призабу-
тих подій, особистостей, які залишили помітний слід у тривалій його 
історії. З нагоди цієї дати створено авторський колектив, котрий по-
винен написати відповідний нарис про навчальний заклад.

Ректор Євген Лазаренко.❙

Університету присуджено ім’я Івана Франка в 1940 році. ❙
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ференції з приводу 50-річчя 
від дня смерті Лесі Українки, 
Є. Лазаренко вкотре висловив 
невдоволення зі стану українсь-
ких справ (утиск української 
мови, недовіра до місцевого на-
селення тощо), його терміново 
викликали в Центральний ко-
мітет Компартії України й, від-
повідно до висновку «Доповід-
ної записки про серйозні не-
доліки в керівництві Львівсь-
ким державним університетом 
ім. І. Я. Франка», звільнили з 
посади.  
 Припущення підтверди-
лися. Вони могли відбутися 
й раніше, але на заваді були 
ювілеї.  
 Я опублікував «Доповід-
ну записку...» з коментарем 
та викладом стенографовано-
го протоколу партійних зборів 
університету 9 вересня того ж 
року (Вісник Львівського уні-
верситету. Серія історична. 
Львів, 2000. Вип. 35-36. С.625-
637). Повторюватись не буду, 
зосереджу увагу на найсуттєві-
шому. На зборах виступило 15 
осіб. Якщо виступи представ-
ників точних наук відзначали-
ся стриманістю, намаганням 
бачити в діяльності ректора 
й позитивне, то представники 

гуманітарного циклу, історії 
партії буквально змагалися у 
дошкульнішому обзиванні ко-
лишнього «шефа»: нескром-
ність, плекання підлабузни-
ків, невиправдане витрачання 
державних коштів, створення 
геологічного товариства, вияв 
національної обмеженості та 
ін. 
 У критиці недоліків Є. Ла-
заренка своєю брутальністю, 
оперуванням жаргонами з біль-
шовицького лексикону (мер-
зотник, іудушка, шахрай, ха-
пуга тощо) перевершив усіх фі-
лософ Олександр Ковальов, що 
змусило другого секретаря об-
кому партії, одіозного Вален-
тина Маланчука, який прого-
лосив основну доповідь, заяви-
ти: немає меж для критики, 
але є межі для висловів, навіть 
людину, яку судять, не дозво-
лено так ображати. Доповідач 
звинуватив усіх, хто дозволив  
Є. Лазаренку стати «таким», у 
тому числі секретаря партко-
му університету, недавнього 
декана історичного факульте-
ту Петра Челака, бо він «підта-
кував» йому, не давав принци-
пової оцінки. 
 Поведінка Є. Лазаренка під 
час обговорення цього питан-
ня в Києві, за словами його пос-
ланця, «била із ряда вон вихо-
дящєй», він усе заперечував. 
Звинувачували в тому, що «він 
протиставив себе партійній ор-
ганізації університету, Льво-
ва, прославляв окремих діячів 
культури, ставив пам’ятники, 
закуповував твори мистецтва 
поза думкою громадськості, 
намагався створити у Львові 
другий центр, який би конку-
рував з обкомом партії. І це го-
ловна провина комуніста Ла-
заренка, котрий очолював уні-
верситет». 
 Євген Лазаренко визнав, 
що помилки були, можливо й 
більше, ніж згадано, але хотів 
зробити університет «справж-
нім центром науки, осередком 
підготовки висококваліфіко-
ваних спеціалістів, безмежно 
відданих партії, соціалістич-
ній Батьківщині». 
 Підсумовуючи обговорен-
ня, В. Маланчук заінтригував 
залу інформацією: напередодні 

ювілею до Лазаренка з’явилось 
5 молодих людей, випускників 
університету, подарували йому 
книжку творів Шевченка 1911-
го чи 1912 року видання з дуже 
щирим написом, котрий може 
мати подвійний зміст. «...Я не 
знаю, — продовжував Вален-
тин Юхимович, — наскільки 
точно, але ці 5 молодих людей 
пішли в Ботанічний сад і поса-
дили дубок на честь ювіляра. 
Вони там і пізніше говорили, 
що після Шевченка вважають 
Лазаренка другим поборником 
української культури». Ректор 
тепло прийняв їх, розцілував-
ся з ними й сказав, що цей по-
дарунок йому, мабуть, ближче 
до серця, ніж ті, які будуть за-
втра під час офіційної частини. 
Зараз одного з цих молодих лю-
дей заарештовано як організа-
тора підпільної групи. Зробіть, 
мовляв, Євгене Костянтинови-
чу, висновок для себе: знайте, з 
ким цілуватись... 

Опального ректора 
відправили в Київ
 Євген Лазаренко належав до 
тієї плеяди українців, котрих 
не віднесете до відвертих бор-
ців iз режимом, але його кри-
тика недоліків передусім про-
українська позиція була не-
прийнятною для влади та вирі-
шальною в усуненні з посади. 
Зрештою, уявляти його як іде-
альну людину суперечило б іс-
тині. Автор цих рядків, що 
оформляв університетський 
оздоровчо-спортивний табір 
«Карпати» (с. Чинадієве на За-
карпатті) в червні 1962 року, 
певною мірою має підстави на 
таке міркування, коли приїхав 
ректор, цікавився, як ведеться 
підготовка табору до сезону, 
поділяє сказані згодом слова 
декана факультету журналіс-
тики Володимира Здоровеги, 
котрого в 28-річному віці рек-
тор висунув на цю посаду, що 
Є. Лазаренко «був сином свого 
часу», «ніщо людське не було 
йому чужим». «Але був патріо-
том, Людиною, діяльним Ук-
раїнцем». «Тому в ті часи уні-
верситет залишався українсь-
ким і зберіг свою самобутність, 
своє обличчя. То був справді ве-
ликий Ректор».

 Перебування опального рек-
тора у Львові було небажаним, 
і влада відправила його в Київ, 
в Академію наук геологічної 
структури. Напевно, розправа 
над ним, за свідченням сучасни-
ків, позначилась на здоров’ї, й 1 
січня 1979 року його не стало. 

