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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 28,49 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

«Майдан — це єдина подія, заради якої 
варто було 

народитися й жити»
Медсестра Марія Матвіїв, фото якої 

облетіло весь світ, — про найстрашніші 

дні Революції гідності та її уроки
стор. 6—7 »

Німецько-українська 

документальна 

стрічка про школярів 

з Миколаївки на 

Донеччині, які пережили 

війну,  отримала 

гран-прі на Берлінале
стор. 13 »

Блокування поставок 

вугілля з «ОРДЛО» 

має приховати 

системні помилки та 

зловживання влади 

в енергетичному 

секторі
стор. 8 »

Остання надія 
Гройсмана 

Тіла і душі

«Редут» замiсть 
молитви
У день пам'яті героїв Небесної сотнi в центрі Києва знову відбулися сутички 
між протестувальниками та правоохоронцями
стор. 4 »

Як і три роки тому, за Януковича, на Банковій знову сутички й армади силовиків-«космонавтів»... ❙
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«Це наше тверде i наполегливе прохання: цього тижня проголосувати 
закон, який дозволяє передати справу Януковича до суду». Петро Порошенко 

Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

Герой України Василь Сліпак 
 Відомому в світі оперному співаку, волонтеру, 
учаснику Революції гiдностi та війни на Донбасі Ва-
силю Сліпаку посмертно присвоєно звання Герой 
України.
 Відповідний указ Президент Петро Порошенко 
підписав 20 лютого 2017 року. У документі зазна-
чено: «За виняткову мужність і героїзм, виявлені 
у захисті державного суверенітету та територіаль-
ної цілісності України, самовіддане служіння ук-
раїнському народові постановляю присвоїти зван-
ня Герой України з удостоєнням ордена «Золота 
зірка» Сліпаку Василю Ярославовичу — учаснику 
антитерори стичної операції (посмертно)».
 Василь Сліпак був солістом у Паризькій на-
ціональній опері. З 2015 року він  — боєць Доб-
ровольчого корпусу «Правий сектор» на сході Ук-
раїни. Загинув 29 червня 2016-го від кулі снайпе-
ра поблизу смт Луганське Бахмутського району 
Донецької області.
 «Перше питання, що його мені ставлять друзі 
у Франції, — а яка позиція офіційної влади щодо 
загибелі оперного співака Василя Сліпака у Cхід-
ній Україні, — нещодавно ділився з журналістом 
«УМ» Орест Сліпак, брат загиблого. — Я кажу, що 
я її не знаю. Мене питають — а що, немає спра-
ви? Може, є слідство, слідчі дії, але я про це нічо-
го не знаю, мені не повідомляли. Я сподівався, що 
наша військова прокуратура працює, і коли співак 
виступав у Парижі і за 2 тижні загинув на фронті, 
то має бути якась офіційна позиція...»

Ляшко хоче, щоб Артмеменко склав 
мандат
 Таку вимогу лідер Радикальної партії вису-
нув після того, як стало відомо, що депутат фрак-
ції РПЛ Артеменко передав для адміністрації пре-
зидента Трампа свій план нормалізації відносин 
між Україною та РФ для скасування санкцій, де 
зокрема передбачалася можливість передачі Кри-
му в оренду Росії на 50 років. «Це винятково його 
власна позиція, яку ні я особисто, ні наша коман-
да не підтримуємо», — заявив Ляшко.

Генпрокуратура звітує, 
вбивці не покарані
 У дні вшанування пам’яті героїв Небесної со-
тні, коли діючій владі закидають майже 3-річну 
бездіяльність у справі справедливого покарання 
винних у вбивствах людей під час Революції гiд-
ностi, через «Фейсбук» виправдався Генеральний 
прокурор Юрій Луценко. Він написав у соціальній 
мережі: «Притягнення до відповідальності (тих), 
які переховуються в РФ, розпочнемо відразу піс-
ля уточнення закону про особливості заочного за-
судження, який перебуває в парламенті».
 Генпрокурор уточнив, що нині органи прокура-
тури розслідують 259 проваджень щодо злочинів, 
здійснених під час Революції гiдностi. Із них 14 — 
слідство власне Генпрокуратури, інші — обласних 
прокуратур.
 У «справах Майдану» повідомлено про пі-
дозру 353 особам, iз них Генпрокуратурою — 201 
особі (34 високопосадовцям, 127 службовцям пра-
воохоронних органів, 32 цивільним «тітушкам»). У 
топ-10 підозрюваних високопосадовців входять, 
нагадаємо, зокрема, Янукович, Захарченко, Пшон-
ка, Азаров.
 За статистикою Генпрокуратури, визнано вин-
ними уже 11 осіб, з яких 8 правоохоронці та 3 «ті-
тушки». 
 Нагадаємо, за період Революції гiдностi за-
галом розслідують убивство 91 особи (78 мітин-
гувальників i 13 силовиків). На лаві підсудних у 
справі про розстріли на Майдані наразі — лише 
5 екс-бійців київського «Беркута». 

Передати справу Януковича 
до суду
 У понеділок під час зустрічі з родинами героїв 
Небесної сотні Президент Петро Порошенко закли-
кав депутатів підтримати зміни до закону про за-
очне правосуддя для можливості передачі до суду 
обвинувачення проти Віктора Януковича. «Єдина і 
спільна наша позиція — звернення до депутатів, 
— цитує гаранта прес-служба. — Ми не можемо 
чекати місяцями, бо 15 квітня закінчується дія за-
кону, і вони знову вислизнуть від відповідальності. 
Це наше тверде і наполегливе прохання: цього тиж-
ня проголосувати закон, який дозволяє передати 
справу Януковича до суду».
 Присутній на зустрічі Генпрокурор Юрій Лу-
ценко пообіцяв, що після того, як законопроект 
буде прийнято, обвинувачення Януковича у де-
ржавній зраді протягом десяти днів буде переда-
но до суду. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Інцидент з участю озброєних людей у камуфляжі 
стався пізно ввечері в районі Олексіївського житло-
вого масиву. Спочатку чоловіки з’ясовували стосун-
ки на вулиці Клочківській, а потім одна з груп пере-
містилася на проспект Перемоги, де, вибивши скло у 
приміщенні дитячого садка № 411, сховалася від пе-
реслідування. Створити барикади вояки не встигли, 
бо за викликом сюди прибули поліція і спецпідроз-
діл «Корд». Спротив правоохоронцям затримані не 
чинили, тому до райвідділку одразу потрапило 11 
осіб. 
 Утім, наступного дня стало відомо, що кримі-
нальне провадження відкрили лише стосовно п’ятьох 
учасників НП, які наразі перебувають у СІЗО. Чет-
веро з них — мешканці Харкова, п’ятий — житель 
Дніпра. Їм інкримінують три статті Кримінального ко-

дексу — дві за «хуліганство», ще одна — «замах на 
вбивство». 
 У ході перестрілки був тяжко поранений водій 
«Східного корпусу» 45-річний Ігор Пушкарьов. За 
його життя хірурги боролися всю ніч, але й наразі 
кваліфікують стан здоров’я пацієнта як «стабільно 
важкий». Куля зачепила селезінку, печінку, жовч-
ний міхур, а також щелепу. Як повідомив заступник 
начальника слідчого управління Нацполіції у Хар-
ківській області Андрій Шарнін, в учасників конф-
лікту вилучили чотири помпові рушниці й автомат, 
а також чималу кількість травматичної зброї. Весь 
«арсенал» відправили на експертизу. 
 Попри те, що стріляли дві сторони, названо 
поки що лише одну з них — громадська організа-
ція «Східний корпус», яка часто бере участь у пат-
рулюванні міста разом iз правоохоронцями. Хто «во-
ював» iз протилежного боку, точно й досі не відо-

мо. Умовно цю групу назвали «камуфляжниками», 
обмежившись обтічними коментарями. За однією з 
версій, лідером там нібито був екс-боєць батальйо-
ну «Донбас» Олег Черкашин iз позивним «Іспа-
нець». І оскільки цю військову структуру традицій-
но пов’язують із Семеном Семенченком, спочатку 
поширились чутки, що учасники конфлікту посва-
рилися через різні погляди на блокаду ОРДЛО. Але 
вже наступного дня представники «Донбасу» запе-
речили приналежність «Іспанця» до своїх лав. Мо-
вляв, звільнився ще минулого року, у блокаді участі 
не брав, але не виключено, що працює в одній з охо-
ронних фірм Харкова. У батальйоні також припуска-
ють, що сумний інцидент міг бути спланованою ак-
цією задля дискредитації бійців і ветеранів «Донба-
су». 
 Хто насправді організував чи спровокував бійню 
у житловому масиві, наразі точно не відомо. За од-
нією з версій, «Іспанець» сьогодні працює на депу-
тата Євгена Мураєва, який не підтримує ідею блока-
ди ОРДЛО. Прізвище цього політика назвав і Арсен 
Аваков, коментуючи збройний конфлікт у Харкові. 
«Я не хочу, аби Мураєв чи будь-хто інший наймав та-
ких людей. Це ненормально», — сказав він. У свою 
чергу, нардеп на своїй сторінці у соцмережах пові-
домив, що, на відміну від інших політиків, ніколи не 
наймав ні учасників бойових дій, ні «активістів» для 
якихось силових акцій. Але при цьому додав: «Я мав 
співробітництво з однією з ветеранських організацій 
області. Утім це не означає, що там «мої люди» і що 
я можу якось впливати на їхні вчинки». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Анонсований на прес-ко-
ференції марш власників 
зброї, що викликав нервуван-
ня офіційних структур, таки 
пройшов у неділю, 19 лютого, 
в Чернігові за участі близько 
150 осіб. Організатори акції 
— Максим Конашевич, Мак-
сим Дерев’янко та Олександр 
Тарнавський — ще напередод-
ні наголосили, що, незважа-
ючи на назву, аби уникнути 
провокацій, марш буде прохо-
дити без зброї. Крім того, щоб 
не допусти її появи, організа-
тори ходи контролювали си-
туацію спільно з поліцією. 
 За словами Максима Кона-
шевича, захід приурочений до 
3-ї річниці розстрілів на Май-
дані, а також має привернути 
увагу суспільства до необхід-
ності легалізації зброї. Він на-
голосив, що на акцію зібра-

лися відповідальні люди, 
які мають легальну зброю, і 
виступають за прийняття від-
повідного закону, проект яко-
го подала Українська асоціа-
ція власників зброї.

 Організаторів акції обу-
рює, що досі не ухвалили за-
кон про зброю, хоча в грома-
дян є потреба у захисті. Ак-
тивісти переконані, що на за-
конодавчому рівні має бути 

легалізовано носіння зброї, 
«щоб ніколи не повторилося 
беззаконня — масові розстрі-
ли демонстрантів». Узаконен-
ня короткоствольної зброї ма-
тиме меншу небезпеку, ніж 
нині, коли поширився неза-
конний обіг зброї й коштува-
ти вона стала дешевше, аніж 
до початку АТО — таку пози-
цію відстоюють. 
 Учасники маршу рухали-
ся від «Мегацентру» проспек-
том Миру до Катерининської 
церкви й несли плакат iз напи-
сом «Зброя — твоє право, за-
хист — твій обов’язок». Вони 
пройшли з вигуками «Грома-
дяни мають право на захист!», 
«Зброю — в руки нації!», «Бий 
москалів!», «Ми непереможні 
— шаблі догори!», «Смерть во-
рогам нації!». Поліція супро-
воджувала рух колони, а рух 
транспорту тимчасово був пе-
рекритий. Учасники акції час 
від часу кидали димові шаш-
ки.  Біля пам’ятника «Бор-
цям за свободу і незалежність 
України» присутні виконали 
гімн. Організаторами маршу 
виступили місцеві громадські 
організації «Північний кор-
пус», «Парни северной столи-
цы», «ОУН — Північ». ■

АКЦІЯ

Узаконити короткостволку?
У Чернігові виборюють право для всіх на легальне носіння зброї

■

Учасники акції час від часу кидали димові шашки.❙

ПРОТИСТОЯННЯ

«Схованка» — у дитсадку
У Харкові дві групи озброєних людей влаштували 
стрілянину, тяжко поранений водій громадської 
організації «Східний корпус»

■

Іван БОЙКО

 Упродовж вихідних оку-
панти затято обстрілювали 
позиції ЗСУ навколо окупо-
ваного Донецька. Найбільше 
обстрілів припало на Авдіїв-
ку, через що мешканці міста 
знову залишилися без світ-
ла (енергопостачання вдало-
ся відновити лише в понеді-
лок). 
 Тож саме під Донецьком 
захисники України зазнали 
найбільше безповоротних 
втрат. Зокрема, в районі Ав-
діївки загинуло двоє бійців 

72-ї бригади ЗСУ, ще один 
помер від важкого кульового 
поранення в голову в районі 
сусіднього селища Зайцеве. 
 У вихiднi також було по-
ранено й травмовано близь-
ко п’ятнадцяти бійців на різ-
них ділянках східного фрон-
ту.
 Наразі відомо, що урод-
женець Луцька, командир 
зенітно-ракетного взводу 
Максим Гринчишин заги-
нув від кулі ворожого снай-
пера під час виконання бой-
ового завдання в неділю.
 Прізвище іншого загиб-

лого захисника України на-
разі невідоме. За словами 
речника Мін оборони Олек-
сандра Мотузяника, йдеть-
ся про бійця, якого ще в су-
боту вважали зниклим без-
вісти. Утім наразі встанов-
лено факт його смерті. 
 «Окрім цього, в одному з 
тилових госпіталів (у Хар-
кові. — Ред.) помер війсь-
ковослужбовець ЗСУ, якого 
було важко поранено в Зай-
цевому 16 лютого», — зазна-
чає полковник Мотузяник.
 За даними штабу АТО, в 
неділю бойові дії в Авдіївці 
тривали понад десять годин, 
ворог випустив по позиціях 
ЗСУ більше 120 мін та понад 
50 танкових снарядів.
 «Особливо потужні во-
рожі обстріли сталися на 
світанку та в другій поло-
вині дня. Слід зазначити, 
що після 19-ї години на пере-
довій стало відносно спокій-
но — противник перестав за-

стосовувати важке озброєн-
ня і обмежився епізодич-
ною стріляниною, зокрема 
зі снайперських гвинтівок», 
— ідеться у повідомленні.
   Ця обставина дала під-
стави штабу АТО констату-
вати зниження бойової ак-
тивності на лінії розмежу-
вання в понеділок. 
    Проте в першій поло-
вині дня відбулося 15 воро-
жих обстрілів, тому коман-
дування ЗСУ заявило про те, 
що бойовики терористичних 
«ДНР» і «ЛНР» зірвали від-
ведення важкого озброєння 
від лінії розмежування на 
Донбасі, заплановане учас-
никами Тристоронньої кон-
тактної групи з урегулюван-
ня ситуації на Донбасі саме 
на 20 лютого. 
 «Передумов для відводу 
озброєнь і введення режиму 
припинення вогню на лінії 
розмежування немає», — за-
значили у штабі АТО. ■

НА ФРОНТІ

Криваве «відведення» 
Упродовж вихідних під Донецьком 
загинуло троє захисників України   

■
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Острів 
кохання є
У ратуші Івано-
Франківська вперше 
зареєстрували шлюб 
за пришвидшеною 
процедурою
Любов ЗАГОРОВСЬКА 

 В Івано-Франківську  зареєструва-
ли перший «Шлюб за добу». «Це істо-
рична подія, адже вперше за часи Не-
залежності ми реєструємо шлюб у ра-
туші. Ця будівля — символ нашого 
міста, і мені дуже приємно, що перші 
молодята в цьому проекті вибрали ло-
кацією для шлюбу саме Ратушу», — 
сказав міський голова Руслан Мар-
цінків, який прийшов привітати мо-
лодят.
 Нещодавно Івано-Франківськ 
приєднався до пілотного проек-
ту Міністерства юстиції «Шлюб за 
добу», організатором скороченої про-
цедури реєстрації шлюбу стало кому-
нальне підприємство «Центр розвит-
ку міста та рекреації». Оскільки за-
раз реєстрація шлюбу абсолютно не 
прив’язана до місця реєстрації осо-
би, будь-яка пара з будь-якого міста 
і навіть пара, яка приїхала з-за кор-
дону, може зареєструвати шлюб там, 
де має бажання.
 Молодята мають прийти з паспор-
тами в інформаційно-туристичний 
центр заповнити заяву і підписати до-
говір із підприємством. Вони визнача-
ють, о котрій годині хочуть зареєстру-
вати шлюб, і тоді на цей час приходить 
реєстратор iз РАГСУ. Молодята мо-
жуть вибрати: розписатися за скоро-
ченою процедурою чи провести цікаву 
церемонію з фотографом і музичним 
супроводом. Зрозуміло, час —гроші, 
процедура — не безплатна.
 «Основне — щоб наречені мали з 
собою паспорти. Якщо хтось iз них 
попередньо перебував у шлюбі, то має 
принести також свідоцтво про розлу-
чення. А іноземцям потрібен доку-
мент, який підтверджує їхнє легаль-
не перебування на території України», 
— розповіла директор КП «Центр роз-
витку міста та рекреації» Руслана Ва-
силюк.
        Пара, яка першою зареєструвала-
ся для послуги «Шлюб за добу» в Іва-
но-Франківській ратуші, проживає у 
Києві. Наречена — місцева уроджен-
ка Ірена Хованець, а наречений Павло 
Хрипко з міста Кривий Ріг Дніпропет-
ровської області. «Ми живемо разом 
уже сім років. Але можна жити разом 
і двадцять років, а потім раптом вирі-
шити взяти шлюб. Одного дня ти про-
кидаєшся і розумієш, що хочеш зро-
бити це сьогодні. У коханні все спла-
нувати неможливо, тому можливість 
одружитися спонтанно — це круто. 
Важливо мати змогу сказати: «Хочу 
зробити це сьогодні», — розповіла на-
речена.
 Провести «Шлюб за добу» в Іва-
но-Франківську можна на трьох ло-
каціях: у міській ратуші, обласній 
філармонії та в облмуздрамтеатрі. У 
майбутньому такі церемонії планують 
проводити ще й у Парку культури та 
відпочинку імені Тараса Шевченка та 
на Острові кохання, що на міському 
озері. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачене посвідчення учасника 
бойових дій, серія АА №234843, видане 
26.06.2014 року Святошинським 
РВК м. Києва на ім’я Ворони Миколи 
Анатолійовича, вважати недійсним.

■

■
Дар’я БАВЗАЛУК

 У центрі Львова внаслідок 
падіння з даху льоду загину-
ла жінка. Сталося це неділь-

ного дня. Депутат міськра-
ди Ігор Зінкевич на сторінці 
«Варта1»  у соціальній мережі 
повідомив, що об 11:10 на вул. 
Краківській, 21 із даху Пре-

ображенської церкви на літ-
ню жінку впала брила льоду. 
Жінка від отриманих травм 
померла на місці. Цю інфор-
мацію підтвердила й речниця 
Головного управління Нацп-
оліції області Світлана Добро-
вольська. Медики, які прибу-
ли на виклик, констатували 
смерть жінки. 
 Було встановлено, що за-
гиблою є 80-річна житель-
ка одного з сіл Жовківсько-
го району Львівської області. 
За попередньою інформацією, 
пенсіонерка приїхала у Львів 

до родичів. На місце події одра-
зу прибула її донька.
 Вирішують питання про 
відкриття кримінального про-
вадження.
 Нагадаємо, раніше в центрі 
Києва крижана брила впала з 
даху на припарковані на узбіч-
чі автомобілі. Шмат криги 
серйозно пошкодив два авто. 
 Оскільки з підвищенням 
удень температури активно по-
чали танути поклади снігу на 
дахах, не варто ходити близь-
ко попід будівлями. Бо  на ко-
мунальників надії мало.  ■

Людмила НІКІТЕНКО 

 У Кропивницькому презентували 
унікальне та економне освітлення ву-
лиць, яке прийнято називати «розум-
ним». «Наше місто стало першим в Ук-
раїні і 455-м у світі, на території якого 
запроваджено систему «розумного» зов-
нішнього освітлення OWLET», — пові-
домили «Україні молодій» у прес-служ-
бі міської ради Кропивницького.
 За словами заступника міського го-
лови Олександра Мусіна, наразі місто 
має вже три вулиці, обладнані сучасни-

ми діодними світильниками і включе-
ними в єдину систему OWLET. Це вули-
ці Ушакова, Садова, Верхня Пермська і 
частина Великої Перспективної — зага-
лом 114 світлових точок.
  Електронна система керування, по-
яснює пан Олександр, дозволяє диспет-
черу бачити повну картину роботи кож-
ного світильника. У разі виходу якоїсь 
лампи з ладу, інформація про це відра-
зу з’явиться на моніторі комп’ютера. А 
головне, що є можливість дистанційно 
керувати кожним світильником окре-
мо, змінювати яскравість світлового по-

току в залежності від тривалості дня чи 
виключати частину світлоточок в нічну 
пору.
 До того ж, і це теж дуже важливо, 
система OWLET дає можливість суттє-
во економити кошти міського бюджету. 
Приміром, 33 лампи по вулиці Садовій 
у нічний час, при переведенні в режим 
10% номінальної потужності, спожива-
ють усього 150 Вт. ■

Ірина КИРПА
Херсон

 Черговий страйк водії у Херсоні ого-
лосили після того, як рішенням місько-
го суду було скасовано наказ міськви-
конкому про підвищення плати за про-
їзд iз трьох до п’яти гривень. Перманен-
тні транспортні бойкоти лихоманять 
південне місто вже більш як три тижні 
поспіль. Водії «маршруток» ігнорують 
усі дії міської влади, спрямованi на збе-
реження існуючих тарифів, та активно 
домагаються підвищення платні за про-
їзд. Справжня битва за гроші для хер-
сонських пасажирів закінчилася тим, 
що у вихідні на вулиці міста вийшла 
лише третина «маршруток». Люди були 
змушені йти пішки або по 40 хвилин че-
кати надмірно переповнений громадсь-
кий транспорт на зупинках.
 — Ми все одно вийдемо на тарифний 
мітинг, адже рішення суду про заборо-
ну на підвищення цін на проїзд можуть 
відмінити у будь-який день, — заявив 
один iз лідерів опозиційних сил у Хер-
соні Василь Федін. – Остаточною пере-
могою херсонців стане лише встанов-
лення народного контролю над діями 
міської влади. Адже мер міста Володи-
мир Миколаєнко відверто перейшов на 
бік «маршрутників».
 Дійсно, керівник південного міста 
впевнений, що зараз існують усі підста-
ви для підвищення тарифів на проїзд. 
Так, на його думку, гроші «маршрут-
никам» украй необхідні для того, щоб 
підвищити мінімальну зарплату. А ок-
рім як iз пасажирів, брати кошти для 
цього їм просто ніде.
 Зовсім іншої думки глава антико-
рупційної комісії міської ради Віталій 
Богданов. «Збір підписів за підвищення 
плати на проїзд проходив у «підкилим-
ному» режимі, — розповів Віталій Бог-
данов. — Заступник мера та його одіоз-
на помічниця Катерина Гандзюк їзди-
ли по домівках членів виконкому та 
змушували підписати папір про підви-
щення тарифів за проїзд. Хоча той же 
склад виконкому при публічному роз-
гляді відмовився голосувати. Під час за-
сідання виконкому, на якому рішення 
про підвищення плати за проїзд не під-
тримали, повноцінного обґрунтування 
нових тарифів не було».
 Додатковою неприємністю для міс-
тян стало розпорядження керівника 

«Херсонського електротранспорту» 
(ХЕТ) Єгора Устинова про тимчасову за-
борону на виїзд для водіїв тролейбусів. 
Причиною транспортного колапсу в ць-
ому випадку став украй поганий стан 
дорожнього покриття в місті. Керів-
ник ХЕТ порахував, що дешевше буде 
тимчасово залишити машини в парку, 
аніж потім витрачати великі суми гро-
шей на ремонт. Усі претензії з приво-
ду транспортних проблем, а також про-
блем зі станом міських доріг Єгор Усти-
нов порекомендував висувати керівниц-
тву міста.

