Як «розводять» вулицю

Відзначення
річниці розстрілів
на Майдані вкотре
продемонструвало
цинізм влади та
неспроможність опозиції
контролювати ситуацію

Не сон і не казка —
реальність

» стор. 4

» стор. 15

Кіно нині
ходить
пішки

Довгі роки наполегливої праці
та неабияка психологічна
стійкість принесли досвідченому
миколаївському фристайлісту
сенсаційне олімпійське «золото»

Вівторок, 20 лютого 2018 року

Спеціальний репортаж
«України молодої»
з Берлінале
» стор. 13

№ 20 (5336)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 26,99 грн.
1 € = 33,64 грн.
1 рос. руб. = 0,4 грн.

Путiн — гiбрид
ГiтлераСталiна
Хазяїн Кремля,
як свого часу
глава Рейху, для
виправдання
широкомасштабного
вiйськового
вторгення
в Україну
використовує
провокацiї
iз загибеллю
нi в чому
не винних людей
» стор.
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❙ Експерти встановили, що насправді об’єднує та відрізняє Путіна від Сталіна і Гітлера.
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ІнФорУМ

«Стрибки агресії були разючими, зокрема, в Луганській області.
Так, 7 лютого зафіксовано понад 3 тисячі порушень, у тому числі понад
тисячу разів iз важкого озброєння, зокрема реактивних систем залпового
вогню. Цей день став найгіршим iз березня 2017 року».

■ ГІРКИЙ ХЛІБ

Іван БОЙКО

Мамин прах
Жінки продовжують масово виїжджати на
заробітки, ризикуючи навіть дітьми і життям
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
На Тернопільщині — чергова заробітчанська трагедія.
На колії залізничної станції в
італійському Неаполі знайшли
труп молодої жінки — нею виявилася 31-річна Оксана Яцків
із селища Коропець Монастириського району. Приїхавши в
Італію вслід за матір’ю, теж заробітчанкою, вона більше ніж
півтора року пропрацювала там
нелегально, в основному прибираючи приватні будинки. За
фактом смерті українки поліція
Неаполя порушила кримінальну справу, однак наразі ще невідомо, що саме сталося, одна з
версій — що молоду жінку жорстоко побили, а потім навмисне
залишили на залізничному полотні.
Спільними зусиллями тамтешніх заробітчан-земляків, української церкви в Італії та Консульства України було зібрано
близько трьох тисяч євро, необхідних для кремації та відправлення праху на батьківщину. Однак біда не закінчиться після поховання. Вдома покійна залишила з родичами двох малих дітей
— 9-річного хлопчика і 2-річну
дівчинку — і маму їм уже не замінить ніхто і ніколи.
Тим часом цей жахливий випадок не поодинокий. Ось лише
два зовсім недавніх факти. У вересні минулого року в італійському місті Верона за нез’ясованих
обставин померла 52-річна заробітчанка з Тернопільщини,
яка встигла пропрацювати всього

кілька днів — вдома залишилися
старенька мати і хворий син. А в
жовтні в італійській комуні Купрамонтана знайшли повішеною
19-річну Марію Іскру з сусідньої
Львівщини. І подібні страшні новини з’являються постійно. Статистики ж про те, скільки жінок
повертаються хворими і з надламаною психікою, скільки заробітчанських сімей руйнуються
і скільки дітей iз них отримують
психологічні травми та соціальні проблеми на все життя, схоже,
взагалі не існує. Та що там казати, коли навіть точну кількість
заробітчан у нашій державі не
здатні вирахувати.
Приблизна статистика свідчить, що за 25 років незалежності на заробітки виїхало понад шість мільйонів громадян,
і їх кількість не зменшується,
а щороку зростає. Який відсоток серед них жінок, точно теж
навряд чи хтось знає. Однак,
за даними парламентських слухань, ще 2006 року, приміром,
із 7 мільйонів громадян України, що працювали на той час
за її межами, жінки становили 5 мільйонів. Тернопільщина
вже довгий час залишається серед регіонів, звідки на закордонні заробітки виїжджає найбільша кількість людей, зокрема й
жінок. В області справді є села,
де проживають переважно літні
люди і неповнолітні. За висновками експертів, це справжня національна трагедія, про яку говориться багато, однак конкретних і результативних потуг її вирішити з боку держави так і не
видно. ■