Детектив про подаровані 
твори Шевченка 
 Збігли роки, комуністич-
на імперія «зла» «канула в 
Лету», на волю вийшли полі-
тичні в’язні, серед них Іван 
Гель. Він, обіймаючи посадо-
ве місце у Львівському облви-
конкомі, переймаючись від-
новленням Греко-Католицької 
церкви, став відомим. Якось 
однокурсник Степан Барщик 
нагадав, що Гель — це той сту-
дент-вечірник історичного фа-
культету, з яким вони зналися, 
зайшли осіннього вечора 1961 
року до мене в гуртожиток (те-
пер вул. Дорошенка, 41), де ми, 
усамітнившись у куточку буфе-
ту, говорили про наболілі пи-
тання, передусім репресивно-
русифікаторського тиску Мос-
кви, висловлювалися відверто, 
бо зі Степаном ми однодумці, а 
отже, таким є й Іван, як пред-
ставився гість. Він познайомив 
з позицією (програмою) «нез-
гідних», надруковану на ци-
гарковому папері, котру, без 
сумніву, ми поділяли, але вда-
ватися до практично-організа-
ційних дій вважали безперспек-
тивним: імперська потуга, якої 
боявся світ, здавалась нездо-
ланною, водночас мережа «сек-
сотiв» (сєкретниє сотруднікі), 
котрою, наче павутинням, об-
плутав країну режим, виявля-
ла  змов ників, запроторювала у 
табори. Очевидно, Іван розрахо-
вував на іншу нашу дієву пози-
цію, але...
 Навідуюсь у кабінет до І. 
Геля, повертаю його пам’ять до 
тієї далекої зустрічі, він прига-
дує, радо зустрічає, таких, як 
ми, каже, називав «пасивними 
націоналістами», дарує книж-
ку «Грані культури», написа-
ну в таборі, я теж прийшов не 
з порожніми руками. Розгово-
рились, мова зайшла про аль-
ма матер, знаменитого ректо-
ра, й несподівано для мене Іван 
каже, що в переддень ювілею 
«його вітало нас п’ятеро», зок-
рема Ігор Кудин (потім заступ-
ник голови Львівської органі-
зації Українського товарист-
ва охорони пам’яток історії та 
культури), Роксолана Зорівчак 
та Люба Попадюк (потім викла-
дачі факультету іноземних мов 
університету), подарували йому 
9-томник творів Т. Шевченка 
1911-1913 рр. видання, напи-
савши «Ректорові українського 
народу». Прізвище п’ятого від-
мовився назвати, бо «він цього 
не вартий».
 Щоб знати більше, зв’язуюсь 
із єдиною здрастуючою Р. Зорів-
чак і чую неймовірне: її там не 
було! Іду до І. Геля. Він, заско-
чений, телефонує їй і чує те саме 
і застереження, щоб її прізви-
ще не згадували. У цій абсурд-
ній ситуації мене охопило жа-
гуче, але нездійсненне бажан-
ня поїхати в Київ, знайти до-
ньок ректора, щоб глянути на 
подаровану з підписами книж-
ку, аби знати правду. Загадко-
ва поведінка Р. Зорівчак не по-
хитнула впевненості І. Геля: у 
статтях під різними назвами 
(«Ректор чину університетсько-
го» // Молода Галичина. 2002, 
19 верес.; «Ректор українсько-
го народу» // «Академік Єв-
ген Лазаренко» (збірник спо-
гадів) Львів, 2005; «Ректор» //
Україна молода..., прикро, але 
це число газети десь запротори-

лося), проте пам’ятаю, викла-
дений фактаж у названих пуб-
лікаціях майже ідентичний, 
важливо (для мене), що названі 
всі особи, які вітали ректора ті 
ж самі плюс Роман Головин та 
Євген Чабан; Любу Попадюк 
не називає. Вони подарували, 
як йому «здається», 12-томник 
зібрань творів Т. Шевченка, ви-
даних у роки століття Кобзаря. 
 Працюючи над цим текс-
том, коли І. Геля не стало (бе-
резень, 2011 р.), я побачив роз-
біжності між сказаним мені 
раніше та пізнішими його пуб-
лікаціями. Очевидно, деталі 
давньої події не закарбува-
лися в його пам’яті, тим паче 
мій «візит» застав його знена-
цька, не мобілізованого. По-
перше, щодо подарунка, мова 
може йти «Про повний збірник 
творів Т. Шевченка» за редак-
цією Дмитра Дорошенка (1914 
р.), по-друге, з’ясовується, для 
І. Геля всі п’ятеро осіб були «на-
ціонально свідомими українця-
ми», його соратниками, на жод-
ного не кидає «тінь».
 Донедавна я вважав, тоді 
арештували І. Геля, але ні — 
його загріб невдовзі «перший 
покіс» (1965 р.) Питання, хто 
доніс ювілейні подробиці «куда 
нада», залишалось для мене від-
критим. 
 Теперішня річниця Універ-
ситету, особливо знайомство з 
активною в туристсько-літера-
турознавчих справах Дзвенис-
лавою — донькою 90-річного 
Є. Чабана — дещо привідкрили 
завісу до події майже півстоліт-
ньої давнини. Тоді арештува-
ли його, Євгена, — найстаршо-
го, аспіранта Політехніки, у 
1991 році виїхав у Канаду, спіл-
кується з донькою; його думка 
про І. Кудина (помер 1992 р.) та 
Р. Зорівчак (померла 2018 р.) 
неоднозначна, її поділяють й ок-
ремі львів’яни, Р. Головин (теж 
покійний) не запам’ятався, але 
він, учитель, відзначався знав-
цем і поборником української 
мови. 
 Мій висновок: хто «сидів» 
— не обов’язково був джерелом 
первинної інформації, тим паче 
в тій «привітальній справі», 
що не тягнула на криміналь-
ну статтю, але була для спецор-
ганів «гачком», яким підче-
пили жертву, котра доносила 
«куда нада». 
 Євген Чабан, за словами 
доньки, каже, що суть їхньої 
діяльності полягала в захисті 
української мови, протесті про-
ти совєтського закону, що дав 
(русифікаторське) право бать-
кам обирати мову навчання для 
своєї дитини (1959 р.), що він і 
такі ж однодумці відвідували 
історичні місця, висловлюва-
лися на болючі проблеми, були 
на Чернечій горі, де теж посади-
ли дубок як пошанування рек-
тора — послідовника Великого 
Кобзаря у захисті української 
мови, культури.
 Без сумніву, за ними стежи-
ли, назбирали фактаж, аби ого-
лосити вирок. Українознавча 
спадщина Є. Лазаренка теж за-
знала відчутної корекції; натра-
пити на сліди подарованих йому 
творів Шевченка не вдалось, на 
жаль...
 Проте пам’ять про цю видат-
ну Особистість зі славної Сло-
божанщини вдячні галичани 
не дали затерти. У Львові одна 
з вулиць названа ім’ям «Ака-
деміка Лазаренка», встановле-
но художньо-меморіальну таб-
лицю на головному корпусі Уні-
верситету, видано колективні 
збірники спогадів, досліджень 
(1992, 2005, 2012 рр.), долучаю 
до них і цей жмуток, що зберіг-
ся на все життя. ■