 Тим часом у Херсоні вже тиждень 
триває незвичайна акція «Підвези хер-
сонця!». Її ініціаторами стали, влас-
не, мешканці міста, а також актив-
ні користувачі соцмереж. Суть: влас-
ники авто безплатно підвозять людей, 
які змушені годинами стояти та мерз-
нути на зупинках i не можуть нікуди 
поїхати через страйк «маршрутників». 
На жаль, безкорисливих водіїв особис-
тих авто набралося не так уже й бага-
то, тому переважна більшість херсонсь-
ких пасажирів змушені пересуватися 
по місту пішки. ■

НЕБЕЗПЕКА

Жертви льодопаду
Зсуви з дахів убили жінку 
і потрощили автівки

■

ОЩАДЛИВІСТЬ

«Розумне» освітлення
У Кропивницькому діодними світильниками оснастили 
три вулиці

■ ДО РЕЧІ

 Цікавим є факт, що у місті Виноградів За-
карпатської області тамтешній житель Мико-
ла Буркало самотужки і власним коштом також 
встановив на вулиці біля свого будинку «ро-
зумне» освітлення. Його унікальність у тому, 
що світлодіодна лампа набагато краще освіт-
лює простір і споживає всього 120 Вт електро-
енергії. У лампі навіть встановлено GPS-наві-
гатор на випадок її викрадення, а за допомо-
гою мобільного телефону можна регулювати 
яскравість освітлення.

■

ТРАНСПОРТ

Пасажири ходять пішки
Війна за підвищення тарифів на проїзд: 
«маршрутникам» підіграли тролейбусники 

■

У Херсоні страйкують «маршрутники», люди скупчилися на зупинках.
Фото з сайта dt.ua.

❙
❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

У трагічні дні 18-20 лютого, у 
дні вшанування пам’яті героїв 
Небесної сотнi, Київ до болю 
нагадав ситуацію трирічної дав-
нини. За кілька днів до дати 
на під’їздах до столиці раптом 
з’явилися блокпости і нацгвар-
дійці з автоматами Калашнико-
ва, у неділю вулиці, прилеглі до 
тих, які у 2014-му стали епіцент-
ром страшних подій, знову були 
заставленими міліцейськими 
(чи тепер поліцейськими?) ав-
тобусами та автозаками, а в 
самому центрі знову вибухали 
чи то петарди, чи то шашки, а 
щільні кордони «космонавтів» 
захищали підходи до адмініст-
рації Президента.
І водночас усе, що відбувалося 
цими днями i в столиці, і в Ук-
раїні, знову підтвердило спра-
ведливість слів, що будь-яка 
історія, що повторюється двічі, 
має шанс перейти від трагедії 
до фарсу.

«Ці дні для молитви, 
а не для бійки»
 Ще зранку 18 лютого центр 
Києва заполонили загони На-
ціональної гвардії в повному 
бойовому екіпіруванні. Їх було 
навіть більше, ніж учасників 
жалобного маршу та панахи-
ди, які відбулися на вулиці Інс-
титутській, перейменованій на 
алею Небесної сотнi. Багато лю-
дей прийшло й неорганізовано: 
з сім’ями, з дітьми, з квітами 
та лампадками. «Особливо зво-
рушливо було чути, як молодий 
тато розповідав своїй донечці: 
«Отут була наша барикада, а 
тут твоя мама приносила мені 
чай і бутерброди», — ділиться 
з «УМ» журналіст «Радіо «Сво-
бода» Богдана Костюк. Коло-
обіг людей на Майдані тривав 
до пізньої ночі.
 А в неділю до анонсованих 
заходів додалося ще й віче, ор-
ганізоване учасниками еко-
номічної блокади «ОРДЛО», 
яка триває з грудня минуло-
го року. Причому його учасни-
ки вирішили не обмежувати-
ся словами, а перейти до пря-
мої дії. Встановивши, за сло-
вами одного з координаторів 
акції, народного депутата Єго-
ра Соболєва, біля «центральної 
диспетчерської торгівлі з оку-
пантами» (тобто адміністрації 
Президента. — Авт.) символіч-
ний «Редут» — намет iз цілодо-
бовим чергуванням активістів. 
Причому зробити це негайно, 
незважаючи на вихідний і те, 
що будівля АП була практично 
безлюдною.
 Подальший розвиток подій 
не важко було передбачити, 
враховуючи досвід Революції 
гідності. Хіба що не було грей-
дера, світло-шумових гранат i 
розлючених «беркутівців», які 
вискакували з-за спин ВВ-шни-
ків і молотили всіх, хто потрап-
ляв під гарячу руку. Але спро-
ба встановити намет закінчи-
лася добрячою штовханиною, 
у результаті якої п’ятеро ак-
тивістів, серед яких і провід-
ник ОУН Микола Коханівсь-
кий, були затримані, а з деся-
ток людей отримали різного 
роду травми. Були постраждалі 
i з боку правоохоронців: одній 

поліцейській зламали пальці, 
її колезі — руку, інший право-
охоронець потрапив до лікарні 
з закритою черепно-мозковою 
травмою. Фото з розбитим но-
сом опублікував у соц мережах 
і Єгор Соболєв.
 Відео бійки одразу ж стало 
топ-темою випусків новин, що 
викликало величезне невдово-
лення у всіх, хто волів би бачи-
ти ці дні справді днями пам’яті, 
а не політичних акцій, що різ-
ко посадило і рейтинги «Само-
помочі», яка була основним 
ініціатором віча, і рівень під-
тримки блокади як акції. «Не 
могли почекати день-два?», «Не 
можна робити піар на крові», 
«Не вiрю ні поясненням уря-
довцiв, нi радикалам-блокад-
никам. Тому сьогодні прошу — 
не провокуйте й не пiддавайтесь 
на провокацiї. У законодавчо-
му полi вирiшуйте проблеми. 
А нинi дайте спокiйно помоли-
тись за героїв», — такі заклики 
домінували у соцмережах.

Щеплення від Майдану
 Утiм чогось подібного потріб-
но було очікувати. Останні кіль-
ка років у моменти найбільшої 
соціальної напруги — а таки-
ми стали останні дні листопада, 
коли почався Майдан, і 18-20 лю-
того, коли протистояння сягнуло 
кульмінації, — спо стерігаються 
різкі сплески активності різних 
політичних (і не лише) груп. І, 
аналізуючи ці моменти, мимо-
волі ловиш себе на думці, що все 
це не випадково.
 Перша річниця Небесної со-
тнi пройшла без ексцесів. По-
перше, надто ще болючою була 
пам’ять про ті події. По-дру-
ге, кредит довіри до нової вла-
ди ще не був вичерпаний. І, по-
третє, представники влади не 
надто намагалися втручатися 
у перебіг подій. Та й ситуація, 
яка складалася під Дебальце-
вим, привертала до себе увагу 
громадськості краще за будь-

які сплановані заходи.
 А от минулого року перед 
лютневими подіями соціаль-
на напруга зросла до критич-
ної межі. Все частішими були 
розмови про третій Майдан, 
про готовність ветеранів АТО 
приїхати до столиці і спробу-
вати отримати відповіді на за-
питання, чому досі ніхто не 
відповів ні за розстріли на 
Майдані, ні за Іловайськ, ні за 
Дебальцеве. І раптом напере-
додні «часу «Ч» в готелі «Ко-
зацький» з’являються нікому 
до того не відомі «Революційні 
праві сили» разом з екс-народ-
ним депутатом Юрієм Кармазі-
ним, екс-керівником «Айдару» 
(про якого досі в «айдарівців» 
діаметрально протилежні від-
гуки) Сергієм Мельничуком та 
ще кількома неоднозначними 
особистостями. Втім рух, який 
погрожував владі ультимату-
мами і багатозначно натякав 
на кардинальні дії (варто зараз 
перечитати інтерв’ю Кармазі-
на, які він тоді щедро роздавав 
із «революційного штабу»), че-
рез тиждень просто розчинив-
ся, наче його й не було. Проте 
своє завдання він виконав: на-
віть ті, хто прагнув до протес-
тів і був готовий вийти на ву-
лиці, подивившись на таких 
«очільників», просто відвер-
нулися від них.
 Подібна ж ситуація спо-
стерігалася і в листопаді мину-
лого року. Щоправда, тоді «на 
випередження» спрацювали ін-
шим чином: в інформаційний 
простір було запущено «план 
«Шатун», який проголошував 
«дестабілізацію ситуації в сто-
лиці» розробкою кремлівських 
політтехнологів. Тож будь-які 
конструктивні (і не дуже) ідеї 
щодо того, щоб змусити пред-
ставників влади звітувати перед 
людьми, наткнулися на страх 
того, що ти станеш гвинтиком 
чийогось чужого тобі плану. В 
результаті можливість масо-

вих акцій протесту була зведе-
на практично до нуля.
 «Зараз важко зрозуміти, чи 
існував цей план «Шатун» на-
справді, чи це був інформацій-
ний вкид iз метою дискреди-
тації протестних настроїв. Але 
чітко прослідковується одна 
закономірність. Ці дві дати — 
листопад і лютий — влада вико-
ристовує для того, щоб перетво-
рити протести на якусь клоуна-
ду. Мовляв, хочете протестува-
ти — будь ласка. Але з ким? З 
Кармазіним? З іншими клоу-
нами? Ви їх хочете привести до 
влади? Якщо це вдається — сус-
пільство на деякий час отримує 
щеплення від Майдану, а влада 
— карт-бланш. Зверніть увагу 
— практично кожного разу піс-
ля таких подій ми отримували 
чергове значне підвищення та-
рифів чи якісь інші «реформи». 
І зараз уже йде інформаційна 
кампанія про чергове підви-
щення ціни на газ та електро-
енергію. Тобто вони випробову-
ють: проковтнеться це — про-
ковтнуть й інше. Якщо ми зно-
ву розчаруємося і відвернемося 
— будуть нові способи відкачу-
вання грошей у населення. Бо 
насправді єдине, що цікавить 
нинішню владу, це гроші.
 Насправді влада, яка при-
йшла на хвилі Майдану, а по-
суті просто спробувала очолити 
старі схеми, не зрозуміла одно-
го уроку: якщо революція буде, 
то не в ті дні, про які гучно сур-
млять сурми. Революція почи-
нається не з закликів до бари-
кад, а тоді, коли людина втра-
чає страх. А якщо людина не 
боїться — нею не можна керу-
вати, маніпулювати, її не мож-
на передбачити. І от саме це 
найбільше лякає владу. Адже 
кінець Януковича почався не з 
відмови від європейського кур-
су і навіть не з побиття студен-
тів. Майдан почався тоді, коли 
в маленькій Врадіївці на Ми-
колаївщині люди забули про 

страх перед до того всевлад-
ною міліцією і відкрито висту-
пили проти. І чим більше вла-
да закручує гайки, тим більше 
з’являється людей, яким втра-
чати нічого», — пояснює «УМ» 
iсторик Олександр Хоменко.

Чи вдасться домовитися?
 Цього разу, «спрацювавши 
на випередження», а швидше, 
спробувавши вписати свою ак-
цію у резонанс пам’ятних дат, 
депутати від «Самопомочі» пос-
тавили під удар саму ідею бло-
кади контрабандних потоків і 
торгівлі з окупантами. Бо хоча 
від початку вона і не знаходила 
однозначної підтримки в різних 
частин суспільства, все ж ви-
тягла на світ Божий багато полі-
тичних схем і старих скелетів. 
Зокрема, дозволила побачи-
ти, що за багатьма моментами 
стоїть одна й та ж людина: ан-
трацитне вугілля насправді ви-
добувається на приватних шах-
тах Ахметова, обслуговує воно в 
переважній більшості приватні 
підприємства Ахметова і його ж 
ТЕЦ, а платити за все доводить-
ся нам. І влада нічого, крім над-
звичайного стану в енергетиці, 
не може цьому протиставити. 
 А ще блокада пролила світ-
ло і на інші «торгові оборудки», 
які тривали всі ці три роки. 
«Спекулюючи на «безальтерна-
тивності» антрацитового вугіл-
ля з окупованих територій у 
розпал опалювального сезону, 
нашу увагу відволікають від ін-
ших, набагато більших, вагонів, 
куди блокувальники дали нам 
можливість зазирнути. А в ва-
гонах із відмітками «22» (Ук-
раїна) та «20» (Росія), як ка-
жуть, Бог послав: дрібне вугіл-
ля марки «т» (цікаво, кому пот-
рібне?); ліс-кругляк, на експорт 
якого дуже вчасно накладено 
мораторій; порох, який не мо-
жуть своєчасно отримати шах-
ти «Львіввугілля», оскільки це 
товар подвійного призначення, 
багато чого для металургійно-
го бізнесу — концентрат залізо-
рудний, сталь листова, стальні 
заготовки, вапно для флюсів, 
сляби, і, як стверджує влада, 
багато чого не вказано в наклад-
них, тобто контрабанда», — за-
явила народний депутат від 
«Самопомочі» Оксана Сироїд.
 Тож питання врегулюван-
ня торгових відносин з окупо-
ваними територіями має цього 
тижня бути центральним у пар-
ламенті. Взагалі цей тиждень 
може стати поворотним в ук-
раїнській політиці — Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
уже заявив про готовність сіс-
ти з депутатами за стіл пере-
говорів. «Завдання Верховної 
Ради — стати на бік людей. І 
ми просимо прийти на майдан 
киян. Бо нині було лише кіль-
ка тисяч. Нам треба більше лю-
дей, щоб ситуація змінилася. 
Щоб нова поліція не поводила-
ся, як старий «Беркут», щоб у 
парламенті ухвалили закон, 
який заборонить торгівлю на 
крові. Щоб Президент не бояв-
ся наметів, а пишався тим, що 
очолює державу настільки ак-
тивних і вільних громадян», — 
заявив «Радіо «Свобода» Єгор 
Соболєв.
 Узагалі, цей тиждень міг би 
стати переломним у політично-
му житті України. Якби тільки 
політичні сили зрозуміли свою 
відповідальність за дер жаву 
і державницькі амбіції взяли 
гору над політичними. Поки 
що ж спостерігається зворотний 
процес — на акції, оголошені на 
22 лютого, більшість політич-
них сил ітимуть окремими ко-
лонами під своїми політичними 
прапорами. ■

РЕЗОНАНС

«Редут» замiсть молитви
У день пам’яті героїв Небесної сотнi в центрі Києва знову відбулися сутички між 
протестувальниками та правоохоронцями

■

Знову протистояння активістів і силовиків.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙
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Що там стирчить із 
широких штанин?
Узаконивши паспорти «ЛНР» і «ДНР», 
Путін продовжує дражнити Захід
Інна СТЕПАНЧУК

 Президент Росії Володимир Путін підписав указ, 
згідно з яким на офіційному рівні визнають паспор-
ти так званих «ЛНР» і «ДНР». Крім паспортів, тепер у 
Росії будуть офіційно визнавати документи, що посвід-
чують особу, дипломи про освіту та кваліфікацію, сві-
доцтва про народження, укладення (розірвання) шлюбу, 
зміну імені, про смерть, свідоцтва про реєстрацію транс-
портних засобів, а також реєстраційні знаки транспор-
тних засобів. Документи самопроголошених республік, 
як зазначено в указі, росіянами визнаються тимчасо-
во, поки не налагодиться ситуація на Донбасі. На сай-
ті Кремля наголошують, що  указ підписаний «iз метою 
захисту прав і свобод людини і громадянина, керуючись 
загальноприйнятими принципами і нормами міжнарод-
ного гуманітарного права». 
 Як у Росії вміють «захищати права», ми вже на при-
кладі Криму побачили. То що ж стоїть за цим кроком 
Путіна? Адже вищезгадані «паспорти» й раніше діяли 
при перетині російського кордону з Донбасом? Навіщо 
знадобився указ?  
 Журналіст Роман Цимбалюк зазначає, що цей крок 
Путіна — не що інше як «юридичне оформлення окупа-
ції». «Росія відкрито демонструє, що не збирається йти 
з українського Донбасу і Мінск-2 — тільки прикриття, 
— пише журналіст на своїй сторінці у «Фейсбуці». — По 
суті, аналогічно було зроблено в Криму. Діють суто по-
російськи: те, що захоплено воєнним шляхом «по пра-
ву», стає де-факто Росією. Наступний крок: за покли-
ком своїх ставлеників будуть офіційно введені війська 
Росії. Оформлять це як в Абхазії і Південній Осетії. Для 
нас це чергове нагадування, з ким маємо справу... А на-
шим партнерам на Заході варто припинити робити виг-
ляд, що з їхньою думкою в Кремлі готові рахуватися». 
 Справді, цим указом Путін скрутив чергову дулю За-
ходу. Мовляв, ось де я бачив ваші санкції та погрози. І не 
випадково в часі це збіглося з Мюнхенською конферен-
цією з безпеки. «Драматургія Мюнхена була побудована 
її організаторами-німцями так, щоб показати — Росію 
ніхто прощати  не збираються. У цьому дусі висловлюва-
лися всі помітні представники Заходу, включаючи віце-
президента США Пенса. Путін у відповідь і видав указ iз 
підтекстом — не нагнітайте ситуацію, бо гірше буде», — 
сказав виданню «Страна.ua» один з українських дипло-
матів. 
 Наразі в Україні та світі відреагували на прецедент 
прогнозовано і досить мляво.  Наш Президент Порошен-
ко зазначив, що своїм указом Путін підтвердив, що Росія 
окупувала Донбас, а Посольство США в Україні на сторін-
ці в Twitter констатувало, що цей крок «протирічить і по-
рушує досягнуті домовленості Мінських угод». ■

■

«Дармоїди» проти «бацьки» 
 Великими містами Білорусі ширяться протести проти так званого де-
крету президента Олександра Лукашенка про «дармоїдство», котрий ви-
магає від людей, що працювали менше 183 днів у році, сплачувати пода-
ток у 250 доларів — більше половини середньої щомісячної зарплатні. 
Після кількатисячного мітингу в  Мінську до протестів приєдналося друге 
найбільше місто країни Гомель. Петицію проти президентського указу під 
офіційною назвою «Про запобігання соціального утриманства» підписа-
ли 60 тисяч людей. Схожі акції відбулися в Бресті, Вітебську, Гродному та 
Могильові. Чиновники кажуть, що тільки 10% із 470 тисяч білорусів спла-
тили податок за 2015 рік, що дало бюджету країни лише 6 млн. доларів 
додаткових надходжень. Білорусь — єдина країна у світі, котра оподатко-
вує безробітних. 

Трамп: помилочка вийшла
 Президент США Дональд Трамп, виступаючи у штаті Флорида, за-
явив, що у Швеції, буцімто, стався терористичний напад за участі імміг-
рантів. Шведська влада почала вимагати пояснень, що саме мав на увазі 
президент США, бо у Швеції нічого такого не відбулося. Колишній прем’єр 
Швеції Карл Більдт написав у «Твіттері»: «Швеція? Терористичний напад? 
Чим він там обкурився? Повно запитань». Заява Трампа спровокувала чис-
ленні кепкування з боку його опонентів. У спробах виправдатися, прези-
дент Трамп написав у «Твіттері», що говорив не про теракти, а торкнувся 
теми мігрантів у Швеції, яку обговорювали напередодні в документально-
му фільмі, що вийшов в ефір на телеканалі «Фокс Ньюс». У програмі, на 
яку посилався Дорнальд Трамп, iшлося про зростання кількості збройних 
нападів і зґвалтувань у Швеції після того, як iз 2013 року до країни поча-
ло прибувати багато мігрантів iз країн Близького Сходу й Африки. Згід-
но з офіційними даними, Швеція, населення якої становить близько 9,5 
млн. людей, прийняла близько 200 тисяч біженців і мігрантів. Це найбіль-
ше співвідношення прибулих і місцевих жителів, порівняно з іншими краї-
нами Європи. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Соціал-демократична партія 
(СДП) Німеччини, популярність 
якої стрімко зросла після висунення 
колишнього глави Європарламенту 
Мартіна Шульца на посаду канцлера 
ФРН, тепер може розраховувати на 
парламентських виборах цього року 
на більше голосів, ніж правлячий те-
пер блок двох християнських партій 
— Християнсько-демократичного со-
юзу Німеччини та Християнсько-со-
ціального союзу Баварії — ХДС/ХСС 
на чолі з діючим канцлером Ангелою 
Меркель. Такі результати опубліко-
ваного в неділю, 19 лютого, останньо-
го щотижневого опитування німець-
ких виборців Sonntagstrend («Не-
дільний напрямок»), яке проводить 
соціологічна служба Emnid на замо-
влення газети «Більд ам Зоннтаг».
 Як свідчать результати опиту-
вання, підтримка виборців для СДП 
за останній тиждень зросла на один 
відсоток (33%), а підтримка ХДС/
ХСС навпаки за ці сім днів упала на 
один відсоток (32%). Додамо, що Со-
ціал-демократична партія Німеччи-
ни вперше за останні 10 років обійш-
ла за популярністю правлячий блок 

християнських партій ХДС/ХСС. 
Рейтинги посткомуністичних «Лі-
вих» (Die Linke) та «зелених» зали-
шилися без змін — відповідно, 8 і 7 
відсотків. А це означає можливість 
утворення коаліції у складі СДП та 
вказаних двох «червоно-зелених» 
партій (канцлера в Німеччині оби-
рає бундестаг). Щоправда, така ко-
аліція мала б незначну перевагу го-
лосів у парламенті. Щоб наблизити 
перспективу перемоги та зробити 
її переконливішою, Шульц планує 
провести партійні переговори про 
стратегію спільної перемоги ще до 
літньої перерви в роботі парламен-
ту, після якої до виборів залишить-
ся зовсім мало часу. Не відомо, чи 
вдасться йому бути достатньо пере-
конливим, бо в кожній iз трьох пар-

тій не бракує противників створен-
ня такого владного тріумвірату. 
 Особисті рейтинги Шульца ще 
красномовніші. Минулої п’ятниці 
було подано результати іншого опи-
тування, що його провів соціоло-
гічний осередок Forschungsgruppe 
Wahlen на замовлення громадсько-
го телеканалу ZDF. Якби канцлер 
Німеччини обирався на прямих ви-
борах, то за Мартіна Шульца відда-
ли б голоси 49% виборців, а за Ан-
гелу Меркель — 38%. 
 Утiм парламентські вибори від-
будуться 24 вересня і до того часу 
симпатії виборців можуть зазнати 
змін. Але вже тепер можна конста-
тувати, що Ангела Меркель своєю 
промігрантською політикою знач-
но підтяла власну популярність. ■

І «ввічливі люди» 
довкола...
 За даними прокуратури 
в Подгориці, група «росій-
ських націоналістів» iз 
РФ, Сербії та Чорногорії го-
тувала в країні державний 
переворот. План включав 
убивство прем’єр-міністра 
і приведення до влади про-
російської коаліції. Спроба 
державного перевороту від-
булася у Чорногорії у жов-
тні минулого року, в день 
парламентських виборів. 
Поліція тоді заарештувала 
20 осіб за підозрою у пла-
нуванні збройних атак на 
урядові заклади.
 Російська розвідка 
не могла б діяти без під-
тримки місцевої чорно-
горської агентури, тому в 
середу, 15 лютого, парла-
мент Чорногорії позбавив 
лідерів проросійської опо-
зиції імунітету, давши та-
ким чином зелене світло 
розслідуванню їх участі 
у підготовці путчу. Серед 
затриманих — керівник 
проросійського «Демок-
ратичного фронту» Ан-
дрій Мандич та його со-
юзник Мілан Кнезевич. 
39 депутатів від опозиції 
у 81-місному парламен-
ті Чорногорії бойкоту-
вали голосування. «За» 
проголосували 42 депута-

ти — члени коаліції екс-
прем’єра Міло Джукано-
вича. Саме його начебто 
мали вбити заколотники 
задля приходу до влади 
представника опозиції.
 У Кремлі звісно запере-
чили можливість причет-
ності російських органів 
до планування та органі-
зації державного перево-
роту в Чорногорії. 
 Спеціальний прокурор 
Мілівоє Катнич уточнив, 
що інформація про участь 
росіян у підготовці пут-
чу отримана за допомогою 
«розвідувальних служб 
дружніх країн», включа-
ючи США і Великобри-
танію, які брали участь 
у розслідуванні в Чорно-
горії, що планує вступити 
до НАТО.
 Ключовий свідок — лі-
дер сербської шовіністсь-
кої організації «Сербські 
вовки» Александар Сінд-
желич — був запрошений 
до Москви представни-
ком «російських військо-
вих структур» Едуардом 
Шишмаковим для отри-
мання інструкцій щодо ви-
конання завдання. Шиш-
маков, який використову-
вав псевдонім Широков, 
просив Сінджелича про до-
помогу запобіганню всту-
пу Чорногорії до НАТО — 
це і було головною при-
чиною організації змови, 
зазначив Катнич. 18 лис-
топада 2016 року проку-
ратура Чорногорії вперше 
у зв’язку зі справою про 
підготовку перевороту на-
звала імена росіян Едуар-
да Широкова і Володими-
ра Попова як можливих 

співробітників Головного 
розвідувального управлін-
ня (ГРУ). Крім того, ствер-
джувалося, що Широков 
і Попов видали Сінджелі-
чу 200 тисяч євро на збір 
групи бойовиків на чолі 
з колишнім командува-
чем жандармерією Сербії 
Братиславом Дікичем для 
здійснення перевороту.