■ ЦІНИ

Штаб АТО продовжує
фіксувати сплеск бойової
активності ворога: лише
впродовж минулої неділі
бойовики випустили по позиціях ЗСУ півсотні мін
120-мм калібру та понад
20 мін калібру 82 мм, здійснивши 10 прицільних обстрілів українських позицій.
«Ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути
відведеними від лінії розмежування», — йдеться у
повідомленні.
Як повідомив речник
Міноборони України з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк, українські військові лише двічі відкривали вогонь у відповідь з озброєння, не забороненого
Мінськими домовленостями. Зокрема, на луганському напрямку, на який припадає 9 обстрілів.
Ще один ворожий обстріл відбувся на донецькому напрямку в районі селища Широкине, де впродовж
години бойовики випустили 15 снарядів iз мінометів
калібру 120 мм. Унаслідок
бойових дій один український військовий отримав поранення.

Олександр Хуг
Перший заступник голови СММ
ОБСЄ в Україні

■ НА ФРОНТІ

Дуга неспокою
На Світлодарській дузі щодня фіксують
ворожі мінометні обстріли
У вихiднi саме Світлодарська дуга залишалася
основною точкою напруженості на Донбасі. Саме
тут на власних мінно-вибухових загородженнях
підірвалося двоє бойовиків, які виявилися громадянами Росії. Як повідомляє розвідка штабу
АТО, ці бойовики входили до «7-ї окремої мотострілецької бригади». «Один
із них — Любінов Володимир Володимирович, 1988
р.н., мешканець Краснодарського краю — загинув.
Інший — Михайлов Сергій
Валерійович, 1972 р.н.,
мешканець м.Астрахань
(вул. Воднікова, кв. 55) —
отримав мінно-вибухові
поранення», — повідомили у штабі АТО.
Наразі офіцери ЗСУ
з’ясовують
інформацію
щодо приналежності бойовиків до регулярних військ
Російської Федерації. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...

■ РЕЗОНАНС

Повернення
блудного мера
Акція протесту і «плед від Насірова» —
Геннадій Труханов «тріумфально»
став до роботи

Поїзд наздоганяє літак
В Укрзалізниці планують двічі за цей рік
підняти тарифи на проїзд
Тарас ЗДОРОВИЛО
Без перебільшення можна говорити, що бідних українців обклали вже з усіх боків захмарними тарифами, податками й цінами, які ніяк не можуть загальмувати. Черговим «сюрпризом»
став фінплан, прийнятий на засіданні Кабінету Міністрів: ПАТ
«Укрзалізниця» планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення по Україні (щоправда, крім приміського сполучення). Причому підвищення ціни
на квитки цьогоріч буде «подвійним»: на 12% спершу в квітні, а в
жовтні від новоутворених цін —
ще на 12%. Не думаючи про кишені пересічного українця, залізничники вже встигли підрахувати, які прибутки матимуть
від цих здорожчань. Це близько 469,5 млн. гривень. І хоч передбачається, що гроші, отримані Укрзалізницею в результаті підвищення тарифів, підуть
на спеціальний інвестиційний
рахунок, з якого фінансувати-

муть підвищення якості пасажирських перевезень, пасажирів, що користуються послугами
залізничного транспорту, це явно
не порадувало.
А ось доходи від перевезень у
міжнародному сполученні через
постійні коливання курсу іноземних валют щодо гривні залишаться на рівні попереднього року.
Щоправда, зазначимо: в документі-фінплані наголошується, що підвищення тарифів можливе після прийняття відповідного наказу Міністерства інфраструктури, і в Укрзалізниці
пообіцяли надати відомству
відповідний проект із розрахунками та обґрунтуваннями
найближчим часом. Але щось
мало віриться, що чиновники
Мінінфраструктури відмовлять
залізничникам у питанні ціни .
От і варто задуматися любителям подорожувати, як здійснювати пересування в просторі: залізницею, автобусом, власним авто
чи, може, пішки — і гроші зекономиш, і здоров’я поліпшиш. ■