ЯК ЦЕ БУЛО

веде із заходу
■

Львівський національний університет ім. Івана Франка відзначає 360 років. ❙

Дисидент Іван Гель студентом 
був учасником згодом 
детективної історії.
Фото з «Вікіпедії».
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Григорій ХАТА

 Як і належить чинному чемпіону, до-
нецький «Шахтар» тривалий час нама-
гався відповідати найвищим стандартам 
«золотого» клубу, залишаючись єдиною 
командою в чемпіонаті, котра йшла без 
поразок. Упритул наблизившись у тур-
нірній таблиці до «Динамо», «гірники», 
мабуть, уже почали готуватися до обго-
ну конкурента, однак після матчу 16-го 
туру проти «Зорі» «помаранчево-чорні» 
знову втратили щільний контакт iз ліде-
ром.
 Попри те, що гостьовий поєдинок 
проти донецького клубу команда Вікто-
ра Скрипника завершувала в меншості, 
це не завадило їй на заключних хвили-
нах матчу піти в атаку й неприємно зди-
вувати іменитого опонента. Гол, забитий 
Дмитром Іванисенею на п’ятій доданій 
хвилині, обірвав вражаючу серію «гір-
ників», які до минулої неділі 43 матчі 
поспіль не програвали на своєму полі.
 Загалом же без поразок у національ-
ному чемпіонаті «Шахтар» ішов з берез-
ня минулого року, коли, що цікаво, та-
кож був засмучений луганським клубом. 
«Коли перемагаєш «Шахтар» на остан-
ній хвилині, в меншості здобуваєш три 
очки — це особливий гол», — зізнався 
Іванисеня, не забувши віддати належне 
своєму іранському партнеру Аллахьяру 
за чудову голеву передачу.
 Уже не перший раз «Зоря» проде-
монструвала свій сильний бійцівський 
характер. Її ж наставник пояснив, що 
зумів правильно налаштувати своїх пі-
допічних на гру з чинним чемпіоном. 
 «Ми знали, що після єврокубкового 
матчу наш суперник в емоційному плані 
буде розбалансованим. Наше ж завдання 
полягало в необхідності терпіти й чека-
ти, коли суперник «підсяде» у фізично-
му плані», — наголосив Віктор Скрип-
ник. При цьому наставник «помаран-
чево-чорних» Луїш Каштру намагався 
знайти позитив у неприємній ситуації, 
зазначивши, що «рахунок не по грі».
 Виходячи на поєдинок проти «Льво-
ва», динамівці вже знали про очкові 
втрати свого головного конкурента в 
чемпіонській гонці, тож гру з аутсайде-
ром розпочали в піднесеному настрої й 

дуже швидко забили два м’ячі, котрі й 
стали основою для розгрому львівської 
команди. Після двох нічиїх «біло-сині» 
відсвяткували дві важливі перемоги, а 
їхній румунський наставник Мірча Лу-
ческу закликав підопічних зберегти та-
кий ритм. 
 А от у донецького «Олімпіка» — кар-
динально інші завдання. «Олімпійці» 
програли вже третій поспіль поєдинок 
у чемпіонаті, останній з яких грали під 
орудою вже нового наставника. Невдо-
волене результатами роботи Ігоря Кли-
мовського керівництво клубу йому на 

зміну запросило на тренерський місток 
Юрія Калитвинцева.
 При цьому до його тренерського шта-
бу ввійшов ексгравець «Манчестер Сіті» 
Яя Туре. Варто нагадати, що з України, 
а саме донецького «Металурга», іву-
арієць розпочав свою успішну кар’єру 
футболіста, сюди ж він приїхав робити 
перші кроки на тренерській ниві. 
 «У мене прекрасні асистенти. Яя 
Туре — футбольна людина. Він сьогод-
ні взагалі рвався грати, просився вий-
ти хоча б на десять хвилин. Але я ска-
зав йому, що не знайомий з футболістом 

Туре, я знаю тренера Яя Туре. У нього ве-
личезне бажання, великий досвід, і він 
підказує хлопцям правильні речі. Тре-
ба трохи часу, щоб він перебудувався і 
згадав, що він уже не футболіст», — так 
охарактеризував одного з членів свого 
тренерського штабу Калитвинцев, який 
після нетривалого періоду в Росії знову 
повернувся до роботи в Україні. ■

«Зоря» в меншості завдала «Шахтарю» першої поразки в поточному чемпіонаті країни.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

Ліга Європи
 Українські команди успішно прове-
ли матчі-відповіді 1/16 фіналу ЛЄ, з міні-
мальним рахунком обігравши «Маккабі» 
та «Брюгге», відповідно. Після впевненої 
виїзної перемоги в Ізраїлі «гірники» доб-
ряче намучились із «Маккабі» в Києві, 
могли навіть пропустити, але таки дотис-
нули непоступливого суперника.
 Натомість киянам у Бельгії необхідно 
було забити один гол для виходу до на-
ступного етапу, що їм, зрештою, і вдало-
ся, хоч і наприкінці матчу.
 У 1/8 фіналу підопічні Луческу зігра-
ють проти «Вільярреала»: іспанську ко-
манду очолює триразовий переможець 
турніру Унаї Емері. «Шахтарю» ж буде 
протистояти італійська «Рома», на чолі 
котрої — екснаставник донеччан Пауло 
Фонсека.
 1/16 фіналу. Матчі-відповіді. 
«Брюгге» (Бельгія) — «Динамо» (Ук-
раїна) — 0:1 (Буяльський, 83; «Д»: Бу-
щан, Миколенко, Забарний, Кендзьора 
(Караваєв, 77), Сирота, Сидорчук, Ше-
пелєв (Шапаренко, 68), Циганков, Ж. 
Родрігес, Буяльський (Андрієвський, 86), 
Бєсєдін; перша гра — 1:1), «Тоттенхем» 
(Англія) — «Вольфсберг» (Австрія) — 
4:0 (Аллі, 11; К. Вінісіус, 51, 83; Бейл, 
74; 4:1), «Манчестер Юнайтед» (Анг-
лія) — «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 
0:0 (4:0), «Мілан» (Італія) — «Црвена 
Звєзда» (Сербія) — 1:1 (Кессі, 8 (пен.) 
— Набуан, 24; 2:2), «Лестер» (Англія) 
— «Славія» (П, Чехія) — 0:2 (Провод, 
49; А. Сіма, 79; 0:0), «Рома» (Італія) — 
«Брага» (Португалія) — 3:1 (Джеко, 
24; К. Перес, 75; Б. Майораль, 90+1 — 
Крістанте, 88 (у свої ворота); 2:0), «Ди-
намо» (З, Хорватія) — «Краснодар» 
(Росія) — 1:0 (Оршич, 31; 3:2), «Байєр» 
(Німеччина) — «Янг Бойз» (Швей-