Докази збирали 
американці й британці 
 Прокуратура Чорно-
горії підозрює 25 осіб у 
підготовці до путчу, в ос-
новному це сербські на-
ціоналісти. Також вона 
розшукує росіян Попо-
ва й Широкова (Шишма-
кова), яких вважає голов-
ними організаторами змо-
ви. Про те, що ці особи 
відігравали ключову роль 
у підготовці путчу, чорно-
горські ЗМІ повідомляли 
ще в листопаді 2016 року. 
Торік на початку грудня 
стало відомо, що Широ-
ков і Попов оголошені в 
міжнародний розшук, а 
згодом з’явилася інфор-
мація, що спецпрокура-
тура країни видала між-
народні ордери на їхній 
арешт. 
 Напередодні британсь-
ке видання «Сандей Теле-
граф» опублікувало фото-
графії двох росіян, імовір-
но, Попова і Широкова, 
яких розшукує Інтерпол 

за участь в антиурядовій 
змові в Чорногорії. Аме-
риканські та британські 
докази включають пере-
хоплені телефонні розмо-
ви і листування електрон-
ною поштою. 
 За даними британсь-
ких видань, події в Чор-
ногорії стали однією з тем, 
яку обговорювали на пер-
шій зустрічі глави бри-
танського міністерства 
закордонних справ Бори-
са Джонсона з новим держ-
секретарем США Рексом 
Тіллерсоном. Зустріч від-
булася минулого тижня. 
Як зауважив один зі спів-
розмовників видання, пе-
реворот готували таким 
чином, щоб при необхід-
ності Кремль міг заяви-
ти, ніби росіяни, причет-
ні до нього, діяли за влас-
ною ініціативою. Однак, 
за словами джерела, на-
явні докази демонстру-
ють, що операція не мог-
ла бути проведена без 
схвалення російської вла-
ди. Нагадаємо, 11 листо-
пада минулого року бри-
танська газета «Гардіан» 
повідомила, що під час 
несподіваного жовтнево-
го візиту до Белграда сек-
ретар Радбезу Росії Мико-
ла Патрушев вибачився за 
росіян, які готували пере-
ворот у Чорногорії. Він за-
певняв, що змовники дія-
ли без санкції Кремля. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

РЕЙТИНГИ

Міркуй, Меркель
У Мартіна Шульца зросли шанси стати 
канцлером ФРН

■

ІГРИ ДЕРЖАВ 

Вуха Кремля 
у чорногорському путчі 
Аби завадити 
вступу країни 
до НАТО, Росія 
влаштувала 
заколот

■

Широков та Попов.❙

Ігор ВІТОВИЧ

Російська влада була 
причетною до підготовки 
державного перевороту в 
Чорногорії у жовтні 2016 
року. Про це заявив спе-
ціальний прокурор країни 
Мілівоє Катнич. Головним 
організатором невдалої 
спроби повалення уряду 
Чорногорії був представ-
ник російських військових 
структур, заявив спец-
прокурор. «Раніше ми 
мали докази, що за цим 
(підготовкою перевороту. 
— Ред.) стояли структури 
російських націоналістів, 
а тепер — що в це були 
залучені на певному рів-
ні російські державні ор-
гани», — цитує Катнича 
«Німецька хвиля». Росія 
повинна провести розслі-
дування і порушити кримі-
нальну справу на підставі 
наявних документів, наго-
лосив прокурор.
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«Якщо, не дай Боже, зі мною 
щось станеться...»
 Два попередні роки вона їз-
дила до Києва, зустрічалася з 
побратимами, ходила Інсти-
тутською, вдивлялася в дерева, 
тіла яких пошматовані сліда-
ми від куль, шукала поглядом 
те місце, де помирали хлопці 
фактично на її руках, а все, що 
вона могла зробити, — це бути 
поруч... На третю річницю Май-
дану поїхати до Києва не вдало-
ся — кілька тижнів тому Марія 
впала біля своєї хати й злама-
ла руку. Тепер сидить удома в 
гіпсі й навіть це обмеження її 
особистої свободи сприймає як 
наругу над особистістю. Дяку-
вати, що обійшлося тільки ру-
кою, бо могло бути значно гір-
ше. «Як казала моя бабця, що 
людям, те і нам», — намагаєть-
ся жартувати вона і в цьому за-
гіпсованому стані, бо була й за-
лишається великою оптиміст-
кою. Попри все. 
 За три роки вона вже втоми-
лася від уваги журналістів і пуб-
лічності, що звалилися на її го-
лову. Однак від розмови не від-
мовляється. Бо добре розуміє, 
що спогади про Майдан — це не 
для «галочки», а для того, щоб 
не впасти у відчай, не зламати-
ся і ще раз сказати: все було не-
даремно!
  На Майдані вона була зви-
чайною робочою мурашкою у 
багатотисячному його велелюд-
ді: розливала коктейлі Молото-
ва, чергувала, надавала медич-
ну допомогу, бігала хлопцям 
по каву, щоб ті на барикадах не 
впали від втоми. Потім їхала 
додому, щоб відпрацювати своє 
чергування, побути трохи з си-
ном і рідними. І знову поверта-
лася, як тільки ставало спекот-
но в замерзлому від лютих мо-
розів Києві. Щоб не вмерти від 
розпачу перед екраном телеві-
зора. Бо там, серед однодумців, 
не було так страшно, як удома, 
чекати новин.
 — На Майдан я їздила пе-
ріодично, починаючи відтоді, 
як «Беркут» побив студентів. 
1 грудня ми вже були в Києві. 
Їздила зі своєю сестрою. Були 

днів чотири–п’ять, бо на робо-
ту треба, і так відпрошувала-
ся, мінялася змінами. А біль-
ше я, напевне, і не витримала 
б. Дивуюся досі, як люди могли 
жити місяцями в тому холоді? 
Ще цілий місяць після Майда-
ну я ходила вдома, загорнута у 
ковдру. І здавалося, що не можу 
зігрітися. Може, це була захис-
на реакція організму на стрес. 
Хоча ми майже ніколи не ночу-
вали в наметах, тільки в остан-
ні дні. А так ішли відсипатися 
до знайомих. Удень передрімає-

мо, а вночі йдемо на барикади, 
бо на ніч завше мало людей за-
лишалося, — згадує Марія. 
  Увечері 18 лютого із Буська 
виїжджав автобус на допомо-
гу Майдану, і Марія зі своїм чо-
ловіком Петром теж була там. 
Цього разу в столицю вируша-
ли тільки чоловіки, жінок iз со-
бою не брали. За неї заступився 
її Петро, і вона переконала, що 
на Майдані потрібні медики. 
 — Мене часто запитують 
журналісти: «Чи усвідомлю-
вали ви, куди їдете?». Звичай-
но, усвідомлювала. Тому й мамі 
своїй сказала: «Якщо, не дай 
Боже, зі мною щось станеться, 
ти мою дитину маєш постави-
ти на ноги». Синові було тоді 
12 років. Я розумію, що нічого 
особливого не зробила і від мене 
однієї ніби нічого на Майдані не 
залежало. Але думала так: пої-
ду я, ще хтось, і набереться ба-
гато таких. Я ніколи не думала, 
що в Україні є стільки людей-
однодумців. Це так класно зуст-
ріти в одному місці стільки тих, 
хто має з тобою однакові погля-
ди на світ, на життя. Якось стої-
мо з сестрою на Грушевського, 
йде чорношкірий хлопець і несе 
коктейль Молотова. Ми оніміли 
від подиву й розсміялися: «По-
дивися, хто відстоює незалеж-
ність України!». Або ця фанта-
стична картинка: мітингуваль-
ники кидають у «беркутівців» 
феєрверки, а вони у них — гра-
нати. «Воїни світла, воїни доб-
ра» — це якраз про це. 

«Ми зрушили з мертвої точки 
і пішли, хай і міліметровими 
кроками»
 ■ Ви знаєте, кого 20 лютого 
рятували на Інститутській? 
 — Шкода, але з тих хлоп-
ців мало хто вижив. Знаю, що 
Олександр Лабецький, який от-
римав поранення в ногу, зараз 
очолює Турківську райдержад-
міністрацію. Той, що отримав 
кульове поранення в голову, 
це Рома Гурик, студент з Івано-
Франківська. Він, на жаль, по-
мер... Хтось із журналістів за-
питав мене: чи не хотіла б я зу-
стрітися із родичами загиблих 

хлопців? Ні, не хотіла б. Що я 
можу їм сказати? Що не зроби-
ла, напевне, нічого, щоб їхню 
дитину врятувати? Не тому, що 
боюся, просто не знаю, що ска-
зати. Це так страшно...
 ■ Не від вас це залежало, го-
ловне те, що ви намагалися, не 
шкодуючи свого життя...
 — Так... Та хіба рідним за-
гиблих від того легше? 
 ■ А ваш син знав, як ризи-
кувала його мама, ставши фак-
тично мішенню для снайпе-
рів?

 — Уже пізніше. Ми приїха-
ли додому ввечері 21 лютого, а 
вранці 22-го я пішла на робо-
ту. І син передивлявся відео з 
Майдану. «Мам, що ти там ро-
биш, там же стріляють!». А тоді 
страшно так не було, як коли 
дивилася ці кадри. Страх був 
від того, що в центрі Києва, у 
центрі фактично Європи, у без-
збройних людей стріляють, як 
у звірів на сафарі. Якась дика 
азійщина, не хочу образити цим 
словом азійські країни, навіть, 
швидше, середньовіччя якесь. 
 ■ Постмайданівський синд-
ром відчули на собі?
 — Трохи було. Ніби ходила 
на роботу, робила те, що завж-
ди. Був період, що до своєї сум-
ки, з якою була на Майдані, не 
могла доторкнутися. Потім по-
пустило. Медиком не може бути 
людина з низьким психологіч-
ним порогом. Зі смертю доводи-
лося стикатися й раніше, коли 
працювала медсестрою у відді-
ленні і бачила всяке.
 ■ Сьогодні багато хто почи-
нає казати, що якби не Майдан, 
то не було б у нас і війни, жили 
б собі спокійно у своєму болоті. 
Що скажете цим людям? 
 — Майдан — це єдина подія, 
заради якої варто було народи-
тися і жити. І його роль ми оці-
нимо не тепер, а трохи пізніше. 
Нехай мине трохи часу, щоб 
люди бачили, що це було неда-
ремно. Той дух майданівський, 
емоції словами неможливо пе-
редати. Так, втрата побратимів 
— то страшно. Хоч хто б що го-
ворив, але ми зрушили з мерт-
вої точки і пішли вперед, хай і 
міліметровим кроками. Навіть 
міліметр в історії країни — це 
дуже багато. Ну а те, що резуль-
татами Майдану знов скориста-

лися не найкращі — так це зако-
номірність. До влади прийшли 
люди, які дуже хотіли прийти, 
і використали для цього вда-
лий момент. А у нас не знайш-
лося свого лідера, який би взяв 
на себе відповідальність. Яро-
ша ніби підтримував Майдан, 
але він не зумів чи не захотів. 
Якби сталося так, то все могло 
бути інакше. Можна багато го-
ворити, як би могло бути. Є те, 
що є. Ми втратили шанс. І пла-
тимо за це кров’ю. Так буде до 
тих пір, поки не перестанемо 
наступати на старі граблі. Але 
добре, що боремося. Бо життя 
в болоті застійному — ще гір-
ше. Є люди, яким подобається 
жити в болоті. Та не думаю, що 
їх багато. А стабільність — це не 

завжди життя. Можна стабіль-
но існувати і за ґратами чи ще 
десь. Я свободолюбива людина 
і ненавиджу, коли обмежують 
мої права, свободу. Ось навіть 
гіпс на руці і той обмежує, але 
мушу терпіти. 

«Не знаю, що їх може змінити, 
якщо навіть війна не змінила»
 ■ У одному зі своїх інтерв’ю 
три роки тому ви сказали: 
«Важко уявити, що після Май-
дану хтось зможе давати ха-
барі». На жаль, бачимо інше: 
і дають, і беруть, і старі схеми 
працюють...
 — У цілому ситуація повто-
рюється така ж, як і після По-
маранчевої революції. Ми зно-
ву зупинилися. І не закінчи-

«Майдан — 
заради якої
народитися

Медсестра Марія Матвіїв, фото якої 
облетіло весь світ, — про найстрашніші дні 
Революції гідності та її уроки 

СВІДКИ ІСТОРІЇ 

Ніна РОМАНЮК

Знімок цієї світловолосої жінки без каски і бронежилета, яка схи-
лилася над пораненим майданівцем і намагається йому допомог-
ти, облетів увесь світ. Він був ще одним свідченням самопожерт-
ви українців, готових беззбройними йти під кулі снайперів заради 
торжества гідності та свободи. Хто вона, ця мужня жінка, яка пот-
рапила в об’єктив відомого французького фотографа Еріка Буве? 
Завдячуючи журналістам та активістам через кілька місяців після 
Майдану її впізнали та розшукали у місті Буськ на Львівщині, де 
живе пані Марія Матвіїв, медсестра за професією, звичайний дис-
петчер Львівського обласного центру медичної допомоги та меди-
цини катастроф. Як зізналася, вона не дуже й хотіла світитися, бо 
не вважала, що зробила щось героїчне. Просто виконувала свій 
обов’язок медика. Але її назвали найсміливішою жінкою планети, 
а земляки визнали людиною року Львівського краю.

■

Знамените фото Еріка Буве, що облетіло світ. ❙

«Страх був від того, що в центрі Києва, фактично 
у центрі Європи, у беззбройних людей стріляють, 
як у звірів на сафарі».

Марія Матвіїв.❙
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Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Бабу Люду (так її шанобли-
во називають) практично 
щодня можна застати у во-
лонтерському куточку, об-
лаштованому на Централь-
ному залізничному вокзалі 
у Дніпрі. Вона тут уже давно 
своя. Як і в обласній клінічній 
лікарні імені Мечникова, де з 
початком бойових дій на Дон-
басі днями і ночами рятують 
життя українських воїнів. І в 
опіковому центрі, навіть до 
військової частини в селищі 
Черкаському, що в Новомос-
ковському районі, спромог-
лася навідатися. І це — у свої 
87. Саме таким, стверджує 
баба Люда, є її справжній вік. 
Хоча за паспортом вона аж 
на п’ять років молодша.

Маму втратила в день 
свого народження
 «Тоді молодь примусо-
во відправляли на лісопо-
вал, ще кудись. І щоб туди 
не потрапити, ми будь-
якими шляхами зменшу-
вали свій справжній вік», 
— розповіла мені Людми-
ла Григорівна.
 Життя її змалечку не 
жаліло. Маму вона втрати-
ла в день свого народжен-
ня 10 січня 1930 року, жін-
ка померла після пологів. А 
батька розстріляли як «во-
рога народу»... Сирітська 
доля — не мед, та малень-
ка Люда жила, як кажуть, 
усім смертям на зло. Як 
пригадує, було навіть таке, 
що під поїзд хотіла кинути-
ся. Коли ж, їдучи в кузові 
вантажного автомобіля, 
перекинулися в кювет, то 
й узагалі днів 25 у комі пе-
ребувала, а в лікарні прове-
ла тоді аж цілий рік. «Живу 
так довго по волі Божій», — 
каже баба Люда.
 Практично все життя 
баба Люда прожила в селі. 
Спершу — у Знаменівці 
Новомосковського району, 
а потім — в Орлівщині, де 
працювала у піонерсько-
му таборі обласної міліції, 
який ще називали «гене-
ральською дачою». Тодіш-
ні високоповажні особи за-
любки сюди заїздили. З 
міністром внутрішніх справ 
Радянського Союзу, вихід-
цем iз Дніпропетровська 
Миколою Щолоковим баба 
Люда, як згадує, була мало 
не на «ти», добре знала й ук-
раїнського міністра Івана 

Гладуша, разів чотири заїз-
див до них на Орлівщину і 
Володимир Щербицький.

«Душа болить, коли бачу 
українських воїнів...»
 Стосунки з власною ро-
диною у баби Люди не скла-
лися. Через непорозумін-
ня з єдиною донькою жит-
тя стало нестерпним, тож 
мусила піти з дому. Ночує 
в Дніпрі де прийдеться, ос-
таннім же часом знайшла 
прихисток у волонтерсько-
му куточку на Центрально-
му залізничному вокзалі. 
 «Душа болить, коли 
бачу тут постійно українсь-
ких воїнів, які нас захища-
ють. Захищають свою зем-
лю, свою Україну, українсь-
кий народ... Я ніде у світі не 
змогла б жити, окрім своєї 
Батьківщини», — говорить 
мені Людмила Григорівна і 
відразу якось світлішає.
 Цілими днями жінка на 
вулиці збирає пожертви — 
по суті, просить милости-
ню. Коли ми з нею зустрі-
лися, назбирала вже гри-
вень 250. Але жінка навіть 
думки не припускає, щоб 
витратити їх на себе. Біль-
шу частину коштів витра-
чає на продукти харчуван-
ня, які передає українсь-
ким воїнам. Передусім тим, 
які опинилися на лікуван-
ні після поранень. Отож у 
Дніпрі бабу Люду назива-
ють не інакше як «леген-
дарним волонтером».
 Нещодавно й баба Люда 
отримала на знак вдячності 
цілу посилку з Полтавщи-
ни. «Подяка й уклін людям, 
які поважають і цінують на-
ших захисників! Вклоняюся 
цій бабусі», — написала на 
своїй сторінці у «Фейсбуці» 
вдячна мама українського 
воїна. Як виявилося, її син, 
який воює вже два роки, 
їхав додому в короткостро-
кову відпустку.  Геть втом-
лений і виснажений опинив-
ся у волонтерському пункті 
на залізничному вокзалі у 
Дніпрі, де завжди і гарячо-
го чаю наллють, і обігріють. 
До геть змерзлого воїна 
підійшла баба Люда і ста-
ла йому розтирати закляк-
лі руки доти, доки пальці 
не заворушилися. Той на-
віть знітився, а згодом, зво-
рушений увагою старенької 
жінки, розповів про це своїй 
мамі. А та захотіла подяку-
вати за людяність волонтеру 
бабі Люді... ■

ДОБРЕ СЕРЦЕ

Волонтер-легенда 
87-річна баба Люда присвятила себе 
підтримці українських воїнів

■

Баба Люда на своєму волонтерському посту. 
Фото автора.

❙
❙

ли того, що почали. Але за ці 
три роки сталося інше: Украї-
на як країна відбулася. До цього 
ми жили собі та й жили, держа-
ва існувала на мапі світу, але біль-
шість iз нас не відчувала гордості 
за те, що він українець. Я навіть 
заздрила росіянам, що вони так 
пишаються своєю країною! Тепер 
усе навпаки. Я відчула гордість за 
свою державу. Ми сьогодні — на 
передовій цілого світу! Розумію, 
що війна, що горе. Але це треба 
пережити. І, як не прикро це ка-
зати, певною мірою і війна цьо-
му посприяла. Наше громадянсь-
ке суспільство теж відбулося на 
Майдані, а на війні воно міцні-
шає. 
 ■ Паростки української неза-
лежності знову мусимо поливати 
кров’ю своїх патріотів... 
 — На жаль, така вже наша іс-
торія, така доля. Я багато думала 
над цим останнім часом. Так, має-
мо багато горя, сліз, є вдови, сиро-
ти, інваліди. Але якщо подумати, 
то на наших дорогах щороку гине 
набагато більше людей, ніж заги-
нуло на війні, як би, може, циніч-
но це не звучало. А на сході люди 

знають, за що воюють і за що ги-
нуть. Ми мусимо пройти всі стадії 
розвитку держави. Олігархат, до 
речі, — теж одна із таких стадій... 
Велика частина наших людей піс-
ля Майдану стала на бік Украї-
ни, стала ще більшими патріо-
тами. Але більша частина людей 
як жила, так і живе, чекаючи ми-
лості від держави. І не знаю, що їх 
може змінити, якщо навіть війна 
не змінила. Може, хіба тоді, коли 
матеріально стане жити краще, 
вони стануть іншими. Але тоді 
вже не про патріотизм ідеться, а 
про звичайне споживацтво. Ми 
мусимо всі усвідомити, що краї-
на не зміниться, поки не змінимо-
ся ми. 
 Ніколи не забуду, як ми з сес-
трою пішли в «Глобус» нашим 
хлопцям кави купити. І там сто-
яли в черзі дві жінки, міліціонер-
ші вони чи хто — не знаю. З якою 
ненавистю вони дивилися на нас! 
І я розуміла чому. Ми порушили 
їхній спокій і звичний спосіб існу-
вання. Ми змінили їхнє життя. Та 
не дуже змінили, як виявилося. 

Бо багато хто з них повернувся на 
свої посади. Але їм це не допомо-
же. Тому що немає такої сили, яка 
б могла здолати народ. Я в цьому 
впевнена. І з перших днів про-
тистояння на Майдані я знала, що 
ми Януковича виженемо. Там були 
люди, з якими можна було гори 
звернути. Але це все було точко-
во. З’їхалися з усієї країни, щось 
зробили і роз’їхалися. З’їхалися 
найактивніші, потім війна поча-
лася, вони на фронті опинилися в 
числі перших. А проб леми в країні 
не було кому вирішувати. От і має-
мо, що маємо. 
 Блокада, що почалася, може 
не все ми знаємо і розуміємо, 
може справді без того вугілля з 
окупованих територій нам не пе-
резимувати. Та за три роки влада 
могла про це подумати і про те, що 
там територія, яку окупував во-
рог. І що там живуть люди, які не 
хочуть України. Але це наша те-
риторія, яку ми маємо повернути 
— і все! 
 ■ А що з людьми тими роби-
ти?
 — Хто хоче жити в Україні — 
хай живе. Хто не хоче — є Росія, 

величезна країна з величезною 
територією, безмежними можли-
востями — хай їдуть і живуть. Це 
не їхній дім. Україна для мене — 
мій дім. Я його хочу захищати, 
хочу тут жити, хочу, щоб мої діти 
тут жили. Чому в моєму домі ма-
ють жити вороги? Чемодан, вок-
зал, Росія — вперед! Є українська 
титульна нація, яка має жити на 
своїй землі. Нація, яка ніколи не 
принижувала й не принижує ін-
ших національностей. У нас і по-
ляки живуть, і євреї, і болгари, 
купа національностей. І ніхто не 
був принижений, тільки росія-
ни, які мають тут усе: свою мову 
в усіх сферах життя, школи... 