❙ «Ковдра від Насірова».
❙ Фото Людмили ШИТОВОЇ.
Катерина ЛАЗАНЮК
Одеса
Мер Одеси Геннадій Труханов вперше після півторамісячної відсутності повернувся до
Одеси. Поки Труханов гуляв
брукованими вуличками Європи, обмінювався там досвідом
та фотографувався у трамваях,
Одеса перебувала в напруженому очікуванні. Політичні опоненти користувалися його відсутністю на тлі розслідування
НАБУ, постійно акцентуючи
на цьому увагу громадськості,
для чого навіть не погребували
організувати символічні сороковини за мером.
Нагадаємо, Геннадій Труханов фігурує у розслідуван-

ні Національного антикорупційного бюро щодо придбання
мерією Одеси приміщення колишнього заводу «Краян» за
завищеною ціною. Чиновнику
інкримінують ч. 5 ст. 191 КК
(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем в особливо великих розмірах).
14 лютого представники
НАБУ затримали Геннадія
Труханова в аеропорту «Бориспіль». Він повертався з
чергового відрядження і прибув рейсом із Варшави. За словами адвоката, його підзахисний завчасно попередив НАБУ
про час і дату повернення, при
цьому саме затримання відбу-

Старший матрос 503-го батальйону морської піхоти, 38-річний Олександр
Гречук iз позивним «Якут» 15 лютого загинув від множинних осколкових поранень на приазовському напрямку. Як
повідомляє волонтер Святослав Смук,
«Якут» родом iз села Степове (Дніпропетровщина).
Під час служби у Збройних силах,
улітку 2017 року, Олександр Гречук одружився. На цереморію у РАЦСі зібралися
тоді побратими, щоб привітати молодят.
«Із сумом i сльозами на очах почув
тяжку звістку про смерть хороброго морпіха, товариша, побратима мого онука
Олександра Гречука. Україна та твій Дніпро схиляють голови та прапори перед тобою! Глибоке співчуття твоїй родині! Ми
говоримо: «Ніякого прощення московській орді та їх найманцям! Вас проклинаємо та ваш рід! Людська та Божа кара
буде на ваших, ваших дітей та онуків головах!» — прокоментував Петро Черевик
повідомлення про загибель Олександра
Гречука на неофіційній сторінці 36-ї бригади морської піхоти у «Фейсбуцi».

лося з процесуальними порушеннями.
15 лютого Солом’янський
районний суд Києва обрав меру
Одеси запобіжний захід у вигляді особистої поруки нардепа
від БПП Дмитра Голубова. Підозрюваного звільнили у залі
суду. Вже наступного дня він,
як і зазвичай, головував на сесії
Одеської міськради, щоправда,
у новому статусі — підозрюваного.
Ще з вечора четверга під
будівлю мерії почали стягувати
підрозділи муніципальної охорони. Адже на ранок активісти анонсували акцію протесту.
Вона виявилася нечисленною і
не вартою такої «перестраховки». Поборотися за «Одесу без
Труханова» прийшли менше
сотні людей. Вони принесли з
собою символічний картатий
плед — привіт від Насірова, у
якого Труханов «позичив» адвоката.
У сесійній залі мер з’явився
під вигуки активістів «Труханова у відставку!» й аплодисменти депутатів. Та навіть присутність громадськості в залі й на
вулиці не завадила міській раді
в цей день протягнути суперечливе рішення. Депутати ухвалили розробку проекту землевідведення біля пляжу «Чкаловський» на площі 3,5 га. Таке
рішення одесити вважають першим кроком на шляху до привласнення міської землі в привабливій прибережній зоні.
Протягом усього засідання
Труханов виглядав непорушно, а на прогнозовані запитання журналістів про розслідування НАБУ відповів стандартною фразою: «Я з першого дня
відвідую допити та інші заходи. Я навіть закликав своїх колег допомагати й давати всю інформацію та необхідні документи працівникам НАБУ. Також
планую співпрацювти з правоохоронцями і далі». ■
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■ АЛЬТЕРНАТИВА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

Молоді —
житло і роботу
Олег Ляшко вимагає збільшити державну
підтримку молодим родинам

❙ Олег Ляшко хоче, щоб молодь мала перспективи в Україні.