царія) — 0:2 (Сібатшо, 48; Фасснахт, 
86; 3:4), «ПСВ Ейндховен» (Нідерлан-
ди) — «Олімпіакос» (Греція) — 2:1 (Е. 
Захаві, 23, 44 — Кока Хассан, 88; 2:4), 
«Арсенал» (Англія) — «Бенфіка» (Пор-
тугалія) — 3:2 (Обамейянг, 21, 87; Тірні, 
67 — Д. Гонсалвеш, 43; Р. Сілва, 61; 1:1), 
«Рейнджерс» (Шотландія) — «Ант-
верпен» (Бельгія) — 5:2 (Морелос, 
9; Н. Петерсон, 46; Р. Кент, 55; Б. Барі-
шич, 79 (пен.); Іттен, 90+2 (пен.) — Ра-
фаелов, 31; Зе Ламкель, 57; 4:3), «Віль-
ярреал» (Іспанія) — «РБ Зальцбург» 
(Австрія) — 2:1 (Х. Морено, 40, 89 (пен.) 
— М. Беріша, 17; 2:0), «Хоффенхайм» 
(Німеччина) — «Мольде» (Норвегія) 
— 0:2 (Е. Андерсен, 20, 90+5; 3:3), «На-
полі» (Італія) — «Гранада» (Іспанія) 
— 2:1 (Зелінскі, 3; Фабіан Руїс, 59 — 
Монторо, 25; 0:2), «Шахтар» (Україна) 
— «Маккабі» (Т-А, Ізраїль) — 1:0 (Мо-
раєс, 67 (пен.); «Ш»: Трубін, Додо, Вітао 
(В. Корнієнко, 78), Кривцов, Матвієнко, 
Майкон, Алан Патрік, Соломон (Тете, 46), 
Марлос (Маркос Антоніо, 46), Тайсон (Ко-
ноплянка, 78), Мораєс (Фернандо, 78); 
2:0), «Аякс» (Нідерланди) — «Лілль» 
(Франція) — 2:1 (Классен, 15; Нерес, 88 
— Язиджи, 77 (пен.); 2:1).
 Пари 1/8 фіналу: «Рома» — 
«Шахтар», «Динамо» (К) — «Вільяр-
реал», «Аякс» — «Янг Бойз», «Гра-
нада» — «Мольде», «Динамо» (З) — 
«Тоттенхем», «Манчестер Юнайтед» — 
«Мілан», «Олімпіакос» — «Арсенал», 
«Славія» (П) — «Рейнджерс».

Англія
 «Ман. Сіті» із Олександром Зінчен-
ком у складі здобув 20-ту перемогу пос-
піль у всіх турнірах та, схоже, майже га-
рантував собі чемпіонський титул в АПЛ. 
«Городяни» завдяки голам своїх центр-
беків здолали «Вест Хем», а Зінченко 
взяв участь в одній із гольових атак. На-

томість форвард лондонців Андрій Ярмо-
ленко пропускав зустріч через травму.
 Тим часом конкуренти «Сіті» із 
«Юнайтед» втратили очки, розписавши 
нульову мирову з «Челсі». Відставання 
від підопічних Гвардіоли становить уже 
12 балів.
 Прем’єр-ліга. 26-й тур. «Манчес-
тер Сіті» — «Вест Хем» — 2:1 (Р. Діаш, 
30; Стоунз, 68 — Антоніо, 43; Зінчен-
ко («МС») — 90 хв.), «Вест Бромвіч» 
— «Брайтон» — 1:0, «Лідс» — «Астон 
Вілла» — 0:1, «Ньюкасл» — «Вулвер-
хемптон» — 1:1, «Крістал Пелас» — 
«Фулхем» — 0:0, «Лестер» — «Арсе-
нал» — 1:3 (Тілеманс, 7 — Д. Луїс, 40; 
Ляказетт, 45 (пен.); Н. Пепе, 53), «Тот-
тенхем» — «Бернлі» — 4:0 (Бейл, 2, 55; 
Г. Кейн, 15; Лукас Моура, 31), «Челсі» — 
«Манчестер Юнайтед» — 0:0, «Шеф-
філд Юнайтед» — «Ліверпуль» — 0:2 
(К. Джонс, 49; Брайан, 65 (у свої воро-
та)).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 62, 
«Манчестер Юнайтед» — 50, «Лестер» 
— 49, «Вест Хем» — 45, «Челсі» — 44, 
«Ліверпуль» — 43.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») 
— 17.

Іспанія
 Після кількох невдалих матчів (у 
Кубку та ЛЧ) каталонська «Барселона», 
схоже, знову стала на переможний шлях: 
Мессі і К° обіграли «Севілью» і «Ельче» 
у Ла Лізі та повернулись до чемпіонської 
гонки.
 Тим часом в іспанських ЗМІ почала 
з’являтись інформація, начебто голкіпер 
«Реала» Андрій Лунін, який цього сезо-
ну зіграв лише один матч, хоче покинути 
мадридців улітку. За українським голкі-
пером стежать «Бетіс» та «Ейбар», котрі 
нібито готові взяти його в оренду.
 Прімера. 25-й тур. «Леванте» — 

«Атлетік» — 1:1, «Ейбар» — «Уеска» — 
1:1, «Севілья» — «Барселона» — 0:2 
(У. Дембеле, 29; Мессі, 86), «Алавес» 
— «Осасуна» — 0:1, «Хетафе» — «Ва-
ленсія» — 3:0, «Сельта» — «Валья-
долід» — 1:1, «Кадіс» — «Бетіс» — 0:1, 
«Гранада» — «Ельче» — 2:1, «Вільяр-
реал» — «Атлетико» — 0:2 (А. Педра-
са, 27 (у свої ворота); Ж. Феліш, 69).
 Лідери: «Атлетико» (24 матчі) — 
58, «Барселона» — 53, «Реал Мадрид» 
(24 матчі) — 52, «Севілья» (24 матчі) — 
48, «Реал Сосьєдад» (24 матчі) — 41, 
«Бетіс» — 39.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») 
— 19.