«Я не по крові українка, 
а по духу»
 ■ Прочитала, що ваше справж-
нє прізвище — Матвєєва, і по ді-
дусевій лінії ви росіянка. Звід-
ки ж той дух бунтарський у вас 
узявся? 
 — Так. Мій прадідусь був у 
полоні в Саратові. І взагалі з цим 
містом пов’язана доля багатьох 

моїх родичів. Це вже тут, у Захід-
ній Україні, ми стали по паспор-
ту Матвіївими. І не лише по пас-
порту. Бабусина родина — ук-
раїнці, переселені з Польщі, хоч 
і польське коріння є. Я навчила-
ся читати польською раніше, ніж 
українською, бо біля бабці рос-
ла. Так що в мені намішана і ук-
раїнська, і польська, і російська 
кров. Я не по крові українка, а по 
духу. Хоча свого часу навчалася 
в Росії, хлопця там мала. Дякую, 
що так склалося життя і я там не 
залишилася. Ні за що не хотіла б 
тепер бути росіянкою. Після Май-
дану не можу дивитися російські 
фільми. Я перестала переходити 
на російську, коли зі мною хтось 
розмовляє цією мовою, хоча рані-
ше це було звичною для мене прак-
тикою. Я відчула, що хочу своєї 
мови. Ми всі у великому боргу пе-
ред рідною мовою, яку століття-
ми намагалися знищити понево-
лювачі. Мусимо її розвивати, пле-
кати. З часом і ті російськомовні 
українці, які захищають сьогодні 
незалежність України на Донбасі, 
це теж зрозуміють і їхні діти роз-
мовлятимуть українською. 

 ■ А з родичами стосунки під-
тримуєте?
 — Ні з ким. Не люблю зрадни-
ків. Ненавиджу. Про що казати, 
коли моя рідна тітка, яка живе 
в Криму і яка виросла в Захід-
ній Україні, ще до Майдану каза-
ла мені: «Мы хотим в Россию. А 
Крым всегда был русским». На-
магалася достукатися до її мізків 
— безрезультатно. 
 ■ Ви були й залишаєтеся не-
виправною оптимісткою. Звідки 
черпаєте свій оптимізм?
 — Я по життю така завжди. 
Не можна втрачати віри. Звіс-
но, українцям важко сьогодні. А 
тим хлопцям молодим, яких вій-
на зробила каліками, ще важ-
че. Багато майданівців теж втра-
тили здоров’я. Ми спілкуємося 
між собою, і знаю, що багато лю-
дей постраждало від тих газів, що 
використовувала міліція проти 
протестувальників. 18-20 люто-
го наші хлопці з Буська, які були 
на барикадах, отримали хімічні 
опіки гортані та бронхів, є 16 за-
фіксованих таких фактів, але до-
кументально підтвердити, що от-
римали вони ці проблеми на Май-
дані, не знають як. У когось від-
мовили нирки, у когось iз серцем 
проб леми. Вони лікуються і ні на 
які компенсації не претендують. 
І таких людей повно в Україні, 
якщо тільки в нашому маленько-
му містечку їх стільки. 
 Тому кажу: ми маємо руки 
й ноги, значить, можемо дава-
ти собі раду. Тільки не опускати 
руки й не плакатися. Все прий-
де до нас. Я з великою надією че-
каю медичну реформу. Бо якщо 
закрутиться вона, все потроху за-
крутиться. Якщо маховик набере 
обертів, далі його вже не зупини-
ти. 
 ■ Дякую вам за щиру розмову 
та вашу віру в Україну! ■

це єдина подія,
варто було
й жити»

Живи, хлопчику... ❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Перші вихідні після запроваджен-
ня надзвичайного стану в українській 
енергетиці минули без пригод. І навіть 
без масштабних віялових відключень 
електроенергії, що стало причиною для 
гордості особисто профільного мініст-
ра Ігоря Насалика. Країна була наразі зі 
світлом, але цей радісний факт аж ніяк 
не свідчить про подолання кризи у віт-
чизняному енергосекторі. Радше навпа-
ки, Україна лише входить у масштабну 
енергетичну кризу, але не з вини бло-
кувальників «ОРДЛОвського» вугілля, 
як намагаються подати ситуацію перші 
особи у державі. Блокування лише під-
світило проблеми в галузі, спричинені 
бажанням нинішньої української вла-
ди та всім відомого олігарха заробити 
надприбутки. І водночас може стати 
ширмою, яка надійно прикриє від сус-
пільства справжні причини розвалу в 
українській енергетиці.

Так сказав міністр! 
 Відключення струму деякі регіо-
ни України останнiми днями таки пе-
режили. Але таких насалених пунктів 
було небагато, і міністр Насалик одра-
зу ж пояснив, що кожен випадок «тем-
ної» для народу — це зовсім не з вини 
об’єднаної енергосистеми. «Якщо зараз 
є випадки відключення електроенергії, 
то їх можна пояснити технічним станом 
розподільчих мереж, до загальної гене-
рації вони не мають жодного стосунку», 
— прокоментував ситуацію чиновник. 
 А надзвичайний стан в енергетиці, 
за його словами, саме для того і створе-
но, аби стабілізувати роботу системи і за-
побігти тим самим віяловим відключен-
ням. «Хоча я не виключаю такої можли-
вості», — скромно спрогнозував Ігор На-
салик. 
 Для успішності реформ нинішній 
владній команді конче потрібне вугілля 
з окупованих територій! Без нього ніяк. 
І як аргумент чиновник наводить дуже 
цікаві власні роздуми: Україна замість 
вугілля антрацитної групи з непідконт-
рольних територій може постачати його 
з Росії або Південно-Африканської Рес-
публіки, але воно буде в два рази дорож-
чим! І підкріплює цю потужну тезу ці-
лою низкою додаткових аргументів: тер-
міни доставки з Африки — 40-50 днів, а 
з «ДНР» — узагалі близько їхати! Шах-
ти на території, контрольованій «орка-
ми», буцімто чемно поповнюють саме 
український бюджет, а так будемо пра-
цювати на африканський чи годувати-
мемо трударів Кузбасу. А замінити ант-
рацит із донбаських копанок неможли-
во — і все тут!
 Експерти спростовують практич-
но кожну тезу Насалика та його колег з 
уряду. І якщо фраза про «наші підпри-
ємства» у глибокому бандитському тилу 
виглядає просто мутно, то, скажімо, тер-
міни доставки, які так лякають головно-
го енергетичного мене джера, для фахів-
ців галузі взагалі не є проблемою. Адже 
в галузі зазвичай працюють за простою 
схемою: угоди на імпорт укладають 
не коли порожнiй склад, а в міжсезон-
ня, коли його ринкова ціна найнижча. 
Тоді ж визначають графіки поставок, у 
які дати і який обсяг має надійти до Ук-
раїни. Дату виходу корабля з вугіллям 
iз порту в цьому випадку визначатиме 
транспортна компанія, а нашому спожи-
вачеві буде зовсім байдуже, 40 днів доби-
ратиметься до нас судно, 30 чи навіть ці-
лих 60. 
 Той факт, що вугілля неможливо за-
мінити на інше, на думку аналітиків, — 
правда лише частково. І полягає вона в 
тому, що обладнання ТЕС не можна за-

мінити за один день і безкоштовно. Так, 
переобладнання станцій — задоволен-
ня не з дешевих. Але свого часу інвес-
тори зi Східної Європи та деяких азій-
ських держав пропонували кредити на 
подібну модернізацію. Україна відмови-
лася. Нині про цей випадок ніхто навіть 
не згадує. Тому що були невигідні умови 
контракту? Чи тому що це руйнувало ко-
рупційні схеми в енергетиці? І попутно: 
а чи є стратегія у Міністерства енергети-
ки щодо розв’язання проблеми? Чи краї-
на буде прив’язана до бандитських пос-
тавок товару назавжди — а перші осо-
би будуть лише розводити руками і ка-
зати: «Ну а що ми зробимо?..» А якщо 
така стратегія є, то чому про неї ніхто ні-
коли не розповідає?

Удвічі дорожче ми платимо вже давно 
 Що ж стосується ціни вугілля, яка 
на ринку буде вдвічі вищою, ніж у пос-
лідовників «Гіві» з «Моторолою», то це 
було б правдою, якби не тариф «Роттер-
дам+», яким уже давно послуговуються 
у вітчизняній енергетиці. «Йдеться про 
розрахунок вартості вугілля на узбереж-
жі Північного моря плюс затрати на його 
транспортування до України. Хоча зро-
зуміло, що ніхто в Роттердамі вугілля це 
не купує. Однак компанії, яким цю фор-
мулу надали, використали її для того, 
аби підвищити тарифи на теплову енер-
гію, яку вони пропонують», — пояснює 
експерт Геннадій Рябцев.
 Тобто фраза «вдвічі дорожче» з уст 
міністра означає не те, що ми всі думає-
мо. Адже в тариф теплопостачання вже 
закладено ціну вугілля в Африці та на 
інших дружніх до нас континентах. А 
виробник цього тепла наразі економить, 
купуючи вугілля «на сіро» і кладе різ-
ницю у кишеню. Якщо ж унаслідок бло-
кади йому і справді доведеться плати-
ти стільки, скільки він декларує, то за-
робіток становитиме всього лише озна-
чені відсотки, а не надприбуток у багато 
десятків відсотків. Який цей виробник 
— фінансова група Ріната Ахметова — 
має нині. 
 Перепрофілювання ТЕС у тако-
му випадку — справа взагалі неціка-
ва. Значно перспективніше — створи-
ти лобі в уряді та Верховній Раді, яке 
паралізуватиме «на корню» всі нама-
гання запровадити ринкові умови гос-
подарювання і натомість відшуковува-
тиме високомаржові схеми заробітку. 
Саме представники цього лобі, будучи 
фінансово зацікавленими та маючи пев-
ні зобов’язання перед фінансовою гру-

пою Ахметова, найактивніше поясню-
ють, чому блокада вугілля — це пога-
но, чому її треба припинити і чому вона 
шкідлива для всіх українців. У збере-
женні статус-кво зацікавлена навіть не 
стільки влада, скільки нинішній сим-
біоз влади і великого бізнесу. 
 Відтак за високі тарифи, спричинені 
«Роттердамом+», платять пересічні ук-
раїнці — платіжками за комунальні пос-
луги. Або субсидіями, які буцімто ком-
пенсовує держава. З державного бюдже-
ту, тобто це наші гроші, отримані різ-
ними шляхами, йдуть в одну і ту саму 
кишеню... 
 Але це лише один аспект проблеми. 
І він діє у ситуації, коли йдеться про 
справді реальне перекриття шляхів над-
ходження вугілля, а не опереткову де-
монстрацію такого перекриття.
 Експерти стверджують: вугілля тех-
нічно можна скерувати в обхід заблоко-
ваної ділянки залізниці. Так, обхідний 
маршрут буде довшим і дорожчим, але 
таки дозволить поповнити склади ук-
раїнських ТЕС. Якщо їх оператор цього 
захоче.
 Наразі ж владі вигідна блокада 
«уголька», що її на камеру старанно де-
монструє Семен Семенченко з друзями. 

Блокада як різновид маскування 
 «Коли ТЕС готуються до опалюваль-
ного сезону, то запаси вугілля чи газу 
дозволяють працювати у форс-мажор-
них обставинах щонайменше півто-
ра, а то й два місяці, — стверджує Ген-
надій Рябцев. — Нині ж нам заявляють, 
що вугілля настільки бракує, що за два 
тижні можливе віялове відключення. 
А це означає, що взагалі не можна буде 
збалансувати нестачу теплової енергії в 
межах усієї об’єднаної енергетичної сис-
теми України. Отож цифри, які час від 
часу публікують галузеві органи влади 
щодо запасів вугілля та газу, насправді 
відрізняються від реальних». 
 Іншими словами, цілком реальною 
виглядає версія, що влада дала добро на 
блокування колії (чи навіть сама органі-
зувала його), аби продемонструвати сус-
пільству залізобетонний аргумент влас-
ної провальної політики в енергетично-
му секторі. І якби НП в енергетиці тра-
пилася просто на голому місці, то це 
викликало б питання до дій та компе-
тентності уряду. А якщо колапс вини-
кає через блокаду, то вже сам уряд от-
римує статус жертви. 
 Подібним чином, як вважають аналі-
тики, Кабмін Гройсмана може прикрива-

ти ймовірний зрив підготовки до опалю-
вального сезону. «Ключова вада органів 
виконавчої влади — вони не формують 
політику. Натомість — займаються ре-
агуванням на кризові ситуації, які час 
від часу виникають в економіці. Не здат-
ні до стратегічного планування. Тому з 
року в рік повторюється одне й те саме 
— підготовка до опалювального сезону 
розпочинається якраз у момент настан-
ня цього сезону. В ідеалі мали б ще в січ-
ні розпочати підготовку до опалюваль-
ного сезону 2017-18 років. Виходить, 
уже не встигаємо», — резюмує Рябцев. 

Мирний атом: 46 копійок проти 
1,4 грн.
  Тим часом минулими вихідними ак-
тивізували роботу вітчизняні ядерники: 
за повідомленням прес-служби «Енерго-
атома», 18 лютого вітчизняні АЕС виро-
били 302,93 млн. кВт-год електроенер-
гії, що є рекордом останніх років. Після 
закінчення капітального ремонту третій 
блок до об’єднаної енергосистеми підклю-
чила Рівненська АЕС. Відтак сьогодні 
працює 14 із 15 ядерних енергоблоків. 
 Така динаміка додала оптимізму 
Президенту Петру Порошенку, який за-
явив: «Україна різко збільшила част-
ку атомної енергетики у загальному ба-
лансі». Раніше, за словами гаранта, ця 
частка становила 47%, а нині — «стрім-
ко наближається до 60%». Фахівці од-
разу ж пояснили: очільник держави 
«стрімко» видає бажане за дійсне. 
 Так, за статистикою, торік частка 
 виробленої АЕС енергії не зросла, а, нав-
паки, зменшилася і становила 52,3% на 
тлі 55,6% попереднього року. А в січ-
ні 2017 р. галузь отримала чергове зни-
ження — до 51%. У лютому маємо неве-
ликий плюс — наразі 53,8%, але звідки 
Петро Олексійович узяв дані про плюс 
13%, сказати важко. 
 «Можливо, Президент має на увазі 
довоєнні показники, — каже дирек-
тор із зв’язків з громадськістю асоціа-
ції «Український ядерний форум» Оль-
га Кошарна. — За підсумками 2013 року 
частка АЕС становила 44%. Коли ж роз-
почалися бойові дії на сході держави, у 
серпні-вересні 2014 року, вона і справ-
ді зросла до 60%. Але ненадовго. Упро-
довж 2015-2016 років вона знову знизи-
лася до 56-52%». 
 «Пробуксовування» атомної енерге-
тики в Україні — не вина самих атом-
ників, а віддзеркалення великої енер-
гетичної корупції у нашій державі, яку 
нині намагаються приховати блокадою 
донецьких залізничних перегонів. Віт-
чизняна влада тривалий час лобіює ін-
тереси приватної структури «ДТЕК», що 
входить до сфери інтересів Ріната Ахме-
това, та стимулює зниження обсягів ви-
робництва у державній структурі «Енер-
гоатом». Інструментів для цього є два: 
низькі відпускні ціни та диспетчерські 
обмеження. 
 Простіше кажучи, регулятор вста-
новлює високі тарифи для холдингу ві-
домого олігарха (для цього й створюють 
умови на кшталт «Роттердама+) і низь-
кі — для державної структури. «З 1 січ-
ня 2017 року тариф знову зменшено. На 
сьогоднішній день АЕС мають найниж-
чий тариф серед інших генерацій елект-
роенергії у розмірі 46,6 коп. кВт-год, — 
каже Ольга Кошарна. — Його знизили із 
51,2 коп. Це безпрецедентний випадок, 
враховуючи, що ядерне пальне для ук-
раїнських АЕС купують за валюту. «Та-
рифним чемпіоном» традиційно стали 
тепловики із тарифом 1,4 грн. за кВт-
год». За словами експерта, такої різни-
ці у тарифах між атомною та тепловою 
енергетикою, яка зафіксована наприкін-
ці 2016 року, історія вітчизняної енерге-
тики ще не знала — більше, ніж утричі! 
 Ситуація розбалансованості, яка ви-
никла в українській енергетиці внаслі-
док подібних алогічних і корупцієміс-
тких дій, мала всі наслідки гнійника, 
що ось-ось вибухне. І пояснити подіб-
ний «вибух» власною некомпетентніс-
тю для влади було би значно болючіше, 
ніж перекласти всю вину на «блокаду», 
її організаторів, а самим із чистою совіс-
тю запроваджувати надзвичайний стан. 
І продовжувати при цьому генерувати 
надприбутки для однієї дружньої комер-
ційної структури. ■

ЕНЕРГЕТИКА

Остання надія Гройсмана 
Блокування поставок вугілля з «ОРДЛО» має приховати системні помилки та 
зловживання влади в енергетичному секторі, а також надійно законсервувати схему 
отримання надприбутків — з кишень пересічних українців

■

Українська енергетика генерує не стільки обсяги електроенергії, скільки надприбутки 
для олігархів.

❙
❙
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Зберегти 
Україну!
Економічні стосунки 
з окупованими територіями 
— інформаційний гнійник, 
який вибухнув і може залити 
Україну гноєм і кров’ю. Хто 
у цьому винен? І що робити? 
Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії України

 Блокада вугілля — саме ВУГІЛЛЯ — із 
«лнр/днр» може мати катастрофічні наслід-
ки для нашої держави і кожного українця. 
Це очевидно. Якщо думати розумом, а не 
серцем. 
 Водночас більшість людей, які беруть 
участь у блокаді або підтримують її, роблять 
це щиро. Правда, жодного аргументу, крім 
«готовий мерзнути», я від них не почув, а ви? 
І свідомо чи несвідомо патріоти роблять те, 
що державі завдає колосальної шкоди. І ско-
ристається цим у першу чергу російський аг-
ресор. 
 Однак у чому причини? Я особисто знаю 
немало людей, які підтримують блокаду. І 
ніколи не повірю, що ці люди простимульо-
вані фінансово московською агентурою, яка 
зацікавлена послабити Україну економічно, 
довести ситуацію в державі до колапсу і роз-
хитати її зсередини на радість окупантам.
 Гнів цих людей — праведний і щирий. 
Але державницького зерна в ньому немає. 
Холодні лікарні і школи, темні оселі, зупи-
нені підприємства, втрачені робочі місця, го-
лодні і злі українці. Кому це треба?! Кому це 
принесе користь?!! 
 Тому раджу патріотам просто задуматись 
про наслідки і припинити блокаду вугілля з 
окупованих територій.  Будьте державника-
ми! Майдан був для того, щоб навести поря-
док в Україні, а не в революційній ейфорії та 
абсолютно справедливих претензіях до вла-
ди згубити державність. Згадайте, що було 
сто років тому. Коли Бог поворотом історії 
дав нам, українцям, шанс мати Українську 
Народну Республіку, а ми в бардаку, анар-
хії, взаємних чварах і звинуваченнях усе це 
втратили. Чим це закінчилось для україн-
ців? Могилою або еміграцією. В останнь-
ому варіанті — переважно в страшній бід-
ності і відчаї від свого безсилля щось змі-
нити. Особливо небезпечних для більшови-
ків, які внаслідок чвар патріотів прийшли 
до влади, виловлювали по одному за кордо-
ном і ліквідовували. 
 Влада, яку ми нині маємо — дуже пога-
на. І за ситуацію з блокадою та її можливи-
ми наслідками повну відповідальність несе 
саме влада. Президент Порошенко несе пер-
сональну відповідальність за енергетичну 
кризу. Бо три роки, замість того, щоб «жити 
по-новому» і модернізувати ТЕС, його став-
леник міністр енергетики Демчишин на мі-
льярди доларів купував вугілля та електри-
ку в Росії. 
 Тому сьогодні Президент, Прем’єр, 
міністр паливно-енергетичного комплексу 
зобов’язані презентувати країні чіткий план 
виходу із ситуації з чіткими часовими дед-
лайнами. І переконати частину патріотично-
го середовища припинити об’єктивно шкід-
ливу для держави блокаду.
 Застерігаю владу від силового розблоку-
вання протестувальників. Адже це так само 
буде проявом антидержавності. Силовий сце-
нарій буде слабкістю влади, спровокує ще 
більший розкол у суспільстві, стимулюва-
тиме людей до акцій протесту — і цим ско-
ристається знову ж таки Кремль.
 Треба об’єднувати, а не розколювати. Тре-
ба діалог, а не розбрат. Треба визнавати свої 
помилки і шукати шлях їх вирішення. Тре-
ба дбати про державу, а не про політичні ам-
біції. Треба створювати робочі місця для ук-
раїнців, а не робити їх безробітними. Треба 
мати сильне національне виробництво й еко-
номіку, а не бути залежними від закордон-
них кредитів. Тільки так ми збережемо Ук-
раїну! ■

■

 У лютому цього року проект завер-
шується масштабною конференцією в 
Баку, на якій будуть присутні представ-
ники всіх університетів, що брали участь 
у реалізації гранту. Не стане винятком і 
Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана, доро-
бок якого був гідно оцінений усією міжна-
родною командою виконавців. Схвальну 
оцінку всього зробленого було отримано й 
від Міністерства освіти і науки України, 
Національного офісу     «Еразмус +», ок-
ремих міжнародних експертів. Із питан-
ням про конкретні результати здійснен-
ня цього проекту ми звернулися до вико-
нувача обов’язків ректора КНЕУ, докто-
ра економічних наук, професора Дмитра 
Григоровича Лук’яненка, відомого еко-
номіста-міжнародника, фундатора віт-
чизняної наукової школи, який також 
брав участь у створенні важливих доку-
ментів, котрі безпосередньо випливали з 
умов цього проекту.
 ■ Дмитре Григоровичу, проект, у 
якому брали участь дванадцять різ-
них університетів та чотири міністерс-
тва освіти, завершено. Як ви оцінює-
те його результати? Або ж, як прийня-
то говорити в ЄС, яка його академічна 
додана вартість?
 — Мушу сказати, що в процесі реалі-
зації ми не раз проводили так звані «фол-
лоуап» цього проекту і по можливості 
об’єктивно оцінювали його проміжні ре-
зультати.  Не слід думати, що вони завж-
ди були райдужними, адже ресурсна база 
вітчизняних ВНЗ і, приміром, універси-
тетів Болоньї (Італія), який, власне ка-
жучи,   й дав свого часу поштовх освіт-
ній інтернаціоналізації в Європі, та Уор-
віка (Великобританія) є подібною. Водно-
час українським університетам слід було 

повчитися у колег, як диверсифікувати 
джерела фінансування, стимулювати об-
мін викладачів та студентів, проводити 
міжнародну рекрутизацію абітурієнтів, 
бути залученим до міжнародних проектів 
не лише виконавцями, а й керівниками. 
Центральною залишилася також пробле-
ма оцінки конкурентоспроможності уні-
верситету, його академічної мобільності, 
рейтингу курсів, викладачів, індексів ци-
тування тощо. Відтак основними  елемен-
тами академічної доданої вартості стало 
створення пакета документів щодо інтер-
націоналізації науково-освітньої діяль-
ності ВНЗ, зміна структури й функціо-
нального блоку Центру міжнародних 
зв’язків (відтепер це Центр міжнародної 
академічної мобільності), швидкий роз-
виток потенціалу програм «Еразмус +» 
та зумовлений цим обмін викладачами і 
студентами, міжнародна експертиза нау-
ково-освітніх позицій КНЕУ, розвиток Ін-
ституту англомовних програм, реалізація 
проекту спільних дипломів (Університет 
Редлендс, США), активна грантова діяль-
ність. Основні напрями такої міжнарод-
ної активності відображені у розробленій 
нами стратегії.
 ■ До речі, щодо стратегії інтерна-
ціоналізації. Як вона створювалась і 
що це дало університету? Чи не ста-
ла вона черговим формальним доку-
ментом, чимало яких активно проду-
кується в освітньому середовищі?
 — Документ «Стратегія інтернаціо-
налізації КНЕУ на 2016—2020 рр.» ство-
рювався за участю провідних фахівців на-
шого університету із залученням Інсти-
туту вищої освіти. Мені також довелося 
брати участь у його розробці. Зазначу, що 
основними завданнями реалізації вказа-
ної стратегії стало: утвердження універ-
ситету як провідного національного на-
уково-дослідного освітнього центру, за-
безпечення особистісного та професій-
ного зростання студентів, формування 
компетенцій, що визначають конкурен-
тоспроможність випускників, усебічний 
розвиток креативного потенціалу, фор-
мування міжнародного іміджу КНЕУ як 
регіонального дослідницького освітнього 
центру, сприяння становленню гармоній-
но розвиненої особистості, активного чле-
на суспільства, патріота України. Основ-
ною ж метою інтернаціоналізації є форму-
вання ефективної поліструктурної систе-
ми міжнародної академічної мобільності. 
Ми переконані, що конкретні заходи, які 
випливають із основних завдань «Стра-
тегії...», не будуть  директивними, адже 
вони напряму гармонізують з інновацій-
ними стратегією і програмою нашого уні-
верситету, відображені у дво- та багатосто-
ронніх  міжуніверситетських угодах. До 
речі, окремо прописані у «Стратегії...» за-
ходи вже почали виконувати. Зокрема, 
наш університет долучився до цілої низки 
глобальних дослідницьких мереж, нової 
моделі реалізації потужних наукових про-
ектів, практично кожного місяця хто-не-
будь із наших колег читає лекції у США, 
Італії, Польщі, Чехії та в інших країнах. 
Ми почали не лише направляти, а й прий-
мати на навчання та стажування студентів 
і викладачів із країн-лідерів. Це дає право 
ствер джувати: «Стратегія...» діє продук-
тивно.