Якщо Нацбанк не змінить свою політику, в Україні не буде економічного
зростання, а молодь і надалі виїжджатиме за кордон на заробітки, застерігає
лідер Радикальної партії.
«При кредитах під 25-30% в Україні неможливо вести бізнес. Тому всі,
хто здатен відкрити якусь власну справу, тікають за кордон. Чи не кожен студент в Європі та США може взяти кредит і почати займатися бізнесом. На
жаль, у нас молоді хлопці і дівчата цього зробити не можуть. Саме тому ми вимагаємо від Нацбанку змінити грошово-кредитну політику на таку, яка сприятиме створенню нових робочих місць
та підвищенню доходів», — наголосив
лідер РПЛ.
Олег Ляшко підкреслив: щоб виправити демографічну ситуацію, має бути
державна підтримка молодих родин
та дешеві кредити на придбання житла. «Коли у 90% українців доходи дозволяють покривати тільки «комуналку», і потім вони змушені їсти хліб без
масла, то про яке економічне зростання можна говорити? Крім того, молодь
не хоче народжувати, бо не бачить перспектив у рідній країні. Ми пропонуємо
абсолютно іншу політику, в тому числі і
для збільшення народжуваності. Кожна
молода сім’я повинна мати добре оплачувану роботу та можливість придбання
житла. Тоді з’явиться впевненість у завтрашньому дні, і вони народять не одну
дитину», — зазначив Ляшко. ■

■ ВІДНОВЛЕННЯ

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів
Прем’єр-міністр України Володимир
Гройсман повідомив, що уряд виділив 20
млн. грн. на реставрацію собору Святого
Юра, «Унікальна споруда потребує термінового ремонту: від електрики і водовідведення до зміцнення фасаду. Зараз вхідні брами
в аварійному стані. Коли був у соборі Святого Юра, бачив, як сотні туристів і вірян відвідують храм. У нас є історія, пам’ять, духовність, які важливо берегти». За його словами, почнуть реставрувати комплекс будівель
уже цього року, виконавця робіт, до речі, обрали через систему електронних державних
закупівель ProZorro.
Собор Святого Юра у Львові був збудований ще у 1744—1762 роках. Храм належить Українській греко-католицькій церкві
і досі залишається одним із найвеличніших
осередків української культури. Митропо-

Порятунок Святого Юра
Всесвітньо відомий собор відреставрують
за 20 мільйонів гривень
личі палати, капітульні будинки, дзвіниця,
владичий сад, огорожі, монументальні аркоподібні ворота, фасад собору з могутнім
порталом — там епоха бароко не скінчилась. Це святиня, яка на українській землі стала мостом єднання великих надбань
християнської культури та духовності двох
гілок: візантійського Сходу і латинського
Заходу.
Тож потрібно докласти величезних зусиль, аби культурну й історичну спадщину

таки зберегти, адже в реаліях сьогодення
більшість пам’яток перебувають у жахливому стані. Часто, звісно, бракує коштів на відновлення, проте найбільше споруди страждають від рук людей. Адже розкішна барокова позолота затерта безглуздими графіті;
мозаїчні панно та вітражні вікна побиті або
розграбовані; фрески, просякнуті вологою,
клаптями звисають зі стін... Щоб собор могли відвідувати наступні покоління, рятувати
його потрібно невідкладно. ■

Не залишити
каменя на камені

Відтепер
черкащанам не потрібно їздити до
столиці, адже унікальна
якість лікування віднині
доступна для них у стінах
обласної лікарні. Оскільки в урологічне відділення днями придбали лазерну систему контактної літотрипсії , яких в Україні
всього три.
Про це «Україні молодій» повідомили у Черкаській облдержадміністрації.
За словами голови
ОДА Юрія Ткаченка, разом із медиками влада області визначає пріоритети, i осучаснення уроло-