Італія
 Уперше майже за місяць з’явившись 
у старті «Аталанти», Руслан Маліновсь-
кий забив третій м’яч у сезоні. Обіграв-
ши «Сампдорію», бергамаски поверну-
лись до топ-4. А от Віктор Коваленко, 
який приєднався до команди з Бергамо 
на початку лютого, поки залишається у 
запасі.
 Тим часом майбутній суперник «Шах-
таря» — «Рома» — мінімально посту-
пився «Мілану» в принциповому матчі, 
значно ускладнивши завдання з місцем 
у зоні ЛЧ.
 Серія А. 24-й тур. «Спеція» — 
«Парма» — 2:2, «Болонья» — «Ла-
ціо» — 2:0, «Верона» — «Ювентус» — 
1:1 (Барак, 78 — Роналду, 49), «Самп-
дорія» — «Аталанта» — 0:2 (Маліновсь-
кий, 41; Гозенс, 71; Маліновський («А») 
— до 83 хв., гол), «Інтер» — «Дженоа» 
— 3:0 (Р. Лукаку, 1; Дарміан, 69; А. Сан-
чес, 80), «Кротоне» — «Кальярі» — 0:2, 
«Удінезе» — «Фіорентина» — 1:0, «На-
полі» — «Беневенто» — 2:0, «Рома» — 
«Мілан» — 1:2 (Верету, 50 — Кессі, 42 
(пен.); Ребіч, 58).
 Лідери: «Інтер» — 56, «Мілан» — 52, 

«Ювентус» (23 матчі), «Аталанта» — 46, 
«Рома» — 44, «Наполі» (23 матчі) — 43.
 Бомбардир: Роналду («Ювентус») 
— 19.

Німеччина
 Перша Бундесліга. 23-й тур. 
«Вердер» — «Айнтрахт Франкфурт» 
— 2:1, «Баварія» — «Кельн» — 5:1 
(Чупо-Мотінг, 18; Р. Левандовський, 34, 
65; Гнабрі, 82, 86 — Скірі, 49), «Борус-
сія» (Д) — «Армінія» — 3:0 (Дауд, 48; 
Санчо, 58 (пен.); Рейньєр, 81), «Вольфс-
бург» — «Герта» — 2:0, «Штутгарт» — 
«Шальке» — 5:1, «РБ Лейпциг» — «Бо-
руссія» (М) — 3:2 (Нкунку, 57; Ю. По-
ульсен, 66; Серлот, 90+3 –  Хофманн, 6 
(пен.); М. Тюрам, 19), «Уніон» — «Хоф-
фенхайм» — 1:1, «Майнц» — «Аугс-
бург» — 0:1, «Байєр» — «Фрайбург» 
— 1:2.
 Лідери: «Баварія» — 52, «РБ Лейп-
циг» — 50, «Вольфсбург» — 45, «Айнт-
рахт Франкфурт» — 42, «Боруссія» (Д) 
— 39, «Байєр» — 37.
 Бомбардир: Р. Левандовський 
(«Баварія») — 28.

Франція
 Ліга 1. 27-й тур. «Ренн» — «Ніцца» 
— 1:2, «Бордо» — «Мец» — 1:2, «Ді-
жон» — «ПСЖ» — 0:4 (М. Кін, 6; Мбап-
пе, 31 (пен.), 51; Данілу Перейра, 82), 
«Монако» — «Брест» — 2:0, «Анже» — 
«Ланс» — 2:2, «Лор’ян» — «Сент-Еть-
єн» — 2:1, «Нім» — «Нант» — 1:1, «Рей-
мс» — «Монпельє» — 0:0, «Лілль» — 
«Страсбур» — 1:1 (Фонте, 86 — Ажорк, 
36), «Марсель» — «Ліон» — 1:1 (Мілік, 
44 (пен.) — Токо-Екамбі, 21).
 Лідери: «Лілль» — 59, «ПСЖ» 
— 57, «Ліон» — 56, «Монако» — 55, 
«Мец», «Ланс» — 41.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 
18. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Хлопці з терпінням
Чинний чемпіон зазнав своєї першої невдачі в поточному 
розіграші національної першості

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 16-й 
тур.«Десна» — «Інгулець» — 3:0 (Тотовиць-
кий, 34; Гітченко, 57; Єрмаков, 84), «Маріу-
поль» — «Дніпро-1» — 2:2 (Меличенко, 35; 
Кулаков, 86 — Дуглас, 13; Довбик, 61 (пен.)), 
«Ворскла» — «Олександрія» — 3:1 (Кулач, 39, 
77 (пен.); Тілль, 70 — Вантух, 55), «Колос» — 
«Рух» — 1:2 (Мисак, 34 (у свої ворота) — Кон-
драков, 48; Кухаревич, 90+6; нереалізоване пе-
нальті: Гавриш, 90 («К»); вилучення: Костишин, 
90+1 — Мисик, 90), «Минай» — «Олімпік» — 
2:1 (Нурієв, 13, 45 (обидва — пен.) — Нкенг, 
21; вилучення: Нурієв, 85 («М»)), «Шахтар» 
— «Зоря» — 0:1 (Іванисеня, 90+5; вилучення: 
Жуніньйо, 80 («З»)), «Львів» — «Динамо» — 
1:4 (Нич, 69 — Бесєдін, 1; Циганков, 36 (пен.); 
Кендзьора, 52; Леднєв, 90).