 ■ Не боїтеся, що «Стратегія...» та 
інші розроблені вашим університе-
том документи, а також модель інтер-
націоналізації можуть запозичити 
університети-конкуренти?
 — Ні, не боїмося! Зазначені докумен-
ти українською та англійською мовами 
вже виставлені на нашому сайті. Вони не 
один раз обговорювалися й уточнювали-
ся, а Міністерство освіти і науки Украї-
ни свого часу запропонувало нам створи-
ти платформу для обговорення процесів 
інтернаціоналізації у вищій освіті Ук-
раїни. Із цим ми, без сумніву, погоджує-
мось. Усе, що  міститься в пакеті, напи-
сано під конкретні умови нашого Alma 
mater, зорієнтовано на дані міжнарод-
них моніторингів, які проводилися в на-
ших стінах, на пропозиції зарубіжних 
партнерів, грантові проекти тощо.  
 ■ Світ стає дедалі тіснішим, те, 
що недавно вважалося далеким і на-
віть недосяжним, сьогодні легко до-
лається, надто ж завдяки інтернету. 
Взаємозближення торкається різних 
сфер життя, цивілізаційні процеси 
стають природними...  
 — Останнім часом інтернаціоналі-
зація стала важливим елементом сучас-
ного життя, ми маємо численні прикла-
ди новітніх, явлених часом контактів у 
глобальному освітньому комплексі. До-
волі показовою постає зустріч професо-
ра В. І. Чужикова на науковій конферен-
ції в Брюсселі з колишньою українською 
студенткою, яку він добре знав раніше, — 
Наталею Чабан. Після завершення уні-
верситету дівчина поїхала на стажуван-
ня у США, де зустріла колегу з Нової Зе-
ландії, з часом вийшла заміж і зараз пра-
цює в одному з провідних університетів 
цієї країни, очолює кафедру європейсь-
кої інтеграції та глобальну дослідницьку 
мережу з відповідної тематики. Наші ре-
гулярні зустрічі з нею, можливо, переро-
стуть у новий проект, який стане глобаль-
ним не лише по суті. Тобто ми маємо спра-
ву з реальною інтернаціоналізацією.
 Другий приклад пов’язаний з німець-
ким університетом у мiстi Констанц, з 
яким маємо дружні стосунки вже протя-
гом двадцяти п’яти років. Раніше вони 
зводилися до одного-двох візитів на рік та 
виділення квоти на навчання 5-6 студен-
тів протягом одного семестру. Зараз це ре-
алізація спільних грантів, обмін виклада-
чами, дослідження і конференції. Восени 
чекаємо перших німецьких студентів на 
навчання в КНЕУ на англомовних магіс-
терських програмах.
 У 2016 році наш університет активно 
співпрацював із різними іноземними ви-
щими навчальними закладами та міжна-
родними освітніми організаціями. Було 
укладено 12 нових угод про наукове між-
вузівське співробітництво з зарубіжними 
партнерами. Нині діють 67 таких угод. У 
2016 роцi університетом було відрядже-
но 203 осіб до 23 країн світу, з них 66 спів-
робітників, викладачів та 137 студентів. А 
прийнято було 50 іноземних фахівців.
 Учені університету виконують наукові 
розробки з різних міжнародних програм, 
у тому числі для інтеграції докторських 
(кандидатських) програм із менеджмен-
ту та бізнес-адміністрування, узгоджен-
ня критеріїв, присудження ступенів кан-
дидатів та докторів наук. Університет 
є членом таких міжнародних організа-
цій, як: EDAMBA — European Doctoral 
Programmes Association in Management 
and Business Administration (Європейська 
асоціація докторських програм з менедж-
менту та бізнес-адміністрування), EPLO 
— European Public Law Organization (Єв-
ропейська організація публічного пра-
ва), Magna Charta Universitatum (Ве-
лика Хартія університетів). Універси-
тет також є членом Асоціації регіональ-
них досліджень (RSA) та Академічного 
консорціуму Ради Європейських дослід-
жень при Колумбійському університеті 
(CES), членство в яких передбачає участь 
викладачів, студентів, аспірантів, моло-
дих науковців та фахівців у роботі конфе-
ренцій, публікаціях результатів дослід-
жень у міжнародних виданнях, що в ці-
лому сприяє підвищенню наукового рів-
ня викладацької діяльності, підготовці 
дисертаційних робіт, написанню моно-
графій, удосконаленню освітнього про-
цесу тощо. Словом, є база, яку можна ви-
користати, а далi створювати свою. ■

СПІВРОБІТНИЦТВО

Академiчна додана вартiсть
Інтернаціоналізація  діяльності сучасного університету

■

Андрiй НЕЧИТАЙЛО

Посилення глобалізаційних процесів у 
сучасній економіці охоплює не лише 
традиційні галузі підприємництва, а й 
університетську освіту, яка впродовж 
останніх двадцяти років стала важли-
вим чинником розвитку й комерціалізації 
людського капіталу, а відтак і конкурен-
тоспроможності національної економіки. 
Здавалося б, що основну роль у процесі 
інтернаціоналізації ВНЗ мають відіграва-
ти західні університети, річний бюджет 
яких нерідко перевищує обсяги держав-
ного фінансування окремих областей 
України. Однак і вони мають значний 
інтерес до вищих навчальних закладів, 
розташованих в Україні. Саме з таких по-
зицій виходили  в Європейському Союзі, 
підтримавши у 2013 році масштабний 
проект ТЕМРUS «Розвиток та вдоско-
налення університетського управління 
в галузі міжнародних зв’язків» (UNIVIA) 
543893 — TEMPUS — 1 — 2013 — I — AZ 
— TEMPUS — SMGR, до числа виконав-
ців якого ввійшли: університети Уорвіка 
(Великобританія), Малаги та Сантьяго-де 
Компостели (Іспанія), Болонський універ-
ситет (Італія), а також Азербайджансь-
кий економічний, Нахічеванський, Гянд-
жинський, Сумгаїтський (Азербайджан), 
Киргизький економічний, Міжнародний 
(Киргизстан), Худжанський державний 
університет та Інститут підприємниц-
тва і сервісу Таджикистану. До складу 
цього багатонаціонального консорціуму 
ввійшли й вищі навчальні заклади Ук-
раїни: Київський національний економіч-
ний університет імені Вадима Гетьмана 
та Полтавський університет економіки 
і торгівлі. Бенефіціарами були залучені 
міністерства освіти і науки України, Азер-
байджану, Киргизії, Таджикистану, адже 
після затвердження фінансування про-
екту Європейська Комісія хотіла б бачи-
ти не лише конкретні результати своєї 
інтеграційної та інвестиційної діяльності, 
а й модель відповідного трансферу на-
громаджених організаційних, знаннєвих, 
інноваційних та інших ресурсів в освітні 
системи держав-учасниць.

Дмитро Лук’яненко.❙
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«Алкоголізм не згасає разом iз людиною, він передається нащадкам 
у надзвичайно численних і різноманітних формах». Жан Альфред Фурньє

французький дерматолог, венеролог

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Масштабне дослідження моз-
кової діяльності підлітків, прове-
дене вченими, довело, що перед-
бачити пристрасть людини до 
алкоголю можна з точністю до 
70%. Щоправда, для цього дове-
деться вивчити цілу низку фак-
торів, зокрема генетику, функ-
ціонування мозку і ще близько 
40 різних додаткових нюансів. 
 Дослідницька група, яку 
очолював Роберт Уїлан з універ-
ситетського коледжу Дубліна, 
провела комплексну оцінку під-
літків, що включала візуаліза-
цію мозкової активності і струк-
тур мозку, визначення IQ, когні-
тивних функцій, особистісних 
якостей і проведення аналізів 
крові. Загалом обстежили 2400 
14-річних підлітків із восьми 
різних регіонів Європи.
 «Наша мета — розробити мо-
дель, яка дозволить краще зро-
зуміти роль структур мозку, 
особливості впливу навколиш-
нього середовища та генетики в 

розвитку підліткового зловжи-
вання алкоголем, — пояснює 
Роберт Уїлан. — Така багато-
вимірна інформація допоможе 
нам у прогнозуванні раннього 
алкоголізму».
 Дослідникам удалося про-
стежити за учасниками проек-
ту протягом кількох років (нині 
«піддослідним» понад 19 років) і 
виявити тих, хто пристрастився 
до шкідливих звичок. Прогнози 
вчених, засновані на аналітич-
ному алгоритмі, виявилися до-
сить точними. З’ясувалося, які 
структури мозку визначають 
схильність деяких підлітків до 
експериментів iз наркотичними 
речовинами та алкоголем. У під-
сумку був сформований список 
із безлічі факторів, які відпові-
дають за згубні пристрасті.
 «Прикметно, що таких фак-
торів не один, не два і навіть не 
три, а значно більше, — гово-
рить один з авторів дослідження 
Х’ю Ґараван. — Тож причин, че-
рез які підлітки починають зло-
вживати алкоголем, дуже бага-

то».
 Головні з них, на думку Га-
равана, — особистісні якості, 
схильність до пошуку гострих 
відчуттів, несумлінність і сімей-
на історія вживання алкоголю 
та наркотиків. Якщо підліток у 
віці 14 років хоча б раз напився, 
це вже є серйозним показником 
його майбутнього ставлення до 
алкоголю.
 Крім того, великий ризик 
розвитку алкоголізму мають ті 
особи, в житті яких трапляли-
ся стресові події. У підлітковому 
віці відбуваються значні зміни не 
тільки в тілі, а й у мозку, що стає 
основою формування особистості 
і соціальних зв’язків. І діти, чий 
мозок менш розвинений, най-
імовірніше, будуть пити.
 За словами Ґаравана, якщо 
підліток починає зловживати 
алкоголем, це ще не означає, 
що він погана дитина — така 
прикрість є наслідком безлічі 
факторів. Однак, зрозумівши 
ймовірні причини пристрас-
ті до алкоголю, можна провес-

ти цільові заходи для найбільш 
схильних до ризику підлітків, 
вважають автори дослідження. 
Найближчим часом вчені плану-
ють удосконалити алгоритм, аби 
виявляти найбільш схильних до 
психоактивних речовин і нарко-
тиків людей. Вони сподівають-
ся, зокрема, визначити перед-
умови вживання марихуани.
 Водночас науковці встанови-
ли, що діти, які пробують спир-
тне з 11 років, у старшому віці в 
чотири рази схильнішi до пияц-
тва, ніж ті, хто в цьому віці ще 
не пробував алкоголю. Упро-
довж трьох років науковці спос-

терігали за 561 підлітком із се-
редньої школи і з’ясували, що 
майже 30% дітей 11 років неод-
норазово пробували алкоголь-
ні напої, в основному, з келихів 
своїх батьків за сімейним сто-
лом.
 Дослідники, які врахову-
вали у своїй роботі також сі-
мейну схильність до алкоголіз-
му, дійшли висновку: батьки, 
які дозволяють дітям пробува-
ти вдома спиртне (часто з метою 
вберегти їх від подібної звички в 
компанії), насправді в багатьох 
випадках досягають зворотного 
ефекту.■

Мирослава КРУК

 «Густа» кров — прово-
катор багатьох проблем із 
здоров’ям. «Гусне» вона з 
різних причин. Це і над-
мірне вживання цукру 
та вуглеводів, і брак в ор-
ганізмі вітамінів і міне-
ралів, які беруть участь 
у виробленні гормонів та 
ферментів (вітаміну С, 
цинку, селену, лецити-
ну), і недостатня кількість  
ферментів при захворю-
ванні підшлункової зало-
зи, і навіть підвищений ге-
моглобін у крові та «пога-
на робота» печінки. Кров 
гусне також при зневод-
ненні організму, при про-
носі або блювоті (особли-
во якщо при цьому не по-
повнювати водний баланс 
організму), при вживанні 
алкогольних напоїв, кар-
топлі, жирної  і копченої 
їжі. 
 При тромбофлебіті, ва-
рикозі та інших судинних 
проблемах важливо регу-
лярно розріджувати кров. 
Тут допоможе правильне 
харчування. Скажімо, ба-
гато позитивних властиво-
стей має гінгерол — при-
родний антисептик. Зокре-
ма, він здатний «розганя-
ти» кров. Багато гінгеролу 
містить імбир, тому чаї з 
цим коренем допомагають 
попередити тромбофлебіт 
та активно борються з не-
дугою. Найкорисніший, 
за словами дієтологів, сві-

жий імбир (не маринова-
ний і не сушений). Можна 
купити в магазині невели-
кий корінець і пити з ним 
чай або додавати в салат.
 Розрідити кров допо-
може червоне вино. Воно 
багате на антиоксиданти, 
які відповідають  за окис-
лення холестерину й пере-
шкоджають його накопи-
ченню на стінках вен. За-
вдяки цьому кров рухаєть-
ся судинами активнiше, 
не затримуючись, не пе-
ретворюючись на згустки 
і тромби. Багатий на анти-
оксиданти і зелений чай. 
Лікарі радять випивати 
щодня хоча б кілька ча-
шок цього напою.
 Ефективно знижує 
в’язкість крові таурин. 
Він підвищує тонус судин 
і зміцнює їх. Продукти, що 
містять таурин, сприяють 
нормалізації кров’яного 
тиску. Почерпнути цей 
важливий мікроелемент 
можна в курячому м’ясі, 
білій рибі, кальмарах, яй-
цях, кисломолочних про-
дуктах.■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Нежить серед застуд-
них захворювань трап-
ляється, можливо, най-
частіше. І часто ми стави-
мося до риніту як до не-
значної і швидкоплинної 
неприємності, переноси-
мо «на ногах», ходимо на 
роботу й нерідко ігнорує-
мо лікування. Але лікарі 
застерігають: навіть зви-
чайний риніт може обер-
нутися великими непри-
ємностями. Якщо бра-
кує адекватного лікуван-
ня, а імунітет ослаблений, 
то нежить може призвес-
ти до розвитку ларингі-
ту, фарингіту, бронхіту, 
пневмонії та отиту. У ді-
тей нежить найчастіше 
переходить у гайморит, 
який у складних випад-
ках провокує гнійне за-
палення мозкових оболо-
нок. Тому пускати недугу 
на самоплив у жодному 
разі не можна. За перших 
же симптомів застуди по-
чинайте лікуватись. 
 Однозначної відповіді 
на те, чим найкраще ліку-
вати риніт, немає. При-
чини виникнення нежи-
тю різні: це можуть бути 
віруси, бактерії, алерге-
ни, травми слизової обо-
лонки носа тощо. Крім 
того, організм людини 
унікальний, і в кожно-
го з нас є свої перевірені 

на практиці способи лі-
кування нежитю. Тому 
універсальних порад шу-
кати годі. Та все ж деякі 
«рецепти на випадок» на-
гадати варто.
 За перших ознак не-
житю — закладення носа, 
відчуття свербіння в нізд-
рях, поява рідкого назаль-
ного секрету, багаторазо-
ве чхання — слід якнай-
швидше змастити слизо-
ву оболонку носа соком 
свіжого часнику або ци-
булі. Відомо, що в цих 
рослинах сконцентрова-
на величезна кількість 
фітонцидів — потужних 
протимікробних компо-
нентів, що згубно діють 
практично на всіх збуд-
ників респіраторних за-
хворювань. Проте часник 
і цибуля ефективні лише 
на початковій стадії рині-
ту або для його профілак-
тики. Якщо процес уже 
«пішов» і почалися ряс-
ні виділення з носа, голо-
вний біль, важке дихан-
ня, кон’юнктивіт — пот-
рібне серйозне лікування. 
Терапія нежитю має бути 
багатокомпонентною, тоб-
то спрямованою одночас-
но на кілька ланок у ме-
ханізмі розвитку недуги. 
 «Насамперед варто 
провести так зване етіо-
тропне лікування, тобто 
спрямоване на сам збуд-
ник, — радить столичний 

терапевт Олена Зикій. —  
Нині в аптечній мережі 
не бракує етіотропних 
препаратів від нежитю. 
А ліки з антибіотиками 
ефективні для профілак-
тики ускладнень, оскіль-
ки головними винуват-
цями приєднання до не-
житю вторинних інфек-
цій є саме бактерії». 
 Симптоматичні пре-
парати полегшують но-
сове дихання і знімають 
запалення слизової обо-
лонки носа. Таких пре-
паратів також достат-
ньо, але більшість iз них 
не рекомендується засто-
совувати понад тиждень, 
нагадує лікар, оскільки в 
такому випадку можуть 
бути негативні побічні 
прояви і зниження ефек-
тивності терапевтичної 
дії. 
 Не слід забувати і про 
народні способи лікуван-
ня, ефективність яких 
завжди була на високо-
му рівні і не одного з нас 
рятувала від серйозних 
неприємностей. Полег-
шить перебіг недуги гаря-
ча ванна для ніг, а також 
загальна ванна, особливо 
з додаванням солі з екс-
трактами хвої. Ці ж екс-

тракти використовують 
і для носових інгаляцій. 
Для цього роблять відвар 
із соснових голок і диха-
ють над ним упродовж 
півгодини, накрившись 
щільною тканиною.
 Прогрівання спеціаль-
ною «синьою» лампою 
знімає запалення і змен-
шує ринорею (виділен-
ня з носа). «Не забувай-
мо про вітаміни — можна 
вживати як аптечні пре-
парати, особливо з висо-
ким вмістом аскорбіно-
вої кислоти, так і домаш-
ні варіанти — чай із лимо-
ном чи ягодами», — додає 
Олена Станіставівна.
 Згубні для хворобо-
творних мікроорганізмів 
і концентровані сольові 
розчини (дві чайні ложки 
солі на півсклянки води), 
тому бажано щодня 4—5 
разів полоскати ними но-
сові ходи. Активне ліку-
вання можна проводити 
не лише вдень, а й уночі, 
надягнувши шкарпетки 
з насипаним усередину 
сухим гірчичним порош-
ком. Дотримуючись на-
званих рекомендацій, ви 
позбудетеся нежитю вже 
через 3—4 дні, каже лі-
кар. ■

ДОСЛІДЖЕННЯ

Гострі відчуття — гіркі наслідки
Якщо підліток у віці 14 років хоча б раз напився, це вже є 
серйозним показником його майбутнього ставлення до алкоголю

■

Діти, які пробують спиртне з 11 років, у старшому віці в чотири рази 
схильніші до пияцтва ніж ті, хто в цьому віці ще не пробував алкоголю...
Фото з сайта neprovec.by.

❙
❙
❙

ВАЖЛИВО

Чому «гусне» кров
Які продукти допоможуть запобігти 
варикозу і тромбофлебіту 

■

Зелений чай багатий на 
антиоксиданти і допомагає
крові рухатися судинами.
Фото з сайта poradnyk.com.ua.

❙
❙
❙
❙

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Проблема... з носом
Синя лампа, сольові полоскання і 
хвойна ванна: що варто пам’ятати 
про терапію нежитю

■

Якщо процес уже «пішов» і почалися рясні виділення 
з носа, головний біль, важке дихання — потрібне 
серйозне лікування, застерігають лікарі.
Фото з сайта mioby.ru. 
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 Мешканці будинку №2, що 
на вулиці Алмазній у Полтаві, 
довгий час не мають змоги ко-
ристуватися газовими плита-
ми. За їхніми словами, 30 січ-
ня вдосвіта один чоловік ішов 
додому й, почувши запах газу, 
проявив пильність і викликав 
аварійну газову службу. Пред-
ставники останньої, виявивши 
витік голубого палива, перекри-
ли один зі стояків у будинку, в 
результаті чого люди й залиши-
лися без природного газу.
 «На кожному поверсі чоти-
ри квартири. Так от, у трьох 
із них є газ, а в четвертій, ку-
товій, немає, — розповідає 80-
річна Валентина Букреєва, 
котра мешкає на 3-му поверсі. 
— Образливо, що є служби, які 
зобов’язані відремонтувати про-
рив газової труби, — і при цьо-
му ніхто й пальцем не поворух-
не. ЖЕК киває на ПАТ «Полта-
вагаз», а останній, у свою чер-
гу, — на ЖЕК. Вони між собою 
ніяк не розберуться, де чия зона 
відповідальності, а ми повинні 
страждати. І це при тому, що 
регулярно платимо за всі кому-
нальні послуги, — ви ж знаєте, 
що пенсіонери — найсовіснішi 
платники. У запасі маю трохи 
продуктів: картоплю, крупи (на 
1,5 тисячі гривень пенсії особ-
ливо не розженешся), можна б 
щось приготувати, так нема на 
чому. Раз попросилася до сусід-
ки з 87-ї квартири і зварила на 
її плиті борщ. До того ж ходжу 
до неї, аби закип’ятити чайник. 
Але ж це не вихід зі становища, 
бо в кожного з нас індивідуаль-
ний газовий лічильник. Мало 
того, що в квартирі холодно 
(вище 14 градусів температу-
ра не піднімається), так ще й 
з’їсти гаряченького не маєш 

змоги. А я така людина, що все 
беру близько до серця. Тож оце 
вже аж у депресію впала. Я в 
Полтаві народилася і все жит-
тя провела тут (10 років про-
працювала на швейній фабриці 
й ще 30 — на заводі «Знамя»), 
але такого безладу в державі, 
як оце зараз, не пригадаю. Рані-
ше, за тих же комуністів, якби 
поскаржився на те ж газопоста-
чальне підприємство, то дали б 
«прикурити». А тепер скільки 
не жалійся — ніякого толку».
 «Як обходжуся без газу? — 
відчинивши двері квартири, 
перепитує 82-річна Лілія Ру-
денко. — Три дні сиділа й че-
кала, що газову трубу відре-
монтують, — у нас же не зона 
АТО врешті-решт. Саме перед 
тим, як газ відключили, у мене 
був день народження, тож три 
дні доїдала те, що наготувала. 
А тоді діти принесли мені ма-
леньку електроплитку. Півго-
дини чекаєш, поки вода на ній 
закипить. Електрообігрівачем 
підігріваю у квартирі, бо холод-
но, тепер додалася ще й елект-
роплитка — можете собі уяви-
ти, скільки доведеться за елек-
троенергію заплатити. Знаєте, 
я просто обурена. У мене ось ці-
лий список телефонів, за яки-
ми зверталася, — і все безре-
зультатно. Телефонувала й до 
міськвиконкому, й до ЖЕКу, й 
до ПАТ «Полтавагаз» — скрізь 
секретар бере трубку й посилає 
далі. На тому все й закінчуєть-
ся. Я зрозуміла, що марно ку-
дись звертатися — скрізь неп-
робивна стіна». 
 89-річний Павло Тараненко 
говорить, що, відколи не стало 
газу, в основному перебиваєть-
ся «Мівіною», й показує мені її 
запаси. Літнього чоловіка рятує 
електрочайник: залив окропом 
«Мівіну», чайком запив — у та-
кий спосіб і перехитрив голод. 