І хто нам доктор?
Поліцейські Київщини надаватимуть
потерпілим домедичну допомогу
Тарас ЗДОРОВИЛО
Уже ні для кого не секрет, що статистичні дані про
ДТП на автошляхах України нагадують фронтові звіти. Лише за перші 10 місяців минулого року було зареєстровано більш ніж 133 тисячі ДТП: унаслідок цих
аварій було травмовано майже 30 тисяч осіб, а загинуло 3 тисячі 184 людини. Зрозуміло, що кваліфікована перша медична допомога потерпілим із боку поліцейських, які, як правило, першими прибувають на
місце аварії, може врятувати від каліцтва, а то й врятувати життя людини.
Тому цілком логічним є те, що керівництво
поліції почало робити акцент не лише на охороні
правопорядку та затриманні злочинців, а й на умінні
правоохоронців надавати потерпілим домедичну допомогу. Зокрема, її надаватимуть поліцейські Київщини. Але для цього необхідні і знання, і відповідне
обладнання. Тому нещодавно в Головному управлінні Нацполіції в Київській області голова Консультативної місії Європейського Союзу Кястутіс Ланчінскас, за участі заступника голови Нацполіції України Костянтина Бушуєва — передав правоохоронцям спеціалізоване обладнання, яким обладнають
тренінговий центр обласної поліції. А навчатимуть
правоохоронців колеги-тренери, котрі вже успішно
пройшли таку підготовку за європейськими стандартами.
Заступник голови Національної поліції України
Костянтин Бушуєв подякував представникам Консультативної місії Європейського Союзу за те, що підтримують Національну поліцію у прагненні до змін
— надавати громадянам України високопрофесійний
сервіс, який не обмежується винятково реагуванням
на події кримінального та адміністративного порядку. Наголосив, що важливим елементом у цьому процесі є створення можливостей, які б давали поліцейським змогу бути актуальними в усіх ситуаціях, що
виникають у повсякденному житті.
Т.в.о. начальника поліції Київщини Андрій Нєбитов наголосив, що найвищою цінністю є життя людини, й офіцер поліції, як перша особа, яка стикається
з бідою, повинен не в теорії, а саме на практиці вміти
правильно надати домедичну допомогу потерпілим.
Полковник поліції висловив сподівання, що саме це
обладнання дозволить належним чином навчити особовий склад якісно оволодіти такими навичками та
рятувати життя людей. ■

■ КРИМІНАЛ

Довічний термін отримав
«мисливець» на темношкірих

Для лікування урологічних хворих
в обласну лікарню придбали
унікальну лазерну систему
гічного відділення обласної лікарні — один із них.
Тут капітально відремонтували операційну, а також придбали надзвичайно потрібний апарат — лазерну систему контактної
літотрипсії, на що з обласного бюджету спрямували понад 3,5 млн. грн.
Нове обладнання, кажуть лікарі, значно поліпшить якість допомоги. Бо
з ним буде менше ускладнень і травмувань пацієнта. Уже за три доби людина зможе повернутися до
звичного життя.
Як розповідає головний лікар Черкаської
обласної лікарні Олександр Дудник, досі тут
функціонував безконтак-

■ НАВИЧКИ

Колір як
подразник

■ ДОБРА СПРАВА

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

❙ Унікальне обладнання, придбане для обласної
❙ лікарні в Черкасах.
❙ Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.
тний літотриптер, який
мав звужені можливості
лікування таких хворих.
Але новопридбане обладнання розширює спектр
ендоскопічних операцій
хворим на сечокам’яну
хворобу — зменшує кількість ускладнень після
втручання, перебування
хворого у стаціонарі, показники тимчасової та
стійкої втрати працездат-

ності. «А при рецидивах
ми зможемо виконувати
неодноразове видалення
каменів без ускладнень і
негативних наслідків для
хворого», — пояснює головний лікар.
До слова, торік на закупівлю медичного обладнання для закладів
охорони здоров’я Черкащини спрямували понад
150 мільйонів гривень. ■