* * *
 Поєдинки 17-го туру (6 — 8 березня): 
«Маріуполь» — «Ворскла», «Олімпік» — «Шах-
тар», «Рух» — «Десна», «Динамо» — «Минай», 
«Зоря» — «Львів», «Інгулець» — «Колос», 
«Дніпро-1» — «Олександрія».
Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 16 11 4 1 33-13 37
2. «Шахтар» 16 9 6 1 35-12 33
3. «Зоря» 15 8 5 2 27-11 29
4. «Десна» 16 7 6 3 23-14 27
5. «Ворскла» 16 6 7 3 23-14 25
6. «Олександрія» 16 6 4 6 24-21 22
7. «Колос» 16 5 7 4 21-18 22
8. «Олімпік» 15 5 2 8 22-27 17
9. «Маріуполь» 16 4 5 7 16-23 17
10. «Дніпро-1» 16 4 3 9 22-30 15
11. «Рух» 16 2 7 7 15-27 13
12. «Минай» 15 3 4 8 12-29 13
13. «Інгулець» 16 1 9 6 15-27 12
11. «Львів» 15 3 3 9 11-33 12
 Бомбардири: Циганков («Динамо») — 10, 
Захедітабар («Зоря»/«Олімпік») — 9.

■
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«Невизначеність із турнірами, скасування багатьох із них, проблеми з 

в’їздом у деякі країни змушували посилено тренуватися, щоб не втрачати 
форму і бути готовими взяти участь у будь-яких «відкритих» стартах. Тож 
до чемпіонату України ми готувалися з максимальною відповідальністю».

Максим Нікітін
український фігурист

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зазвичай, наприкінці кож-
ного року федерація фігурного 
катання України організовува-
ла національний чемпіонат, аби 
за його підсумками сформувати 
делегацію на майбутні міжна-
родні турніри найвищого рівня.
 Однак у нинішньому сезоні 
через коронавірус старт чемпіо-
нату України довелося відклас-
ти і провести його напередодні 
березневого чемпіонату світу, 
котрий незабаром відбудеться у 
Стокгольмі.
 При цьому невщухаюча ко-
ронавірусна пандемія не дозво-
лила відбутися чемпіонату Єв-
ропи, котрий скасували впер-
ше з часів Другої світової війни. 
Тож для лідерів вітчизняно-
го фігурного катання ЧУ-2021 

став, по суті, першим серйоз-
ним у новому році стартом.
 Уже традиційно найбільш 
запекла боротьба за національні 
медалі точилася в одиночному 
катанні. Приміром, за медалі 
в жіночому катанні змагалися 
одразу 17 фігуристок, дев’ять 
хлопців заявилися в чоловічу 
програму. Натомість у парних 
дисциплінах сумарно зібрало-
ся лише п’ять дуетів. У парному 
катанні один одному опонували 
лише два тандеми, тож у цьому 
виді змагань навіть не доводи-
лося говорити про повноцінний 
розіграш медалей.
 Хай там як, а чемпіонський 
титул у цій мінідуелі виборола 
перспективна київська пара — 
Віолетта Сєрова/Іван Хобота. 
Після срібних фінішів на двох 
попередніх чемпіонатах, у про-

тистоянні з дуетом із Дніпра 
— Софія Голіченко/Артем Да-
ренський — вихованці настав-
ника Філіпа Залевського впер-
ше здобули звання найкращого 
спортивного дуету країни.
 Щоправда, на чемпіонат сві-
ту, як належить національним 
чемпіонам, Сєрова та Хобота 
поїхати не зможуть через надто 
юний вік партнерки, котрій не-
щодавно виповнилося лише 14 
років. Тож на «мундіалі» у Сток-
гольмі (22—28 березня) Украї-
ну в парному катанні представ-
лять віцечемпіони нашої країни 
— Голіченко/Даренський.
 Водночас у двох інших дис-
циплінах на планетарному фо-
румі в Швеції українське фігур-
не катання представлятимуть 
саме вітчизняні чемпіони.
 Найбільш досвідченими 

учасниками ЧС-2021 від Украї-
ни стануть Олександра Назаро-
ва та Максим Нікітін, які вп’яте 
поспіль виграли національні 
змагання у танцях на льоду. 
Своїх конкурентів — Марію Го-
лубцову/Кирила Бєлоброва — 
досвідчені фігуристи, вихован-
ці Олександри Чурилової в під-
сумку випередили майже на 30 
балів. «Ми виступаємо з про-
грамами попереднього сезону, і 
вони вже добре відпрацьовані. 
Але водночас у нас йде інтен-
сивна робота над новим довіль-
ним танцем, який, з огляду на 
негативні події нинішнього се-
зону, ми вирішили постави-
ти раніше, ніж зазвичай», — 
так прокоментував упевнений 
виступ пари переможців Мак-
сим Нікітін.
 Чемпіонка України 2021 
року 15-річна Анастасія Шабо-
това не могла похвалитися іде-
альним прокатом, утім навіть 
у таких умовах вона фінішува-
ла з комфортною перевагою над 
найближчою конкуренткою — 
Таїсією Спесивцевою. Щоправ-

да, на «мундіаль» поїде більш 
досвідчена Анастасія Архіпова.
 Не обійшовся без падінь 
і виступ найсильнішого ук-
раїнського фігуриста Іва-
на Шмуратка, проте можли-
вості його опонентів виявили-
ся ще скромнішими. Водночас  
у майбутньому від віцечемпіо-
на країни — Кирила Лішенка 
— можна очікувати більшого, 
адже 2021 рік він розпочав з пе-
ремоги на юніорському чемпіо-
наті України. ■

Віталій МОХНАЧ

 Прагнучи відірватися від 
Землі та відчути вільний політ, 
людство відкрило для себе 
стрибки на лижах iз трамплі-
на. Той, хто стежив за польо-
тами літаючих лижників, сам 
стрибав iз трампліна чи органі-
зовував такі змагання, неод-
мінно отримував незабутні вра-
ження про цей доволі унікаль-
ний вид спорту.
 Від самого народження Ва-
силь Галевич знаходився біля 
трамплінів, перебуваючи у 
вирі змагальних подій. Урод-
женець села Великі Млинів-
ці Кременецького району, що 
на Тернопільщині, — він змал-
ку бачив польоти «гiрських ор-
лів» на трамплінах у Кременці. 
Коли ж він став головою райра-
ди ФСТ «Колос» на своїй бать-
ківщині, зібрав та узагаль-
нив великий масив інформа-
ції, котру виклав у книзі під 
назвою «Стрибки на лижах із 
трампліна та лижне двоборс-
тво в Україні».
 Від часу своєї появи стриб-
ки на лижах з трампліна (як і 
їхній молодший брат — лиж-