  «Зять приніс сухий спирт, 
тож кладу кілька кружалець 
його на конфорку й запалюю 
— таким чином можна при-
готувати яєчню, — гірко пос-
міхається Павло Іванович. — 
Отак і виживаю. Донька купи-
ла кип’ятильник, тож міг ним 
ті ж таки яйця зварити (усе-
таки хоч якась різноманітність 
у їжі), але вчора проґавив, і 
той згорів. Оце, скажу вам, де 
б не жив — такого «чуда» ніде 
не було. Я приїхав до Полтави 
в 1995 році з Риги — потягну-
ло на малу батьківщину. А те-
пер як роздивився, куди повер-
нувся... До чиновників додзво-
нитися неможливо (до того ж і 
не дійду до їхніх кабінетів, бо 
слизько). Це ж яку совість пот-
рібно мати, щоб, знаючи, що 
люди сидять без газу, спокійно 
спати. Висновок такий: простій 
людині неможливо в цій країні 
чогось добитися. Думаю, проби-
ти цю стіну байдужості вам та-
кож не під силу».
 Головний інженер ПАТ 
«Полтавагаз» Олександр Чух-
рай повідомив, що про згада-
ну ситуацію знає: «Там будин-
кова система газопостачання 
в аварійному стані. У зв’язку 
з тим, що обслуговування її не 
проводили, й виникла аварій-
на ситуація. Мабуть, ви знає-
те, що подібний випадок стався 
й по вулицi Алмазна, 5, де льо-
дова брила, впавши на газоп-
ровід, пошкодила його. Проте, 
розумієте, межа нашої відпові-
дальності закінчується стіною 

будинку, а будинкові газові ме-
режі перебувають на балансі КП 
«ЖЕО-2». Ми готові йти назус-
тріч і обслуговувати їх, але ж 
керівництво ЖЕО-2 не підписує 
договору про співпрацю. Такий 
договір — це насамперед безпе-
ка жителів, та цього чомусь ніх-
то не розуміє».
 Однак у ЖЕКівського керів-
ництва своє бачення ситуації. 
Начальник КП «ЖЕО-2» Олек-
сандр Ландар пояснює, що, 
згідно з рішенням Полтавської 
міської ради, в обов’язки жит-
лово-експлуатаційної органі-
зації входить лише обслугову-
вання внутрішньобудинкових 
систем тепло-, водопостачан-
ня та водовідведення. Водно-
час газові мережі ЖЕК не об-
слуговує у зв’язку з тим, що 
це роботи підвищеної небез-
пеки. У штаті ж житлово-ек-
сплуатаційної організації не-
має відповідних спеціалістів. 
Відсутні й економічні підста-
ви, оскільки згадані види робіт 
не підкріплено тарифом. Саме 
тому, за словами Олександра 
Миколайовича, про газові ме-
режі навіть усередині будинку 
мають дбати обслуговуючі ор-
ганізації, які постачають при-
родний газ, — це, до речі, чіт-
ко визначено законом.
 «Річ у тім, що газові тру-
бопроводи в межах будинку не 
стоять на балансі ані в ЖЕКу, 
ані в ПАТ «Полтавагаз». Але 
«Полтавагаз» хоче нав’язати 
їх ЖЕКу», — вносить ясність 
Олександр Ландар.

 Заступник начальника 
ЖЕО-2 Михайло Лукін додає: 
«Ми керуємося постановою На-
ціональної комісії, що здійс-
нює державне регулювання у 
сфері енергетики та комуналь-
них послуг, «Про затверджен-
ня кодексу газорозподільних 
систем», в якій у графі «Поря-
док визначення межі балансо-
вої належності та експлуатацій-
ної відповідальності» констату-
ють: «Якщо до газорозподіль-
них мереж підключено газові 
мережі, які не належать жодній 
особі та через які природний газ 
розподіляється суб’єктам рин-
ку природного газу, такі газові 
мережі у встановленому законо-
давством порядку мають бути 
передані в користування опера-
тору газорозподільних мереж, 
до газорозподільних систем яко-
го підключені зазначені газо-
розподільні мережі». І ще одне: 
«Локалізацію та ліквідацію 
аварійних ситуацій внутрішнь-
обудинкових систем газопоста-
чання та дворових газо проводів 
побутового споживача, які мо-
жуть призвести до нещасного 
випадку, здійснюють аварійно-
диспетчерськi служби операто-
ра газорозподільних мереж ці-
лодобово та за його рахунок».
 «Тобто якщо газові мережі 
нічийні, ПАТ «Полтавагаз» 
має взяти їх на баланс і обслу-
говувати, — коментує началь-
ник ЖЕО-2. — Натомість газо-
постачальне підприємство хоче 
зобов’язати нас узяти ці ме-
режі на баланс, а тоді укласти з 
ним договір про обслуговуван-
ня. Щоб не сталося соціального 
вибуху, ми пішли на укладен-
ня одноразового договору про 
виконання ремонту трубопро-
водів за адресами: вулиця Ал-
мазна, 2, а також вулиця Вели-
котирновська, 20, де склалася 
подібна ситуація, й готові за-
платити. Проте ПАТ «Полта-
вагаз» схиляє нас до укладен-
ня сумнівної угоди, придума-
ної його спеціалістами. Тобто, 
по суті, хоче заробити, не ма-
ючи на це юридичних підстав. 
А задля досягнення своїх цілей 
робить заручниками мешканців 
будинків. Аби захистити остан-
ніх, ми готові піти на будь-які 
поступки. Але не на порушення 
закону». ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Приклад того, як треба любити Ук-
раїну і її історію, як потрібно шанувати 
свій рід, від діда-прадіда, продемонстру-
вала черкаська письменниця Валентина 
Коваленко.
 «Отак я живу. Це — моє багатство. 
У цій старій хаті — особливий дух. Ряд-
нини домоткані купила у наших самго-
родських бабів. Стару скриню забрала з 
села, бо в ній мої родичі зберігали дерть. 
Я їм віддала під цю справу стару ванну. 
Донька Люда розмалювала — і вийшло 
отаке диво — згадка про мою бабу Ган-
ну», — щиро й тепло написала на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» пані Валентина. 
За її словами, скриню її бабі Ганні дали у 
придане, коли 1933 року вона заміж ви-
ходила. Від голоду була пухла, і дід Федь 
привів її у свою сім’ю, врятувавши від 
лютої смерті. Пані Валентина каже, що 
у своїй нинішній хаті сама пошпарува-
ла піч і розмалювала її. Тепер у тій печі 
пече пиріжки, пироги, паски... 

 «Прядка, глечики, старі лампи, прас-
ки, купа вишитих рушників і скатер-
тин — все це та інше збирала роками», 
— веде далі Валентина Коваленко. На-
голошує, особливо дорожить сервантом, 
який відкупила в сусідки зі свого рідно-
го села Самгородок Смілянського райо-
ну: його колись зробив своїми руками її 
хрещений батько Федун. 
 «Особлива реліквія — портрет мого 

прадіда Кирила Євенка, який шістнад-
цять років відбув у засланні. Його нама-
лював під час заслання якийсь талано-
витий німець ще у 1953 році. А ще маю 
псалтир більш як сторічної давності: цей 
спадок мені — від другого мого прадіда 
Панаса Головченка», — наголошує пані 
Валентина. Недавно Валентина Кова-
ленко стала лауреатом літературної пре-
мії імені Михайла Масла за збірку поезій 
«Приворот-зілля». Цю премію на Черка-
щині присуджує за високохудожні тво-
ри про українське село, її людину та 
природу, про працю на землі Драбівсь-
ка районна рада та держадміністрація, 
за підтримки Черкаської обласної пись-
менницької організації.
 Пані Валентина — кандидат педагогіч-
них наук, член Національної спілки пись-
менників, лауреат Всеукраїнської літера-
турної премії «Благовіст» та обласної лі-
тературної премії «Берег надії» імені Ва-
силя Симоненка. Вона — депутат обласної 
ради, була викладачкою Черкаського на-
ціонального університету імені Богда-
на Хмельницького, свого часу очолюва-
ла обласну організацію Спілки письмен-
ників, а після Революції гідності керува-
ла ще й Черкаською обласною радою. У її 
письменницькому доробку — більш як 15 
художніх та наукових книг. 
 Ця жінка — щира у своїй любові до 
рідної України. Її дитинство та юність 
пройшли в селі Самгородок. Тож саме 
село вона називає своєю духовною ос-
новою й переконана, що воно живить її 
душу, звідти жінка черпає свою емоцій-

ну, життєву та художню енергію. Пані 
Валентина зізнається, що коли потрап-
ляє до мами в рідне село, то старається 
побувати й на господі своєї баби Ганни 
та діда Федя. Походити біля їхньої ста-
рої хати, адже там народилася, там про-
ходило дитинство, там слухала бабусині 
казки, там корову пасла.
 «Як зараз бачу бабину піч. Крізь сон 
чую, як у печі сичить вогонь, а баба тихо 
воркоче кочергами, акуратно переставля-
ючи казан із галушками. А потім дід Федь 
лагідно гукає нас із сестрою: «Коцюпаноч-
ки, вставайте, будемо їсти!» — усміхаєть-
ся пані Валентина, поринаючи у спогади 
про своє дитинство. Каже, любила бабине 
горище, де був ткацький верстат, видов-
бане з дерева корито та сама скриня, дана 
бабусі у придане, яка нині знайшла місце 
в її хаті. Із Самгородка її коріння. І вона 
цим дорожить та прагне, аби не розірва-
лася ниточка, яка поєднує її із землею, з 
якої пішла у світ. Тому в теперішній своїй 
оселі й зберігає родинні обереги. 
 «Я взялася вивчати свій родовід 
і дійшла до шостого коліна. Кажуть, 
якщо людина до сьомого коліна знає 
свій родовід, вона стає сильнішою», — 
говорить Валентина Коваленко. Вона 
зізнається, що помiж зібраних старовин-
них речей її роду й цієї обстави їй затиш-
но у своїй хаті. Бо, здається, самі пращу-
ри оберігають цей лад.
  Користувачі соцмереж із захоплен-
ням сприйняли пост Валентини Кова-
ленко. У відгуках вони пишуть, що в її 
хаті «живе українська душа». ■

РОДОВІД

Скриня на «Фейсбуці»
У старій хаті письменниці Валентини Коваленко живе 
українська душа

■

Валентина Коваленко.
Фото автора.
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Перебиваються 
«Мівіною»
Як люди опинилися без газу

■

89-річний Павло Тараненко скаржиться, що до чиновників додзвонитися 
неможливо, і дійти до їхніх кабінетів чоловік не в змозі, бо слизько.
Фото автора.
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Книжки мають бути не 
товстими, а читабельними
 ■ Ярино, як з’явилася ідея 
серії «Наші 20-ті»?
 — Якось до мене підійшла ре-
дакторка «ЛітАкценту» Ірина 
Троскот і так обережно-обереж-
но запитала, чи можу я щось роз-
казати про детективи 20-х років. 
Бо ми, каже, зверталися вже не 
до одного авторитетного літе-
ратурознавця, і нам відповіли, 
що детективів у 20-х не було. Я 
кажу: так, звичайно, там були 
детективи! І «ЛітАкцент» про-
вів «круглий стіл», під час яко-
го ми говорили про детективи 
як про жанр і про їхню історію 
в українській літературі. І потім 
уже за якийсь час до мене звер-
нулася директорка видавництва 
«Темпора» Юлія Олійник і зап-
ропонувала ці детективи, про які 
розповідала, видати книжкою. 
Ми підготували антологію де-
тективів 20-х років «Постріл на 
сходах», презентували її в січні 
2016 року. 
 Успіх презентації був шале-
ним, інтерес був і до книжки, 
тож ми загорілися видати ще 
щось. Так з’явилася ідея серії 
з семи книжок: детективи, лю-
бовний роман, репортажі, фан-
тастика, фейлетони, урбаністич-
на проза про Київ і Харків (щоб 
у творах були згадані конкрет-
ні локуси — не абстрактні міста, 
а дві столиці) та збірка спогадів 
про той період. 
 Зрештою, ідея розрослася. 
Ми побачили, що одного тому, 
щоб охопити жанр, замало. На-
приклад, збірка «Беладонна» — 
це любовні романи — вийшла на 
800 сторінках. Потім уже у ви-
давництві нам поставили вимо-
гу, щоб книжки не були такими 
товстими, а читабельними, щоб 
зручно було тримати в руках.
 ■ Тобто коли готуєте чергове 
видання, то проблема не в тому, 
де знайти твори цього жанру, а 
як їх помістити в одній книжці?
 — Так. Книжка репортажів 
«Шляхи під сонцем» вийшла ще 
більшою, аніж «Беладонна». І 
коли ми підготували збірку фан-
тастики, то Юлія Олійник зму-
сила нас із редактором щось ви-
лучати. Спершу мало бути шість 
творів, а вийшло лише три. Реш-
ту залишили для другого тому. 
Буде ще другий том любовного 
роману, фантастики. А репорта-
жу, можливо, буде навіть ще два 
томи, у 20-х роках це був дуже 
цікавий і популярний жанр. 
 ■ Вам не закидали, що ці тво-
ри, наприклад які ви зараху-
вали до фантастики чи детек-
тивів, насправді до цих жанрів 
не належать?
 — Це була радше легка кри-
тика. Але треба поставити себе 
у 20-ті роки, не дивитися з сьо-
годнішньої позиції. Що ви хоче-
те від детективів, коли їх геть не 
було, письменники лише почи-
нають їх писати — на що вони 
взоруються? На Шерлока Холм-

са, звичайно. Та й детективні сю-
жети треба було перенести в ра-
дянські умови. Більшість чита-
чів розуміє, що передусім треба 
підключати історичний погляд, 
і не нарікають. І ще подумай-
те: відтоді вже майже століття 
пройшло. Ніхто не знає, як чи-
тачі за сто років сприйматимуть 
сьогоднішню літературу. 

Жінок-авторок було тоді мало
 ■ А як ви обираєте твори для 
антологій?
 — Свого часу я багато пере-
горнула журналів 20-х років: 
бачила, які рецензії з’являлися, 
із рецензій дізнавалася, які ви-
ходили книжки, як до них ста-
вилися, що закидали. Коли ви-
никає ідея наступної антології, 
я в голові прокручую, які твори 
я знаю, перечитую їх і відбираю 
ті, що, на мою думку, будуть ці-
кавими сучасному читачеві. 
 Наприклад, щодо жіночої 
прози, то от саме дочитала ос-
танню повість, яка ввійде до 
книжки. Жінок-авторок було 
тоді мало, ми їх усіх охопимо 
цією збіркою. Ще патріархаль-
не суспільство не відійшло в ми-
нуле, жінка мусила доглядати 
дітей і водночас ставала нарів-
ні з чоловіком, і от усі ці пробле-
ми є у творах, а плюс іще нове ра-
дянське суспільство — ніхто не 
знає, як його будувати. Тоді були 
шлюби на трьох, ще ж і РАГСів 
не було, шлюб на віру сприйма-
ли як нормальне явище. Ще все 
було не усталене. Люди були роз-
гублені, бо новий побут та ідео-
логія лише формувалися, бага-
то було соціальних і побутових 
експериментів, що позначало-
ся й на літературі. Родина і діти 
— це перша проблема. Які сто-
сунки жінки і чоловіка у новому 
суспільстві і що робити з дітьми 
— от жінка ніби хоче робити 
кар’єру, а хто виховуватиме ді-
тей? Антологія таку й назву ма-
тиме — «Моя кар’єра», за опові-
данням Марії Галич. Я переко-
нана, що більшість цих проблем 
у сучасних жінок теж виникає.
 ■ Вам особисто як читачеві 
всі твори подобаються?
 — Ні, як читачеві не все подо-
бається. Але якщо я розумію, що 
це може сподобатися комусь, я 
однаково цей твір відбираю. Нап-
риклад, я фантастику не люблю, 
але там справді є цікаві твори, з 
пригодницькими сюжетами.
 ■ Можна сказати, що ми сьо-
годні зовсім не знаємо літерату-
ру 20-х років?
 — Так, можна. Після шко-
ли в усіх залишається враження 
лише про, так би мовити, «висо-
ку», інтелектуальну літературу 
20-х років — Микола Хвильо-
вий, Валер’ян Підмогильний, 
Микола Куліш. Запитайте, хто і 
що знає про 20-ті роки? 
 А ми вирішили показати по-
пулярну, жанрову літературу — 
вона завжди перебуває на маргі-
несі порівняно з інтелектуаль-

ною літературою. Насправді чи-
тачі вражені розмаїттям жанрів 
20-х років, якістю тих романів. 
Звичайно, якість нерівномірна: 
тоді були і хороші письменни-
ки, і слабші, у будь-якій антоло-
гії очевидний художній рівень 
кожного автора. 
 Я бачу, що сучасні письмен-
ники не знають тієї літератури і 
багато в чому повторюють усі ті 
самі шукання. Владислав Івчен-
ко намацує детектив так само, як 
тоді це робив Юрій Шовкопляс. 
Багато сучасних письменників 
узагалі мало читають і українсь-
ку, і класичну світову літерату-
ру, але поспішають писати. Це 
та проблема, що з неї почалася і 
літературна дискусія 20-х років. 
Хвильовий уважав, що письмен-
ник мусить бути розумним, на-
читаним, ерудованим, що в ньо-
го мусить бути великий інтелек-
туальний багаж, перш ніж він 
візьметься до пера.

Оце у нас буде випадок, коли 
друкуватимемо з рукопису
 ■ Але ж література 20-х не 
була доступною для читача, і 
для письменників також. Тепер 
завдяки вашій серії цю пробле-
му буде розв’язано.
 — Так. Навіть назвою — 
«Наші 20-ті» — ми хотіли під-
креслити, що ці люди зробили 
для нас, що вони лишили нам 
у спадок. Що це були українсь-
кі 20-ті роки, що вони не менш 
цікаві, що ми, сьогоднішні, там 
теж можемо багато що для себе 
знайти. Ми хочемо їх повернути 
в нашу історію, в нашу культуру, 
щоб це було не типове абстракт-
не уявлення, мовляв, от була ук-
раїнізація і всіх змушували вчи-
ти українську мову. 
 Насправді це був широкий 
розвій української літератури, 
театру, жанрів, що їх вважають 
масовими, низькими, популяр-
ними. У театрі, крім драми, тра-
гедії, комедії, на сцені йшли му-
зичні ревю, був театр естради, 
у цирку клоуни виступали ук-
раїнською мовою, і це теж було 
надзвичайно важливо. 20-ті були 
повнокровними, живими, бага-
тогранними і повноцінними.
 ■ Видаєте лише те, що вже ко-
лись бачило світ, чи працюєте й 
з архівами?
 — Поки що всі твори в ан-
тологіях такі, що вже колись 
побачили світ, але, можливо, 
з’являться і такі, що їх не було 
видано. По-перше, архіви 20-х 
років практично не збереглися — 
через те, що письменники були 
репресовані, а їхні родичі не за-
вжди могли зберігати їхні папе-
ри. Цим людям самим доводило-
ся виживати: їх позбавляли жит-
ла, хто міг — їхав кудись подалі, 
наприклад дружини Майка Йо-
гансена, Валер’яна Поліщука, 
Сергія Пилипенка виїхали до 
Москви. Саме в них і збереглося 
дещо з архівів їхніх чоловіків. 
 А от архів Миколи Куліша з 
п’єсою, яку він писав на момент 

арешту, його син Володимир, 
виїжджаючи на Захід під час 
війни, просто загубив. Архіви 
люди палили. У справі Гео Шку-
рупія є донос його служниці про 
те, що «Варвара Ивановна после 
ареста хозяина жгла бумаги». 
 Недрукованих творів мало, 
коли їх знаходять, то публіку-
ють де можуть. Можливо, будуть 
два такі — один iз них опубліко-
ваний, це роман Володимира 
Владка «Аероторпеди поверта-
ють назад». У ньому фігурують 
німці і навіть фашистська свас-
тика на ілюстраціях, а на той час 
Радянський Союз вирішив збли-
жатися з гітлерівською Німеччи-
ною й уже віддрукований роман 
просто знищили. Книжка вцілі-
ла у літературознавця Олексан-
дра Білецького, і він подарував 
Владкові цей примірник на день 
народження. Потім архів Владка 
передали в музей, і вже любите-
лям фантастики вдалося з музею 
його видобути. Цей текст увійде 
до другого тому фантастики. 
 А ще є в нас задум персональ-
ної збірки київського прозаї-
ка Бориса Тенети, що покінчив 
життя самогубством у камері 
після арешту. Його дружина, 
котра теж виїхала в Москву, збе-
регла рукопис останнього рома-
ну, ми плануємо його опубліку-
вати. Цей дуже цікавий прозаїк 
належав до київського угрупо-
вання «Ланка»–МАРС разом із 
Валер’яном Підмогильним, Єв-
геном Плужником. Друзі нази-
вали його просто Боб. Оце у нас 
буде випадок, коли друкувати-
мемо з рукопису.
 ■ Музеї йдуть назустріч до-
слідникам?
 — Ні. У музеях зазвичай не 
можна добути щось із докумен-
тів, бо вони вважаються експона-
тами і дослідникам до них досту-
пу немає. А в архівах дослідник 
часто має сам платити за копію-
вання, навіть якщо він це робить 
своїм фотоапаратом. 
 Насправді є дозвіл на без-
перешкодне і безплатне копію-
вання власними засобами ще 
неоцифрованих архівних доку-
ментів, але архіви про цю поста-
нову чомусь мовчать і виставля-
ють кожен свою ціну. Хитрять, 

кажуть, ніби платиш їм за пра-
во копіювання, а насправді саме 
право копіювати у нас безплатне. 
Можна заплатити архіву за робо-
ту, якщо вони для тебе сканува-
ли, фотографували чи ксерили. 
За папір, за фарбу в ксероксі, за 
будь-що, але не за право копію-
вання. І таке: спершу ти платиш 
установі, потім ще банку за пос-
луги. Причому архівні праців-
ники чудово знають, що дослід-
ники у нас теж без копійки.
 ■ Можна сказати, що серія 
«Наші 20-ті» має комерційний 
успіх?
 — Так, можна, бо книжки 
додруковуватимемо. Уже закін-
чилися детективи, принаймні 
на складі й у видавництві їх уже 
немає. Так само «Беладонну», ця 
книжка особливо всім подобаєть-
ся. Хоча всі антології успішні, 
всі дуже добре продаються.

Буде повна збірка творів 
Михайля Семенка
 ■ Ви сказали, що плануєте ще 
збірки жіночої прози та пригод-
ницького роману. Крім цього, 
які ще плани?
 — Цього року буде кілька 
ювілеїв, зокрема і знакові для 
мене. 31 грудня виповниться 
125 років iз дня народження Ми-
хайля Семенка, і на «Книжко-
вий арсенал» ми плануємо зро-
бити повну збірку його творів. 
У 1929–30-х роках вийшов три-
томник, що його впорядковував 
сам Семенко, він завершуєть-
ся поемою «Тов. Сонце», реш-
та томів мали вийти, але так і не 
з’явилися. От ми реконструюємо 
і доповнимо те, чого бракує. Це 
буде повна збірка творів Семен-
ка — чотири або п’ять томів.
 ■ Окрім 20-х, ще є періоди, не-
відомі українському читачеві. 
Чи з’являться твори, датовані 
ними? Я так розумію, має бути 
особиста ініціатива дослідника 
їх видати?
 — Так. Я читала лекції, ро-
била екскурсії, я користувала-
ся майданчиками, доступними 
мені, і це щасливий випадок, що 
інтереси мої і видавництва «Тем-
пора» збіглися, та й інтереси чи-
тачів теж. 
 В академічній спільноті є 

Коли був розвій 
українізації...