У Харкові засудили до найвищої міри покарання
Віталія Каднічанського, який шість років поспіль приїздив до обласного центру «полювати» на іноземців. Як
запевняють слідчі, підсудний вистежував вихідців з
Африки та Азії, йшов за ними услід, а потім нападав
iз ножем, цілячись у життєво важливі органи. Поранену жертву расист залишав на землі стікати кров’ю.
Усього Дзержинський районний суд розглянув
сім нападів на молодих людей, де простежується схожий почерк серійного убивці. Причому від численних ножових ран помер не іноземний громадянин, а
місцевий житель. За версією прокуратури, покійний
був смуглявим на вигляд, тому убивця міг сприйняти
його за студента з Азії. На тілі жертви виявили близько сорока ножових поранень.
Віталій Каднічанський раніше вже потрапляв до
поля зору правоохоронців і навіть був засуджений до
10 років в’язниці. Але тоді його виправдали, оскільки
підозрюваний поскаржився на те, що давав покази під
тортурами. Цього разу він застосував аналогічну тактику і навіть було проведено відповідну службову перевірку. Втім, як повідомив прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 Владлен Слон, скарги підсудного
не знайшли підтвердження, тому вирок винесли найсуворіший. У свою чергу, засуджений своєї вини не визнав й подаватиме апеляційну скаргу. ■
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ГАРЯЧА ТЕМА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 2018

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Прощена неділя (останя неділя перед
Великим постом) цього року видалася неспокійною. Одразу кілька масових
акцій відбулося в центрі столиці. Від самого ранку учасники Майдану та кияни
зібралися на вулиці Інститутській, яку
тепер називають Алеєю Героїв Небесної
сотні, щоб вшанувати пам’ять жертв перших масових розстрілів, там же відбувся
молебен. У цей же час біля Софії зібралися бойові побратими, щоб згадати
жахи виходу із Дебальцівського казана
та пом’янути тих, хто лишився навіки в
снігах Донбасу. Народний депутат Сергій
Каплін зібрав під порожньою Верховною
Радою своїх прихильників, названих
«новою народною опозицією» на черговий «марш порожніх кастрюль», щоб
поставити черговий, очевидно, останній
«ультиматум владі» . А від пам’ятника
Тарасу Шевченку до Михайлівської площі пройшла «Хода за майбутнє», організована соратниками Міхеїла Саакашвілі,
депортованого нещодавно до Варшави.
Подібні акції відбулися і в інших містах.
За інформацією поліції, загалом по всій
Україні в акціях протесту взяли участь
14,5 тисячi громадян (хоча свідки стверджують, що лише на Михайлівській площі було від 10 до 15 тисяч людей). Утім
події недільного дня показали, що, попри
масовість, подібні акції владі точно не загрожують, принаймні у такому форматі.

Бомба в метро і «Хлопці, наших б’ють»
Стійке відчуття дежавю виникло у
багатьох киян, які почули оголошення в метро, що «з технічних причин» не
працюють найближчі до центру станції
метро: «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Театральна», «Університет»,
«Площа Льва Толстого» та «Золоті Ворота». Пізніше з’явилася інформація, що
це сталося через загрозу замінування.
Мовляв, у чергову частину зателефонував анонім і повідомив, що став свідком
розмови між двома невідомими, які говорили, що через годину буде вибух на
п’яти станціях метро. Жодної вибухівки, як і очікувалося, ніде не знайшли.
Але відчуття повернення подій чотирирічної давності, коли саме в ці дні Київ
був паралізований через зупинку роботи
метро, накрило багатьох.
Іще більше це відчуття посилилося на Майдані Незалежності. Місце, де
чотири роки тому стояли намети, цього разу зайняли металевi конструкції із
портретами Героїв Небесної сотні, які
тут же охрестили «Йолкою Порошенка». До того ж конструкції на самому
Майдані були намертво укріплені залізобетонними плитами, щоб важко було
їх демонтувати і перенести в інше місце (наприклад, на Банкову), хоча ідеї
такі були. «Влада відгородилася від людей портретами Героїв», — такі коментарі часто можна було зустріти у «Фейсбуці» під фото з Майдану. «Цинізм пануючої влади не знає меж. Минулого
разу протестній ході перешкоджали поставленi впоперек Хрещатика державнi
прапори, а нині і зовсім низько вчинили, коли заблокували портретами Небесної сотні. Сволота, не мають нічого святого!» — відреагував на це радіожурналіст Влад Кислий. До речі, практично жоден із тих, хто чотири роки тому
на хвилі Майдану піднісся на владний
олімп, біля портретів загиблих та на молебні помічений не був.
Тому можна зрозуміти людей, які
під час мітингу на Михайлівській площі
після виступу народного депутата Юрія
Дерев’янка, який запропонував створювати «комітети громадянського опору» по всій Україні, щоб брати на облік
«кожного посіпаку Порошенка», почули
зі сцени повідомлення про те, що саме в
цей час влада намагається знести наметове містечко біля Верховної Ради. Практично половина наелектризованого натовпу розвернулася і рушила в бік Верховної Ради. Решта, хто лишився,уже не
стільки слухали виступи, скільки обговорювали версії, чому влада настільки божевільна, що практично повторює сценарій своїх попередників.
Утім, як з’ясувалося, все було чітко продумано і розіграно, як по нотах.
Бо «знесення наметового містечка» на-