не двоборство) подолали в Ук-
раїні, можна сказати, повний 
життєвий цикл, пройшовши 
етапи становлення, розквіту 
та згасання. За подібним сце-
нарієм, який неначе повторює 
фази стрибка літаючого «лиж-
ника» — розгін, політ, призем-
лення, Василь Галевич побуду-
вав і свою історико-докумен-
тальну працю, котра на 400 
книжних сторінках виглядає 
як справжня енциклопедія. 
 Розповідаючи про життєві 
етапи та географію поширення 
стрибків iз трампліна та лиж-
ного двоборства в Україні, ав-
тор одразу намагається пояс-
нити читачеві, якого потуж-
ного розвитку досягли ці олім-
пійські види спорту на своєму 
піку. Глава, котра охоплює 

тривалий період після Другої 
світової війни, більше схожа 
на повноводну гірську річку, 
де суцільний потік прізвищ 
та статистичних цифр демонс-
трує, як сильно на території 
України кипіло змагальне 
життя у 70-80-ті роки минуло-
го століття.
 «Стрибки на лижах із трам-
пліна та лижне двоборство в 
Україні» — це видання про лю-
дей, які вміли літати, — рішу-
чих, спокійних та безстраш-
них. Їхні життєві історії по-
дані у формі автобіографій. 
Незважаючи на однотипність 
оформлення, там захована вся 
сіль книги. Людям, які відда-
ли своє життя польотам на ли-
жах і знаменують цілу епоху, 
присвячена добра половина ро-

боти. Здається, однотипні на-
риси, але в кожному з них — 
окремий шлях, окрема доля. 
Найбільш титулований «літа-
ючий лижник» України, автор 
найдовшого стрибка, трене-
ри та директори ДЮСШ, а та-
кож керівники спортивних баз 
та центрів — про всіх є у книзі 
пам’ять та згадка. Немов скарб 
в енциклопедії — особисті спо-
гади тих, хто виводив на зліт 
лижників. Особлива глава — 

фотобіографічна, де просте-
жується динаміка розвитку 
лижнострибкової дисципліни в 
Україні та демонструється про-
грес у вимогах до епікірування 
та спорядження спортсменів.
 Загалом автор створив кни-
гу-альманах про нині рідкісні 
для України два зимові види 
спорту. При цьому в «Стрибках 
на лижах із трампліна та лиж-
не двоборство в Україні» є щось 
драматичне, адже тут скрізь 
відчуваються сльози та гірко-
та, котрі залишилися після за-
непаду потужної та добре роз-
виненої системи. Утім, порів-
нюючи минуле та сьогодення, 
Василь Галевич увесь час ди-
вився в перспективу. Заключна 
світлина у фотогалереї, де зоб-
ражено малочисельну генера-
цію молодих українських «лі-
таючих лижників та лижни-
ць», кінцівка основного тексту 
з багатообіцяючим повідомлен-
ням про те, що в 2020 році в сер-
ці стрибкових дисциплін нашої 
країни — Ворохті — розпоча-
лася реконструкція всіх наяв-
них трамплінів — вони, як па-
ростки надії та оптимізму, про-
демонстровані автором. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Політ усього життя
У світ вийшла історико-документальна книга 
про нині рідкісні в Україні зимові види спорту

■

У танцях на льоду Олександра Назарова та Максим Нікітін уже тривалий час домінують на внутрішній арені.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Прогресивна молодь
На столичній Льодовій арені визначили найкращих фігуристів країни та окреслили 
контури вітчизняної делегації на чемпіонат світу

■

Дзюдо
 У Празі на відкритому Кубку Європи з дзюдо українські спортсмени здобули чоти-
ри медалі. Срібними призерами стали Данило Гуцол (вагова категорія — до 100 кг) і 
Олександр Гордієнко (понад 100 кг). На третю сходинку п’єдесталу піднялися Анастасія 
Антіпіна (до 63 кг) та Руслана Булавіна (понад 78 кг).

Гандбол
 Відділ sз проведення змагань ЄГФ присудив технічну перемогу запорізькому «Мо-
тору» в матчі групового раунду Ліги чемпіонів проти німецького «Кіля», котрий не від-
бувся 10 лютого через виявлені випадки коронавірусної інфекції в таборі опонентів ук-
раїнського чемпіона. Завдяки такому несподіваному подарунку, котрий посприяв пере-
мозі «мотористів» над чинним тріумфатором ЛЧ, вітчизняний клуб піднявся в турнірній 
таблиці на четверте місце, зрівнявшись за очками в турнірній таблиці з данським «Оль-
боргом». Утім, після того як ЄГФ змінила регламент суперліги, надавши право участі в 
матчах «плей-оф» усім без винятку учасникам групового етапу, місце в груповому ок-
теті має для його учасників другорядне значення. ■

ХРОНІКА■

Помилки на складних стрибках 
не завадили Івану Шмуратку 
стати триразовим чемпіоном країни.

❙
❙
❙



КАЛЕЙДОСКОП

Дара ГАВАРРА

 Що й казати, пандемія настільки всіх 
«дістала», що найменша нагода «вийти 
в світ» сприймається як свято. Ось і зір-
кова пара Ніколь Кідман та її чоловік 
кантрі-спiвак Кіт Урбан вирішили схо-
дити на виставу в славнозвісну Сідней-
ську оперу, взявши з собою і маму акт-
риси. Вистава настільки сподобалася 
подружжю, що після її закінчення вони 
встали, щоб стоячи аплодувати співакам. 
Дехто з глядачів вирішив услід за зірка-
ми й собі встати, щоб привітати успіх ак-
торів на сцені. Та раптом глядач, який 
сидів за відомим подружжям, замахнув-
ся і вдарив Ніколь по обличчю програм-
кою вистави. Голлівудська зірка настіль-
ки була ошелешена, що навіть не змог-
ла відреагувати на таке неподобство. Все, 
на що вона була здатна, — це здивовано 
промовити до чоловіка: «Він мене вда-
рив...»
 Згодом чоловік Кідман розповів в од-
ному інтерв’ю, що настільки не чекав чо-
гось подібного, що не знав, як реагувати: 
як чоловік, він мав би дати здачу крив-

днику, але ж не влаштову-
вати бійку в громадському 
місці! Тому зав’язалася 
словесна баталія, згодом 
довелося викликати на 
підмогу поліцію. Як пояс-
нив потім забіяка, Ніколь 
разом зі своєю сім’єю вия-
вила велику безтактність, 
адже в Австралії не вста-
ють після оперних вистав, 
щоб показати своє захоп-
лення виконавською май-
стерністю акторів, як це 
прийнято в усьому світі. 
«Ми не знали, що в Авс-
тралії не встають після 
закінчення вистави, щоб 
привітати акторів. До 
цього я ніколи не ходив в 
оперу», — зізнався чоловік 
Кідман. Що й казати, в Пів-
денній півкулі не тільки се-
зони не збігаються з наши-
ми, а й звичаї... ■

ОВВА!