Дослідниця літератури 20-х Ярина Цимбал описує інтелектуальну 
біографію Майка Йогансена, упорядковує повне зібрання творів 

Михайля Семенка та збірку жіночої прози «Моя кар’єра», 
названу за оповіданням Марії Галич

ДІЙОВІ ОСОБИ ■
Марія СУЛИМА

Чи відомо вам, що у всім відомої Наталії Ужвій — до речі, лауре-
атки трьох Сталінських премій і Героя Соцпраці — чоловіком був 
репресований письменник Михайль Семенко? Примадонна Одесь-
кої держдрами і театру «Березіль», обласкана владою і славою ак-
триса, зрозуміло, за сімома замками намагалася тримати інфор-
мацію про 10-річний шлюб. Утім вона виховувала їхнього сина, як 
дві краплі води схожого на батька. 
Безліч подібних цікавих історій про знакових українських письмен-
ників, які творили десь від початку минулого століття і до 30-х, 
а комусь вдалося й довше, знає літературознавець Ярина Цим-
бал. Вона є упорядницею й одним із кураторів серії «Наші 20-ті», 
яка відкриває невідому українську літературу тих років минулого 
століття — цікаву, повноцінну, багатогранну. Ярина — науковець 
Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України — пере-
конана, що варто популяризовувати не лише твори письменників, 
чиї прізвища радянська влада намагалася знищити, а й їхні біогра-
фії, насичені суспільними та інтимними подробицями.

Ярина Цимбал. ❙
Фото автора. ❙
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Призовий фонд — з українцями 
разом
 Чим важливий? Картина Каурісмякі критич-
на до свого народу, фіни постають людьми, що 
за своєю поведінкою і типом мислення здатні 
лишень до життя, украй обмеженого минущими 
інтересами. Одначе з’ява бідаки-сирійця з не-
щасного Алеппо одкриває у душах персонажів 
фільму  нові джерела людяності й душевності. 
Це означає, крім усього, що людство продовжує 
розвиватися, що деградація (як дехто не тіль-
ки думає, а й стверджує у своїх фільмових тек-
стах) не є визначальною характеристикою су-
часної людини. 
 До речі, тут є урок для українських кінема-
тографістів. Досвід Каурісмякі й іншого сканди-
нава, шведського кінорежисера Роя Андерсона 
(«Голуб сидів на гілці, розмірковуючи про жит-
тя»), свідчить: національні кінорефлексії, націо-
нальна самокритика ефективні тоді, коли в них 
закладено певну естетичну та моральну програ-
му розвитку людини, коли є віра в саму людину, 
у свій народ. Ця віра може бути скільки завгод-
но парадоксальною, навіть абсурдистсько орієн-
тованою, але тільки у тому сенсі, що всі буттєві 
катаклізми не застують фундаментальної кон-
струкції життя. В українській традиції так само є 
подібні фільми — досить назвати «Вавилон ХХ» 
Івана Миколайчука.
 Гран-прі і «Срібний ведмідь» дістався фран-
цузу Алену Гомесу за картину «Фелісіте». Про 
жінку, яка з фантастичною самозреченістю бо-
реться за життя сина, що втрапив в аварію. Бо-
реться і, зрештою, перемагає. Хоча стільки ж пе-
решкод на шляху, серед яких і депресивний стан 
сина, який не вірить у власне зцілення, не ві-
рить у саму доцільність продовжувати життя. Та 
й африканський Конго, Кіншаса, життя, незібра-
не, розхристане, іноді й на життя як таке не схо-
же — не для людей воно облаштоване. 
 Кращою акторською роботою серед чоловіків 
визнано роль батька у фільмі «Білі ночі» німця 
Томаса Арслана. Її виконав Георг Фрідріх і він 
же отримав посрібленого ведмедя. Міхаел втра-
тив батька, що жив усі останні роки десь на пів-

нічних широтах в Норвегії, і тепер має поїхати по 
тих  місцях — зі спокутою, з наміром розібратися 
у своїх почуттях. У дорогу бере з собою сина-під-
літка, з яким давно вже не живе однією сім’єю. 
Складною виявилася дорога, одначе ниточка, що 
поєднує три родинні покоління, таки забриніла.
 Кращою жіночою роллю визнана та, яку зіг-
рала Кім Мін-хі у південнокорейській стрічці «На 
пляжі вночі, на самоті» Хона Сан-су. Теж своєрід-
на мандрівка у саму себе, у душу й тіло само-
го життя. Корейський режисер тим самим про-
довжив успішну фестивальну сесію, його карти-
ни винагороджувались у Каннах, Венеції, Локар-
но, Роттердамі. 
 Кращим сценарієм визнано той, що ліг в ос-
нову фільму «Фантастична жінка» чилійця Себас-
тьяна Леліо (його співавтор — Гонзало Маза). Про 
драму жінки-трансвестита — опісля смерті літ-
нього коханця героїня стрічки потрапляє в складну 
ситуацію, джерела якої — у неготовності суспіль-
ства та його інституцій сприймати подібні колізії. 
Одначе й тут віри та оптимізму вистачає на те, аби 
глядач виходив із залу з почуттям того, що люд-
ство розвивається, що гуманістичні цінності так 
чи інакше визначатимуть людське життя.
 Показаний останнім у конкурсі Берлінале 
фільм румунського режисера Келіна Петера Не-
тцера Ana, mon Amour виявився на диво сильним 
і так само удостоївся Срібного ведмедя (Дана Бу-
неску, за монтаж картини — справді віртуозний). 
Усе починається з романтичних любовних почут-
тів, а далі автор скрупульозно досліджує перебіг 
життя Ани (Діана Каваліотті) і Тома (Мірчо Пос-
телніку). Як це прийнято у режисерів румунської 
Нової хвилі, чимало фізіологічного — стосунки 
чоловіка й жінки, перебіг хворобливих нападів і 
т.п. показуються що називається в натурі. Такий 
собі «фізіологічний нарис», прозирання каркасу 
сімейної інституції на світло — рентгенівське.
 Звичайно ж, чільні персонажі стрічки хочуть 
знати про себе щось більше фізичних стосун-
ків, й відтак постає психоаналітик і власне серія 
психоаналітичних студій (однією з них і завер-
шується фільм). Глибоко й безстрашно, карти-
ну дивишся з великим інтересом... Людське сус-

пільство, румунського штибу, прозирається че-
рез аналітичні лінзи. Не всім вочевидь сподо-
бається, одначе таке кіно робиться не для того, 
щоби бути компліментарним дзеркальцем.
 Ну і приємний приз-сюрприз для українців. 
Ми теж не лишились без нагороди: німецько-ук-
раїнська документальна стрічка «Школа № 3» 
Єлизавети Сміт (українка) і Георга Жено отрима-
ла Гран-прі у секції Generation 14plus. Про шко-
лярів з Миколаївки, на Донеччині, які пережили 
війну... Вітання переможцям! 
 Будемо сподіватись, наступного фестивалю 
у Берліні українські кінематографісти з’являться 
і в основних конкурсних програмах. 

Історичні паралелі
 Берлінале — це не тільки великі конкурсні 
програми, а й низка інших, сказати б паралельних. 
Скажімо, фестивальну програму BerlinaleSpecial 
склали світові прем’єри доволі помітних фільмів. 
Виокремлю деякі з них, пов’язані з історією, уро-
ки якої важливо не тільки пам’ятати, а й засвою-
вати. 
 Першою назву стрічку «Масарик. Особливий 
пацієнт» 39-річного чеського режисера Юліуша 
Шевчика. Ні, його героєм є не перший президент 
Чехії, а його син Ян (Карел Роден). Картину зроб-
лено в такій собі стилістиці великого байопіка, що 
склалася в останні десятиліття, — потужне істо-
ричне тло, неоднозначність потрактувань подіє-
вих колізій, сильний і суперечливий характер у 
центрі. Ян Масарик у Шевчика далекий від ідеа-
лу — і наркотою балувався, і з дівками пускав-
ся в секс-зальоти, і взагалі поводився як типовий 
представник «золотої молоді» свого часу (прези-
дентський син, хоч що там кажи).
 Однак у часи випробувань Ян — на посаді 
посла Чехословаччини в Лондоні — виявляє і 
справжню мужність, і принципову далекогляд-
ність дипломата (президенту Бенешу міг сказа-
ти все, що думає), і, зрештою, справжній патріо-
тизм. Одначе зрадницька позиція урядів Фран-
ції та Британії вирішила все — гітлерівські вій-
ська окупували Чехословацькі землі. Сценарій 
подій настільки нагадує нинішні, пов’язані з Ук-
раїною (у потуранні агресору, його укоськуванні 
— «тільки б нас не чіпав»), що буде дуже див-
ним, коли фільм чеського режисера не покажуть 
в Україні,  не прокоментують. Ось вона, історія, та 
сама, яка учить тому, що нічому не учить: нас, як 
і Чехословаччину, готові «злити» на догоду зві-
ру, що видається таким страшним.
 А у фестивальній секції Panorama показа-
ли стрічку «1945» угорця Ференця Тьорека. 
Угорське село, серпень 1945-го. Починається 
нове життя, у якому чимало ознак старого по-
буту і моралі. Молодше покоління з цим не ми-
риться, хоча старе поки що перемагає. Хоча пе-
редфінальний вогонь обіцяє стерти з лиця землі 
нечисть воєнних лихоліть...
 Картина Тьорека чорно-біла, і це принципо-
во: тут немає цукеркових візуальних солодощів, 
тут є прямота авторського спостереження і вис-
ловлювання. Зокрема, і щодо жертв Голокосту — 
двох її жертв, батька й сина, спершу хотіли взя-
ти на вила, а потім відступили...
 Мотиви зради багато в чому визначають 
і фільм «В часи присмеркового світла» німця 
Матті Гешонека (програма BerlinaleSpecial). 1989 
рік, наближається кінець Німецької демократич-
ної республіки. Герой стрічки 85-річний Вільгельм 
Повілейт (Бруно Ганц) був не тільки одним із стов-
пів системи, а й одним із її символів: антифашист, 
що  боровся з гітлерівським режимом у підпіллі, 
потому емігрував в СРСР, у Росію, де й поріднив-
ся, через сина, з російською родиною, і потім — 
довгі роки роботи на державну систему.
 Перед нами один день iз життя Вільгельма 
— це день його народження, він же й останній 
день його життя. Вітання — щирі й не дуже, роз-
мови, непрості родинні стосунки. Онук, Саша, за-
лишився за кордоном... Загалом Вільгельм iз гір-
котою переконується: система, на творення якої 
він поклав стільки років життя, розпадається. Бо 
зрадливі, бо некріпкі духом, бо ідея для них — 
порожнє місце.
 В одній із ролей (російської бабусі, що теж 
приходить на день народження) — наша Ніна Ан-
тонова. Як завжди дивовижно природня, ні тіні 
акторства, якогось награшу. А здорово! Особли-
во тоді, коли бабуська Антонової починає викону-
вати вочевидь традиційну для таких вечірок піс-
ню «Жил-был у бабушки серенький козлик...», а 
простодушні німці сприймають-чують слова «вот 
как» як «водка» — то ж і виходить натхненно: 
«Водка, водка, серенький козлик!»
 У найдраматичніших колізіях завжди є щось 
смішне й відтак утішне...
 Це був уже 67-й Берлінський кінофестиваль. 
І мій 24-й поспіль. Отже, третина Берлінале ми-
нула на моїх очах. Кожен iз нас є свідком історії 
— тієї чи іншої. З яких і складається велика іс-
торія. ■

така хвороба: всі чекають, що держава їм пла-
титиме, і не завжди задумуються, що вони го-
тові дати державі. Так, зарплата мала, але це 
державна зарплата — з податків звичайних 
українців, і я вважаю, що ми маємо дати їм 
щось у відповідь. Звісно, часто люди стомлю-
ються виявляти ініціативу, розчаровує те, що 
держава виділяє гроші лише на глобальні про-
екти, а видати тексти і донести їх до читача — 
це тільки приватні ініціативи.
 ■ Чи всі твори видано одного з ваших улюб-
лених письменників — Майка Йогансена?
 — Поки що ні. Не видано його прозу для ді-
тей. Ще я готую повну збірку його віршів — 
академічне видання з текстологічною підго-
товкою. Потрібно буде вибрати варіанти, пос-
тає проблема останньої авторської волі. Коли 
йдеться про письменників 20-х років, це завж-
ди важко.
 Наприклад, Леонід Первомайський у 50-х 
роках попереробляв свої ранні оповідання, і ви-
никає питання: що він насправді хотів би поба-
чити тепер у виданні своїх творів — ті первіс-
ні варіанти чи ті, які він переписав пізніше під 
впливом зовнішніх політичних, ідеологічних 
чинників.
 Остання поетична збірка Майка Йогансена 
вийшла 1933 року — він там такого наробив! 
Розбив поему «Комуна», додав у неї нові вір-
ші, позмінював навіщось датування віршів. 
Отож, коли йдеться про академічне видання, 
треба вирішити чимало питань. Боюся, мені на 
це років зо два знадобиться.

«Це неправда, що за кордоном можна жити 
з гонорарів»
 ■ Ви казали, що хочете написати книжку 
про Йогансена? Щось уже пишете?
 — Так. По-перше, буде невелика книжка 
«Перший розділ науки про Йогансена», присвя-
чена текстології його творів. Це буде одна книж-
ка. А ще буде — і я давно й постійно над цим 
працюю — його інтелектуальна біографія. Для 
мене зразок письменницької біографії — «Жит-
тя Антона Чехова» Дональда Рейфілда. Мені 
подобається стиль російського літературознав-
ця Валерія Шубінського, він автор біографій 
Ніколая Гумільова, Даниїла Хармса. 
 Це та частина нонфікшну, якої українській 
літературі дуже бракує. У нас нонфікшн весь 
перекладний, немає власних українських попу-
лярних книжок із хімії, фізики, біології, навіть 
з літературознавства теж немає. Коли виходять 
більш-менш популярні, то це збірки статей, як-
от Леоніда Ушкалова чи Віри Агеєвої видавниц-
тва «ВСЛ», а монографій немає. У світі біогра-
фічна література дуже модна, про це свідчать 
перекладені у нас біографія Стіва Джобса авто-
рства Волтера Айзексона, книжка Гілларі Клін-
тон. Але ніхто не пише про своїх діячів.
 ■ Як на вашу думку: немає кому чи немає 
про кого?
 — Є кому і є про кого. Але наші письменни-
ки кажуть, що з цього не проживеш. Щоб напи-
сати таку книжку, треба все покинути і писати 
лише її, а ти не можеш усе покинути, бо мусиш 
заробляти на життя, такі наші реалії. З іншого 
боку, я не впевнена, що Рейфілд ніде не працює, 
лише пише книжки, навіть Умберто Еко викла-
дав, писав колонки в газету і видавав романи. 
Це неправда, що за кордоном можна жити з го-
норарів. Можливо, Джоан Роулінг і живе лише 
з Гаррі Поттера, але таких одиниці.
 ■ Чи можна порівнювати літературу сучас-
ну і літературу 20-х?
 — Літпроцес у 20-х роках був інтенсивні-
шим, ніж сьогодні. По-перше, була державна 
підтримка: у квітні 1925 року партія й уряд 
ухвалили постанову про заходи для терміно-
вої і повної українізації. До речі, українізації 
не підлягало тільки ДПУ, там і надалі послу-
говувалися російською мовою. По-друге, тоді в 
літературу й культуру взагалі прийшли генії. 
Звідки вони всі одночасно взялися — загадка. 
Наприклад, Микола Хвильовий, Валер’ян Під-
могильний, їхні мало не дебютні твори сьогод-
ні вивчають у шкільній програмі. 
 Жанрова література тепер, може, й багат-
ша, проте нині в українській літературі я геніїв 
поки що не бачу. Можливо, це тому, що немає 
ще історичної перспективи. Тодішні письмен-
ники дали світові українську літературу, не 
гіршу за будь-яку тогочасну літературу. 
 По-третє, літпроцес був якимось ніби все-
охопнішим, тісно переплетеним з інши-
ми культурними процесами. Письменники 
скрізь були затребувані: були українські авто-
ри-естрадники, Йогансен писав пісеньки для 
музичних ревю, для оперет. А сьогодні все іс-
нує саме по собі: українська музика, українсь-
ка література. Я не можу зрозуміти, чого тако-
го об’єднувального нам бракує — офіційної ук-
раїнізації? ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ ■

Тіла і душі
Німецько-українська документальна стрічка 
про школярів з Миколаївки на Донеччині, 
які пережили війну,  отримала гран-прі 
на Берлінале
Сергій ТРИМБАЧ
(спеціально для «України молодої»)
Берлін — Київ

У німецькій столиці, у BerlinalePalast, вручили фестивальні  призи. Фін Акі Ка-
урісмякі — попри очікування, мої у тому числі, — отримав тільки «Срібного 
ведмедя», за режисуру фільму «По той бік надії». Сталося так, що я не бачив (її 
показали раніше, аніж я добрався до Берліна) картини-переможниці Берлінале 
«Про тіло й душу» угорки Ільдіко Енеді (відома з часів, коли 1989 року  отри-
мала «Золоту камеру» в Каннах за фільм «Моє ХХ століття»). Тому не можу 
порівнювати. А все одно досадно — настільки фільм Каурісмякі досконалий і 
важливий нині. 

Дітей з Миколаївки, які знімалися у фільмі «Школа №3», зустріли у Києві  ❙
після повернення з кінофестивалю. ❙
Фото з «Фейсбука». ❙
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Григорій ХАТА

 «Перечекавши» в теплих 
краях зимові холоди, з початком 
тижня вітчизняні клуби елітно-
го дивізіону почали повертатися 
на рідну землю, аби в майбутній 
уїк-енд знову поринути в націо-
нальну першість.
 До завершення першої час-
тини чемпіонату, за підсумка-
ми якої пелетон з 12 учасників 
має розділитися на два секстети, 
залишилося лише чотири тури.
 Перша — так звана медальна 
— шістка вже практично сфор-
мована. Невизначеною зали-
шається доля лише остан ньої, 
шостої, перепустки, яку в заоч-
ній боротьбі розіграють «Ворс-
кла» та «Чорноморець». Мож-
на передбачити, що наявність у 
обох претендентів рівної кіль-
кості очок зробить саме цю ду-
ель найбільш цікавим дійством 
у кінцівці другого кола «регу-
лярки».
 І одеський, і полтавський 
клуби активно працювали під 
час зимової паузи, зігравши на 
заморських зборах близько де-
сятка контрольних поєдинків.
 Нагода зачепитися за євро-
кубки — хороший мотивацій-
ний стимул для обох колективів. 
При цьому для «ворсклян» мак-
симальна активізація внутріш-
ніх резервів має життєво важ-
ливе значення. Інакше здобути 
позитивний результат у поєдин-
ках iз представниками верхньої 
частини чемпіонату — «Шахта-
рем», «Зорею», «Олімпіком» — 
буде просто неможливо. У цей 
доленосний період першості на 
«Чорноморець» чекають знач-
но скромніші опоненти — окрім 
«Динамо», всі вони представля-
ють «немедальний» «пул». 
 За таких умов саме «моря-
ки» мають більш реалістичні 

шанси на «єврокубковий» сек-
стет. Гра, яку одесити демонс-
трували по ходу першого кола, 
взагалі не викликала сумнівів 

щодо їхнього місця в «топ-6». 
Утім кінцівку минулого року 
підопічні Олександра Бабича, 
без перебільшення, змазали.

 Під час зимового трансфер-
ного «вікна» «Чорноморець» 
знайшов можливість підсили-
тися новачками, відтак євро-

кубковий орієнтир у клубному 
офісі бачать чітко. 
 А от «Ворсклі» під час зи-
мових канікул довелося зай-
матися справами дещо іншого 
характеру. «Зараз у клубі про-
ходить непростий процес пере-
мовин керівництва клубу з усі-
ма виконавцями, котрих тре-
нерський штаб хотів би бачити 
для подальшої співпраці.  При 
цьому нікого силою утримувати 
в команді ми не плануємо. Мо-
лоді вихованці отримають зеле-
не світло», — заявили у штаб-
квартирі «Ворскли» напере-
додні нового року. З огляду на 
склад, котрий перед поновлен-
ням сезону, в останньому матчі 
зимових зборів — проти «Олім-
пії» з Люблян — награвав Ва-
силь Сачко, у «Ворсклі» взяли 
курс на омолодження, задіявши 
у цій грі (0:0) місцевих вихован-
ців Дмитра Кравченка та Воло-
димира Одарюка. Якщо так, то 
боротися за віртуальні єврокуб-
ки полтавчанам буде неймовір-
но складно.
 Щодо інших учасників ПЛ, 
то, здається, вся їхня зимова 
підготовка була зорієнтована 
на середньострокову перспекти-
ву, розрахована на період, коли 
у своїх «пульках» їм доведеться 
вирішувати вузькотурнірні ін-
тереси. У цьому контексті най-
більш масштабної інтриги мож-
на очікувати від протистояння 
«Динамо» та «Зорі» в битві за 
місце в Лізі чемпіонів. Подей-
кують, що через це очільник лу-
ганського колективу Юрій Вер-
нидуб категорично відмовився 
задовольнити пропозицію голо-
вного тренера збірної України 
Андрія Шевченка, котрий зад-
ля оптимальної підготовки до 
важливого матчу «синьо-жов-
тих» у відборі на ЧС-2018 про-
сив змінити календар ЧУ. ■

Єврокубки
 Новий офіційний сезон донець-
кий «Шахтар» розпочав мінімальною 
виїзною перемогою над іспанською 
«Сельтою». Єдиний м’яч у зустрічі — 
на рахунку екс-нападника львівських 
«Карпат», аргентинця Густаво Блан-
ко Лещука, котрий цієї зими поповнив 
склад донеччан. Доля путівки до наступ-
ного раунду Ліги Європи для «Шахтаря» 
вирішиться 23 лютого. Матч-відповідь 
підопічні Пауло Фенсеки проведуть не 
на «Арені Львів», а на харківському 
ОСК «Металіст», де в 2017 році «гірни-
ки» проводитимуть усі свої домашні поє-
динки.
 Ліга Європи. 1/16 фіналу. Перші 
матчі. «Сельта» (Іспанія) — «Шах-
тар» (Україна) — 0:1 (Бланко Лещук, 
27; «Ш»: П’ятов, Срна, Ордець, Раки-
цький, Ісмаїлі, Малишев, Марлос (Азе-
ведо, 90+3), Фред, Тайсон (Бернард, 84), 
Дентіньйо (Коваленко, 46), Бланко Ле-
щук), «Атлетик» (Іспанія) — «АПО-
ЕЛ» (Кіпр) — 3:2, «Легія» (Польща) 
— «Аякс» (Нідерланди) — 0:0, «Ан-
дерлехт» (Бельгія) — «Зеніт» (Росія) — 
2:0, «Астра» (Румунія) — «Генк» (Бель-
гія) — 2:2, «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глія) — «Сент-Етьєн» (Франція) — 
3:0, «Вільярреал» (Іспанія) — «Рома» 
(Італія) — 0:4, «Лудогорець» (Болгарія) 
— «Копенгаген» (Данія) — 1:2, «Олім-
піакос» (Греція) — «Османлиспор» 
(Туреччина) — 0:0, «Гент» (Бельгія) 
— «Тоттенхем» (Англія) — 1:0, «Рос-
тов» (Росія) — «Спарта» (Чехія) — 4:0, 
«Краснодар» (Росія) — «Фенербахче» 
(Туреччина) — 1:0, «Боруссія» (М, Ні-
меччина) — «Фіорентина» (Італія) — 
0:1, «АЗ» (Нідерланди) — «Ліон» (Фран-
ція) — 1:4, «Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — 
«Бешикташ» (Туреччина) — 1:3, ПАОК 
(Греція) — «Шальке» (Німеччина) — 0:3 
(Шахов (П) — 90 хв.; Коноплянка («Ш») 
— із 79 хв.). 