■ ПРОТЕСТИ

Як «розводять»
вулицю
Відзначення річниці розстрілів на Майдані вкотре
продемонструвало цинізм влади та неспроможність
опозиції контролювати ситуацію

❙ Місце, де могли пройти мітингувальники, було заставлене портретами Героїв Небесної сотні.
❙ І патріотично, і дорога перекрита.
справді виявилося коротким рейдом Національної гвардії, тож, коли кількатисячна підмога підійшла до табору, там
уже все було тихо і спокійно. «Зайшли в
табір з обох сторін, скориставшись тим,
що більшість людей на Майдані, з боків
забрали щити, які там були з 17 жовтня», — пояснював пізніше народний
депутат Єгор Соболєв. «Ця ситуація до
болю нагадувала події чотирирічної давнини: під Верховною Радою був натовп
рішуче налаштованих людей, але всі бігали, метушилися і ніхто не знав, що робити. Єдине, слава Богу, що не було тітушків і ніхто нікого не бив», — розповідав один з учасників недільної акції.
Зрозумівши, що воювати ні з ким,
більшість учасників акції вирішили не
вертатися на Михайлівську площу, а повернули до метро «Арсенальна», яке було
ближчим. На що, власне, і розраховували ті, хто все це спланував. «Це була провокація, щоб змінити дії демонстрантів.
Початково були плани після віча організовано йти на Майдан. Надалі акції будуть різні. 20 лютого можливі силові протистояння, а чим вони закінчаться, невідомо», — зазначив один із лідерів «Маршу за майбутнє» Ігор Мазур (Тополя).

«Зацініть красу гри»
Це вже не перша спроба розпорошити і пригасити протестний потенціал людей. Детальний аналіз подій останніх
років дає підстави припустити, що заходи з профілактики майбутнього Майдану
почалися ще у 2014-му. І не лише вербуванням активних учасників Майдану до
лав новоствореної Національної гвардії
та добровольчих батальйонів, а й ліквідацією непідконтрольних особистостей
на кшталт Сашка Білого чи «Лісника».
Не забуду, як у грудні 2014-го брала коментар у відомого соціального психолога Олега Покальчука з приводу «голодних бунтів» в окупованій Горлівці та
Єнакієвому. На моє запитання, чи може
так статися, що там народ підніметься,
а ми звідси натиснемо, і Донбас знову перейде під наш контроль, Покальчук відповів практично дослівно: «Такого не
буде. Запам’ятайте: голодні не бунтують. Бунтують ті, хто вже трошки наївся. Навіть Майдан став можливим тому,
що його підтримали ті, хто міг себе прогодувати і з іншими поділитися». Чи не
тому «жити по-новому» нова влада почала з різкого підняття тарифів, які швидко спустошили кишені тих, у кого щось
лишалося, поставивши більшу частину
населення на межу виживання чи посадивши на голку субсидій. А відповідна
податкова політика практично знищила середній клас, поділивши українців
на дуже багатих і дуже бідних.