Ляпас зірці
Ніколь Кідман ударили по обличчю в опері

■

Варка ВОНСОВИЧ

 Незвичну картину спостерігала 
жителька канадської провінції Ост-
рів принца Едуарда. Наприкінці лю-
того Ліліан Рейнальдс повідомила в 
місцеву службу порятунку, що поряд 
з її будинком по вулиці прогулюєть-
ся... тюлень. До прибуття поліції жін-
ка стежила, щоб з твариною нічого не 
трапилося, адже дорогою все ж таки 

їздять машини, які б могли порани-
ти тюленя. Коли наряд поліції при-
був, то довелося попітніти, щоб яки-
мось чином доправити тварину до її 
природного середовища проживання. 
До слова, морський ссавець таки да-
леченько забрів — на 800 метрів від 
моря. Поліцейські загорнули його в 
ковдру і так відвезли до водойми.
 Це вже не перший такий випадок 
у Країні Кленового Листя. Представ-

ники Фонду дикої природи 
заявили, що їм усе частіше 
сигналізують про подібні 
«прогулянки». Вчені пояс-
нюють таку картину нестачею 
морської криги, від чого тва-
рини й вимушені пересуватися 
сушею. Самки морських ссав-
ців виходять на сушу, щоб ви-
водити потомство та догляда-
ти за ним.
 Щось схоже трапилося і 
в Чилі. Через пандемію ко-
ронавірусу місцева влада 
ввела комендантську го-
дину, тож увечері на ву-
лицях міст людей не-
має, чим і скористав-
ся морський лев, яко-
го, швидше за все, 
викинуло на берег. 
Він вільно пересу-
вався вулицями 
одного з прибе-
режних міст. ■

СВІТ ТВАРИН

Головною вулицею... 
на ластах
У Канаді тюлені все частіше блукають 
містами

■

ВІВТОРОК, 2 БЕРЕЗНЯ 202116
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…-3

 +5…+10

Північ +2…-3

 +4…+9

Центр +2…-3

 +4…+9

Схід -2…+3

 +1…+6

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь-1…+4

 +4…+9

 — Фімо, що ти їстимеш на вече-
рю?
 — Поклади мені шматочок тієї 
білої риби.
 — Але це не риба, а сало.
 — Я тебе не питаю, як звуть 
рибу.

* * *
 — Яшо, любий, одягни шапку.
 — Я в цiй шапцi як ідіот.
 — Ти думаєш, рiч у шапці?

* * *
 — Дівчино, ви годину тому теле-
фонували і сказали, що тільки бампер 

пом’ятий. А тут, дивлюся, — ще ка-
пот, дверцята і скло вибите.
 — Так я поки доїхала...

* * *
 — Якщо дивишся в книгу і ба-
чиш фігу, що це означає?
 — Це означає, що дружина 
знайшла таки заначку.

* * *
 Маленький Марік грав iз хлоп-
цями у дворі. Забігши за ріг, він по-
бачив, як тато цілує сусідку тітку 
Дору, і подумки уявив, якого коль-
ору в нього буде новий велосипед.

Дві сестри Лесі та племінники 
Косачі у 1940-х роках опинилися в Західній Німеччині й отримали статус переміщених осіб

По горизонталі:
 1. Основна манера виконання 
пісні у стилі реп. 6. Команда для 

собаки кидатися на жертву. 8. Тра-
диційна альпійська страва з плав-

леного сиру з додаванням спецій. 9. 
Головний «мотор» в організмі люди-
ни. 10. Популярний у 1990-х серіал, 
зіркою якого була Дженніфер Еніс-
тон. 11. Український варіант імені 
Лео. 13. Вітер, що періодично змі-
нює свій напрям: улітку дме з океа-
ну на материк, а взимку — з матери-
ка в океан. 15. Розкол у християнс-
тві на православних і католиків. 16. 
Людина (зазвичай — близький ро-
дич), яка захищає права сироти до 
настання повноліття без усиновлен-
ня. 18. Місце для випасання худоби, 
пасовище. 21. Український режисер 
і художник-мультиплікатор, автор 
мультсеріалу про козаків. 23. Звер-
тання до католицького священника. 
24. Ресторан Миколи Тищенка, який 
у розпал першого локдауну потрапив 
у скандал. 25. Місце, де водойма 
стикається із сушею. 27. Румунська 
національна валюта. 28. Теплий мо-
лодіжний светр із кишенями спере-
ду і з капюшоном.
По вертикалі:
 1. Позивний волонтера і музи-
канта Андрія Антоненка. 2. Воро-
тар київського «Динамо» та збірної 
СРСР. 3. Прем’єр-міністр Канади. 4. 
Гучна й абсолютна перемога. 5. Два в 
кубі. 6. Селище біля Ялти, де в серп-

ні 1991 року прихильники ГКЧП спро-
бували заблокувати Михайла Горба-
чова. 7. Одеський активіст, справед-
ливого суду над яким вимагає гро-
мадянське суспільство. 11. Один із 
поширених видів «виправних робіт» 
у радянських таборах для репресова-
них. 12. «А коли війна скінчиться того 
діла й того слова, то скінчиться дав-
ня ..., а настане правда нова». (Леся 
Українка). 14. Радість, задоволення, 
щастя. 17. Кримінальна причина по-
жежі. 19. Фастівський полковник, 
один iз керівників повстання проти 
Корони Польської в 1702-1704 роках. 
20. Популярний у 1980-х італійський 
серіал про сицилійську мафію. 21. 
Одна зi складових бухгалтерського 
обліку. 22. Один із трьох легендар-
них братів, що заснували Київ. 26. 
Футбол, баскетбол, регбі. ■

Кросворд №18
від 24 лютого

Ніколь Кідман.❙

3 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -1...+1, удень +6...+8.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -2...-4, удень +9...+11. Яремче: вночi 0...-2, 
удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +9...+11. Рахiв: 
уночi -1...-3, удень +10...+12.

1 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
1 см, Стрий — 3 см, Славське — 4 см, Плай — 61 см, 
Мiжгiр’я — немає, Рахiв —  немає, Долина — 1 см, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — 5 см, Коломия — не-
має, Пожежевська — 64 см.
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