Англія
 У найстарішому футбольному турнірі 
світу — Кубку Англії — визначились учас-
ники 1/4 фіналу. Головні претенденти на 
титул — «Челсі» та «Манчестер Юнайтед» 
— «на класі» здолали слабших за рангом 
суперників: «аристократи» двічі відзна-
чились у воротах «Вулверхемптона», а 
путівку до наступного етапу змагань підо-
пічним Жозе Моуріньйо приніс гол зірко-
вого шведа Златана Ібрагімовича. Цікаво, 
що у чвертьфіналі «МЮ» та «Челсі» зігра-
ють між собою.
 Головною ж сенсацією минулого тиж-
ня став вихід до 1/4 клубу «Лінкольн 
Сіті» — представники п’ятого англійсь-
кого дивізіону стали першою за сто років 
аматорською командою, яка пробилася 
до вісімки найкращих національного 
кубка.
 Кубок. 1/8 фіналу. «Вулверхемп-
тон» — «Челсі» — 0:2 (Педро, 65; Діє-
го Коста, 89), «Мідлсбро» — «Оксфорд 
Юнайтед» — 3:2, «Міллволл» — «Лес-
тер» — 1:0, «Хаддерсфілд — «Манчес-
тер Сіті» — 0:0, «Бернлі» — «Лінкольн 
Сіті» — 0:1, «Фулхем» — «Тоттенхем» 
— 0:3 (Кейн, 16, 51, 73), «Блекберн» — 
«Манчестер Юнайтед» — 1:2 (Грем, 17 
— Рашфорд, 28; Ібрагімович, 75).

Іспанія
 Нападники української збірної — Ро-
ман Зозуля та Артем Кравець — минуло-
го уїк-енду в Ла Лізі на поле не виходи-
ли: гравець «Бетіса» Зозуля все ще чекає 
дозволу грати після зриву трансферу в 
«Райо Вальєкано», а форвард «Гранади» 
Кравець пропустив матч через травму. 
 Прімера. 23-й тур. «Гранада» — 
«Бетіс» — 4:1, «Спортинг» — «Атле-
тико» — 1:4 (Альварес, 49 — Феррей-
ра-Карраско, 46; Гамейро, 80, 81, 85), 
«Реал Мадрид» — «Еспаньйол» — 2:0 
(Мората, 33; Бейл, 84), «Депортиво» — 
«Алавес» — 0:1, «Севілья» — «Ейбар» 
— 2:0, «Реал Сосьєдад» — «Вільярре-
ал» — 0:1, «Валенсія» — «Атлетик» — 

2:0, «Сельта» — «Осасуна» — 3:0, «Бар-
селона» — «Леганес» — 2:1 (Мессі, 4, 90 
(пен.) — Унаї Лопес, 71).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 52 (21 
матч), «Барселона» — 51, «Севілья» — 
49, «Атлетико» — 45, «Реал Сосьєдад» 
— 41, «Вільярреал» — 39. 
 Бомбардир: Мессі («Барселона») 
— 19.

Італія
 У боротьбі за чергове «скудетто» ту-
ринський «Ювентус» здобув 29-ту пос-
піль домашню перемогу: цього разу пе-
ред натиском «старої синьйори» не 
встояло «Палермо». Інші представники 
призової трійки — «Рома» й «Наполі» — 
також переграли своїх суперників: рим-
ляни розгромили «Торіно», а неаполі-
танці були сильнішими за «К’єво».
 Серія А. 25-й тур. «Ювентус» — «Па-
лермо» — 4:1 (Маркізіо, 13; Діабала, 40, 
89; Ігуаїн, 63 — Чочев, 90+3), «Аталан-
та» — «Кротоне» — 1:0, «Емполі» — «Ла-
ціо» — 1:2, «Болонья» — «Інтер» — 0:1, 
«Пескара» — «Дженоа» — 5:0, «Самп-
дорія — «Кальярі» — 1:1, «Удінезе» — 
«Сассуоло» — 1:2, «К’єво» — «Наполі» — 
1:3 (Медоріні, 72 — Інсіньє, 31; Гамшик, 
38; Зелінський, 58), «Рома» — «Торіно» 
— 4:1 (Джеко, 10; Салах, 17; Паредес, 65; 
Наїнгголан, 90+2 — Максі Лопес, 84), 
«Мілан» — «Фіорентина» — 2:1.
 Лідери: «Ювентус» — 63, «Рома» — 
56, «Наполі» — 54, «Інтер», «Аталанта» 
— 48, «Лаціо» — 47. 
 Бомбардири: Джеко («Рома»), Ігуаїн 
(«Ювентус») — 19.

Німеччина
 Серед усіх українських легіонерів 
бундесліги минулого тижня грав лише 
Артем Федецький — 31-річний захис-
ник відбігав повний матч за «Дармш-
тадт». Щоправда, свій поєдинок «лілії» 
програли. Натомість здобув перемогу 
леверкузенський «Байєр», проте «опор-
ник» «фармацевтів» Владлен Юрченко 

знову залишився у запасі. А команда Єв-
гена Коноплянки — «Шальке» — цього 
разу розписала нічию з «Кельном», але 
український хавбек навіть не потрапив 
до заявки на матч. 
 Перша Бундесліга. 21-й тур. «Ауг-
сбург» — «Байєр» — 1:3, «Майнц» — 
«Вердер» — 0:2, «Хоффенхайм» — «Дар-
мштадт» — 2:0 (Федецький («Д») — 90 
хв.), «Боруссія» (Д) — «Вольфсбург» 
— 3:0 (Брума, 20 (у свої ворота; Піщек, 
49; Дембеле, 59), «Айнтрахт — «Інголь-
штадт» — 0:2, «Герта» — «Баварія» 
— 1:1 (Ібішевіч, 21 — Левандовський, 
90+6), «Гамбург» — «Фрайбург» — 2:2, 
«Боруссія» (М) — «РБ Лейпциг» — 1:2 
(Вестергор, 81 — Форсберг, 32; Вернер, 
55), «Кельн» — «Шальке» — 1:1.
 Лідери: «Баварія» — 50, «РБ Лейп-
циг» — 45, «Боруссія» (Д), «Хоффен-
хайм» — 37, «Айнтрахт» — 35, «Герта» 
— 34. 
 Бомбардири: Обамейянг («Боруссія» 
(Д)), Модест («Кельн») — 17.

Франція
 Фаворити чемпіонської гонки Ліги 1 
— «Монако» й «ПСЖ» — минулого уїк-
енду синхронно зіграли внічию зі слаб-
шими суперниками. Очковими втрата-
ми конкурентів скористалася «Ніцца», 
яка після перемоги над «Лор’яном» на-
здогнала парижан. Але  лідером усе 
одно залишається «Монако».
 Ліга 1. 26-й тур. «Бастія» — «Мона-
ко» — 1:1 (Діалло, 19 — Сілва, 52), «Мар-
сель» — «Ренн» — 2:0, «Лор’ян» — «Ніц-
ца» — 0:1 (Сіпрієн, 16), «Кан» — «Лілль» 
— 0:1, «Анже» — «Нансі» — 1:0, «Мец» — 
«Нант» — 1:1, «Бордо» — «Генгам» — 3:0, 
«Монпельє» — «Сент-Етьєн» — 2:1, «Ліон 
— «Діжон» — 4:2 (Толіссо, 11, 80; Ляка-
зетт, 84 (пен.); Фекір, 90 — Тавареш, 30; 
Дьоні, 48), «ПСЖ» — «Тулуза» — 0:0. 
 Лідери: «Монако» — 59, «ПСЖ», 
«Ніцца» — 56, «Ліон» — 43 (25 матчів), 
«Сент-Етьєн», «Марсель» — 39. 
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 25. ■ 

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ'ЄР-ЛІГА

Зимою м’яч зігріє
Вітчизняні клуби завершили підготовку до другої частини сезону

■

На відміну від свого головного конкурента за місце в «топ-6», «Чорноморцю» вже не доведеться грати 
з грізним «Шахтарем».
Фото УНІАН. 

❙
❙
❙



Григорій ХАТА

 Без сумніву, індивідуальний спорт 
— не та сфера діяльності, де можна пос-
тійно перебувати на піку форми. У ко-
мандних дисциплінах постійне й дов-
гострокове перебування «в тонусі» за-
безпечується потужними фінансовими 
та кадровими резервами. Коли ж iдеть-
ся про персональні види спорту, тут до-
водиться говорити про небезмежний ха-
рактер фізичних ресурсів.
 Як і  багато колег по цеху, лідер віт-
чизняного чоловічого тенісу Олександр 
Долгополов в останні роки переживав іг-
рову кризу. «Підсадивши» своїх шану-
вальників на вельми якісний теніс, ос-
таннім часом Сашко був змушений по-
яснювати, що грати в повну силу йому 
заважають травми. На першому в сезоні 
турнірі «Великого шолома» перша ра-
кетка України знову не вразив, уже піс-
ля другого кола вибувши зі змагань. Про 
не надто хорошу його форму говорило й 
місце тенісиста в табелі про ранги АТР, 
в якому він перебував доволі далеко від 
своїх найкращих позицій. Нині 13-та по-
зиція, яку в 2012 році Долгополов посі-
дав у рейтингу тенісистів-професіоналів,  
виглядає чимось недосяжним.
 Утім 28 повних років, які нині має 
Долго, — не привід списувати його з ра-
хунків. Його організм, і справді, не за-
лізний, утім на турнірі в Буенос-Айресі 
він наочно продемонстрував, що спису-
вати його з рахунків зарано. При цьому  
слід визнати, що перемога в третьому за 
кар’єру одиночному турнірі АТР при-
йшла до Долгополова тоді, коли від ньо-
го ніхто цього не очікував. Аргентинсь-
кий фінал став для нього першим iз 2012 
року. До того ж історія його попередніх 
протистоянь iз п’ятою ракеткою планети 

японцем Кеї Нішікорі не обіцяла йому 
нічого хорошого в фіналі ґрунтового тур-
ніру, що входить до серії АТР-250. Про-
те Олександрові вдалося внести корек-
тиви в хронологічні нотатки й уперше в 

кар’єрі переграти знаного «самурая» — 
7:6 (7:4), 6:4. Що цікаво, в п’яти попе-
редніх побаченнях iз Нісікорі Долгопо-
лову не вдалося виграти жодного сету.
 «Думаю, цей тиждень склався для 

мене просто ідеально: я не програв у 
Буенос-Айресі жодної партії й упер-
ше в житті переграв Кеї. Відзначу ней-
мовірну підтримку уболівальників», — 
наводить слова Долгополова офіційний 
сайт АТР. Завдяки цьому успіху Саш-
ко знову повернувся до «топ-50» тені-
систів світу, зробивши за один тиждень 
стрибок на 16 позицій — із 66-ї на 50-ту 
сходинку.
 Додамо, що в рейтингу АТР друга 
ракетка України — Ілля Марченко — в 
оновленому протоколі посідає 93-тє міс-
це. Третім із українців у цьому табелі є 
Сергій Стаховський, який займає 107-й 
рядок. ■
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«До Ігор є час усім підтягнути свою форму, є куди рости. В першу чергу 
мені, тому що цей сезон вийшов невдалим».

Олена Підгрушна
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Оцінюючи за кількістю та 
якістю медалей виступ українсь-
кої біатлонної збірної на чемпіо-
наті світу-2017 в австрійському 
Хохфільцені, інтерполюючи та-
ким чином здобутки «синьо-жов-
тих» на майбутню Олімпіаду, в 
якийсь момент можна трохи роз-
чаруватися. Срібна нагорода, яка 
в одиничному екземплярі фігу-
рує в медальному заліку ЧС нав-
проти збірної України, може не в 
повній мірі охарактеризувати ре-
зультати роботи команди в поточ-
ному сезоні. Утім, якщо взяти за 
основу змагальний вид, у якому 
вітчизняні біатлоністи підкори-
ли планетарний п’єдестал, під-
став для олімпійського оптиміз-
му можна знайти значно більше.
 Так, свої невикористані ме-
дальні шанси в індивідуальній 
гонці та мас-старті вітчизняні 
«стріляючі лижниці» в повній 
мірі реалізували в естафетних 
перегонах, показавши правиль-
ність роботи профільного госпо-
дарства Володимира Бринзака. 
За рік до Олімпіади-2018 наші 
біатлоністки показали, що, як 
і в Сочі-2014, вони будуть серед 
головних фаворитів турніру. І 
далеко не факт, що в Пхенчхані 
українки будуть неспроможні на 
рівних конкурувати з німецькою 
командою, за яку виступає новий 
лідер світового жіночого біатло-
ну, п’ятиразова чемпіонка світу-
2017 Лаура Дальмайєр.
 У Хохфільцені зірковий фіні-
шер «бундестіму» завершувала 
біатлонний марафон, не відчува-
ючи ніякого спротиву з боку опо-
нентів. Олена Підгрушна, котра 
другою перетнула фінішну лінію, 
більшою мірою була сконцентро-
вана на захисті своєї позиції від 
двох іменитих переслідувачок — 
француженки Марі Дорен-Абер та 
чешки Габріели Коукалової. Од-
нак той феноменальний маневр, 

завдяки якому капітан «синьо-
жовтих» залишила позаду себе 
пару конкуренток, свідчить про 
неймовірний потенціал нашої жі-
ночої естафети. І срібний фініш на 
«мундіалі» Ірини Варвинець, Юлії 
Джими, Анастасії Меркушиної і 
Підгрушної — далеко не межа. 
 Після гонки з масовим стар-
том, у якій Юлія Джима показа-
ла найкращий поміж українців 

на ЧС індивідуальний результат, 
завершивши гонку на шостій по-
зиції, наставник нашої жіночої 
команди Урош Велепець наголо-
сив: «Аби вигравати особисті на-
городи, нам потрібно покращи-
ти персональну швидкість». Без 
сумніву, до Ігор-2018 можливос-
тей підвищити швидкісні харак-
теристики основних біатлоніс-
ток збірної в їхніх тренерів буде 

вдосталь. Тоді можна не тільки 
замахнутися на індивідуальний 
п’єдестал, а й розраховувати на 
пряму конкуренцію за олімпій-
ське «золото».
 Щодо нашої чоловічої ко-
манди, то після приходу на тре-
нерський місток словака Юрая 
Санітри вітчизняним біатлоніс-
там можна починати мріяти про 
великі звершення.

 Естафета, де «синьо-жовті» 
фінішували шостими, стала для 
них, по суті, гонкою невикориста-
них можливостей.
 Половину дистанції українсь-
ка команда трималася в лідерах. 
Закріпити ж успіх не дозволи-
ло хвилювання. Утім, як каже 
Санітра, на заключних етапах 
Кубка світу «синьо-жовті» пока-
жуть свій потенціал. ■

Волейбол
 Після того як через погодні умови сербська ко-
манда «Візура» не прибула до Южного на поєдинок 
1/8 фіналу Кубка ЄКВ проти «Хіміка», Європейсь-
ка конфедерація волейболу вирішила, що перемо-
жець цієї дуелі має визначитися в одному поєдинку, 
котрий буде проведено на нейтральній території — у 
Боснії, за порожніх трибун. ■     

ХРОНІКА■

ТАБЛО

 Турнір АТР у Буенос-Айресі (Аргентина, 
призовий фонд — 624 тисячі доларів).
Фінал. Долгополов (Україна) — Нішікорі 
(Японія) — 7:6 (7:4), 6:4. Півфінал. Долгополов 
— Каррено-Буста (Іспанія) — 7:6, 6:2. Чверть-
фінал. Долгополов — Мельцер (Австрія) — 7:5, 
6:4. Другий раунд. Долгополов (Україна) — Куе-
вас (Уругвай) 6:3, 7:6. Перший раунд. Долгополов 
(Україна) — Тіпсаревич (Сербія) — 6:3, 6:3

■

У Буенос-Айресі Олександр Долгополов несподівано підкорив третій у кар’єрі турнір АТР.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙

ТЕНІС

Ідеальний тиждень
У столиці Аргентини найсильніший тенісист України 
виграв свій третій у кар’єрі турнір АТР

■

БІАТЛОН

Перспективне «срібло»
Чемпіонат світу в Хохфільцені українська збірна «стріляючих лижників» завершила 
з однією медаллю

■

Ірина Варвинець розпочала прокладати шлях українського квартету до планетарного «срібла».
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 У «маршрутцi» впала монетка, 
жiнка нахилилася її пiдняти.
 Водiй каже:
 — У моїй машинi що впало — 
моє.
 Жiнка:
 — Менше смикайте, бо якщо 
впаду я, то вам такого скарбу не ви-
нести.

* * *
 — Моню, перед весіллям я хочу 
тобі зізнатися в усіх своїх гріхах!
 — Сарочко, я тебе благаю, ти 
тиждень тому зізнавалася!

 — Таки є свіжі дані.

* * *
 — Ми цього року на одну путів-
ку всією сім’єю відпочивали!
 — Як це?
 — А ми купили путівку й відпра-
вили в санаторій тещу.

* * *
 Інопланетний космічний кора-
бель досяг Землі. Прибульці пос-
лухали виступи депутатів Верхов-
ної Ради і з гіркотою усвідомили, 
що чергова спроба знайти розумну 
цивілізацію провалилася.

По горизонталі:
 1. Внутрішня частина кори дерев, з 
якої плели личаки та кошики. 3. «Жит-
ло» для джина із казки про Аладдіна.  
6. «Яка хата, такий ..., який батько — 
такий син» (приказка). 8. Син Пріама, 
який подарував яблуко розбрату Аф-
родіті, чим накликав на Трою війну. 9. 
Парубок, який за легендою зако хався 
в рідну сестру, потім убив її разом з 
матір’ю, за що був проклятий Богом на 
вічні блукання. 10. Білі їстівні крупинки, 
які падали з неба під час сорокарічного 
блукання єврейського народу в пустелі. 
11. Міра ємності в Англії та Америці 
(близько 0,5 л). 13. Офіційний документ 
про прийом чи звільнення з роботи.  16.  
Геометричне тіло у формі цеглини. 17. 
«Добре, мамо, що ти зарані спать лягла. 
А то б ти Бога прокляла за мій ...» (Та-
рас Шевченко). 20. Основний продукт 
діяльності депутатів Верховної Ради Ук-
раїни. 22. Справжнє ім’я бойовика Мо-
тороли, підірваного в Донецьку у ліфті. 
23. Характер «з перцем». 24. Інертний 
газ, що входить до складу повітря. 26. 
Прожиті роки. 27. Частка україномовної 
музики від загального обсягу, яка має, 
відповідно до закону, звучати по радіо. 
33. Жир рогатої худоби, що вживаєть-
ся в їжу.
По вертикалі:
 1. Недогляд, дурниця, кумедна 
помилка. 2. Радянський космічний ко-
рабель багаторазового використання, 
який «катав» на собі АН 225 «Мрія». 3. 
Сорт чаю. 4. Риса характеру, яка змушує 
наших чиновників замовляти портрети 
в стилі римських імператорів чи трима-

ти вдома стародруки та інші раритет-
ні речі. 5. Справжнє ім’я кардинала Рі-
шельє. 6. «Тепер я ..., не козак» — кава-
тина Карася із опери Гулака-Артемовсь-
кого «Запорожець за Дунаєм». 7. «Ой, 
що то було? Мабуть ... — ні сіло, ні впа-
ло, по небу пливло» (Анатолій Матвій-
чук). 11. Те, що в ринкових відносинах 
формує пропозицію. 12. Широка і рівна 
швидкісна дорога. 14. Давньогрецька 
богиня, покровителька воїнів. 15. Зна-
менитий французький футболіст. 18. 
Олександр Олесь як поет. 19. Уміння, 
набуте досвідом, звичкою, вправами. 
20. «Якби ..., що покине — була б не 
любила. Якби ..., що загине — була б не 
пустила. Якби ... — не ходила б пізно за 
водою, не стояла б до півночі з милим 
під вербою. Якби ...» (Тарас Шевченко). 
21. Орган самоврядування єврейської 
громади. 23. Підземний світ, світ духів 
і померлих у слов’янській міфології. 25. 
Прабатько, який врятував людство від 
знищення від Всесвітнього потопу. ■
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Аліса КВАЧ

 Катя Осадча, яка має здатність витягти най-
потаємніші секрети з душі будь-якої зірки чи олі-
гарха, таємниці особистого життя тримає за сі-
мома замками. Тому на всі запитання щодо того, 
чому вона раптом почала носити вільне вбран-
ня і звідкіля в неї з’явився кругленький живо-
тик, вона відповідала лише загадковою усміш-
кою. Втім, уважні користувачі її соцмереж дав-
но вказували на дивовижну тотожність ялинки, 
біля якої сфотографувалися на Новий рік і Катя 
Осадча, і її колега по цеху телеведучих Юрій Гор-
бунов, на те, що у них обох практично одночасно 
з’явилися обручки на безіменному пальці, і на ще 
багато дивних збігів, які траплялися на оприлюд-
нених зірками фото. Та й серед їхніх друзів дав-
но вже ходили чутки, що в Осадчої та Горбунова 
давно роман і що вони вже кілька місяців як жи-
вуть разом.
 Саме друзі відкрили і ще одну велику таєм-
ницю Каті Осадчої. У суботу на сторінці веду-
чої в Instagram з’явився романтичний букетик зi 
скромним підписом «Мій сьогоднішній настрій». 

А сторінки інших зірок зарясніли ві-
таннями Каті з народженням сина 
— однією з перших радісну нови-
ну озвучила Руслана, за нею до ві-
тального хору доєдналися Джамала, 
Ольга Сумська та інші зірки. Причо-
му частота згадувань у цьому контек-
сті Юрія Горбунова не викликає сум-
нівів, хто ж таки є щасливим татком 
малюка. І хоча дехто з друзів пари 
пізніше видалив зі сторінки свої ві-
тання, радісну хвилю уже підхопили 
і фани, і журналісти.
 Поки що і Осадча, і Горбунов 
утримуються від будь-яких комен-
тарів на цю тему. Невідомо і те, як 
відреагував на появу братика 14-річ-
ний Ілля — старший син Осадчої від 
її першого шлюбу з народним депута-
том Олегом Поліщуком.
 Утім, це зараз не головне. Аби ди-
тина була здорова. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 У радянські часи особливим шиком було 
мати вдома пляшку з-під шампанського, вщент 
набиту 10-копієчними монетами. Та й пізніше 
багато хто брався суто зі спортивного інтересу 
збирати монети одного номіналу. А потім інфля-
ція практично перетворила ці запаси на виключ-
но музейну цінність. А багато хто й досі не знає, 
що робити зі своїми запасами.
 А от американка Тоні Тунерс знайшла оригі-
нальний вихід із ситуації. Щоправда, пляшки з 
монетами в неї не було, тож вона просто пішла в 
банк і поміняла 130 доларів одноцентовими мо-
нетами (це приблизно так само, якби ми поміняли 
130 гривень по копійці). А тоді виклала цими мо-
нетами підлогу на кухні, покривши зверху мозаї-

ку епоксидним клеєм. Часу і терпіння цей 
процес зайняв чимало, тим більше що, як 
зізналася жінка, їй весь час доводилося 
відганяти свого пса, який норовив вико-
лупати монети з підлоги. Але в резуль-
таті вона отримала міцну й оригінальну 
підлогу за досить скромну ціну. 
 Утім дизайнери давно вже пропо-
нують використовувати дрібні монети 
для декору, прикрашаючи ними меб-
лі, вази, рамки картин, викладаючи 
поверхні кухонних столів чи журналь-
них столиків. І дешево — і серди-
то. А головне — ви тоді з чистою 
совістю зможете всім розповідати, 
що у вас удома грошей кури не клюють. 
І нехай хто скаже, що це не так! ■

КРЕАТИВ

Гроші під ногами
Американка виклала вдома підлогу 
одноцентовими монетами

■

БЕБІ-БУМ

Світське життя Каті Осадчої
Відома телеведуча народила сина Юрію Горбунову

■

Катя Осадча.❙

22 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий мокрий снiг iз дощем. Вiтер 
захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi близько 0, удень 
+1...+3.

Курорти Карпат: хмарно, помiрний мокрий снiг iз до-
щем. Славське: вночi 0...+2, удень +6...+8. Яремче: 
вночi -1...+1, удень +8...+10. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень 
+5...+7. Рахiв: уночi 0...+2, удень +6...+8.

20 лютого висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 10 см, Плай — 39 см, Мiжгiр’я — 4 см, Рахiв — 
7 см, Івано-Франкiвськ — 1 см, Яремче — 1 см, По-
жежевська — 49 см.
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