Утім протестний потенціал наростав,
і тут були дві дати, коли небезпека бунту зростала в рази. Це кінець листопада, початок Майдану, і 18-20 лютого, дні
найбільшого протистояння і найбільших
жертв Майдану. Листопад 2014-го і 2015го перекрила війна, лютий 2015-го збігся
із трагедією Дебальцева. А от у лютому
2016-го пішли серйозні розмови про те,
що час закликати владу до відповідальності. На 18 лютого тоді до столиці збираються добробатівці та учасники АТО з
боку ЗСУ. І раптом зранку готель «Козацький» виявляється захопленим представниками нікому не відомих досі «Революційних правих сил» на чолі з реінкарнованим кандидатом у президенти зразка
1999 року Юрієм Кармазіним, які заявляють про початок Майдану-3 і обіцяють
рішучі дії щодо Петра Порошенка та інших керівників держави. Утім, за кілька днів, коли напруга спала і пару було
випущено, штаб РПС тихо розчинився,
наче його й не було.
Наступна спроба розібратися з владою припала на листопад 2016-го. І
якраз напередодні українські хакери
знаходять в нетрях інтернету план помічника російського президента Владислава Суркова під умовною назвою «Шатун». Усіх, хто збирається спитати у влади і про розслідування вбивств на Майдані, і про переслідування активістів, і
про реінкарнацію старої системи, одразу ж нарікають «рукою Кремля» і «корисним ідіотом», який працює на Москву. Невідомо, існував цей план насправді чи хакерам підсунули вмілу підробку,
але «щеплення» від протестів протрималося до того часу, як місію піднімати народ взяв на себе Міхеїл Саакашвілі. Як
сказав би покійний Михайло Чечетов,
«оцініть красу гри».
Але нинішня опозиція наступає на ті
ж граблі, що й попередники. Оголошуючи «акції мирного протесту» та приймаючи чергові резолюції з вимогою відставки Порошенка, всі активісти прекрасно розуміють, що у них немає жодних важелів добитися свого. А заклики
створювати «комітети громадянсько-

го опору» нічим не кращі від закликів
«іти в народ і агітувати проти Януковича, щоб у 2015-му ми перемогли на виборах», які пролунали на Майдані з вуст
Арсенія Яценюка 29 листопада 2013
року, за кілька годин до кривавого побиття студентів. Якби влада тоді не форсувала події, хто знає, де були б і ці політики і якою була б Україна.

Треба йти не тим шляхом
Очевидно, що вихід на вулиці навіть
десятків і сотень тисяч людей, які не мають конкретної мети і конкретного плану дій, а збираються на площах лише
для того, щоб послухати промовців, —
це вже пройдений етап. По-перше, це не
несе реальної загрози жодному з політиків, як і відвідування їхніх резиденцій та
скандування політичних гасел під парканом. Ніхто добровільно не поступиться
своїм місцем під сонцем та на корупційних потоках, які досі складають основну
суть української політики. А, по-друге,
до кожної акції протилежна сторона готується не менш ретельно, смикаючи відповідні ниточки і гасячи енергію протесту з найменшою для себе шкодою. Судячи із подій неділі, над цим працюють профі найвищої кваліфікації.
І проблема тут не тільки і не стільки в
самому Порошенкові. «На жаль, історія
повторюється. І нині, як і в 2003-му, і як
у 2013-му розкол в Україні іде по лінії
олігархів. Саме вони формують політику і саме вони якнайменше зацікавлені у
зміні системи та покаранні винних. І це
протистояння буде особливо відчутним
зараз, за рік до президентських виборів.
Петро Порошенко намагається узурпувати вплив на правлячий клас в Україні, і
йому здається, що він усе контролює. Насправді ж він може контролювати лише
те, що стосується особисто його і його бізнесу. А в багатьох інших питаннях йому
настійливо показують, щоб він туди не
ліз. І біда Порошенка в тому, що він не
відчуває моменту і продовжує підміняти
державні рішення дорогим передвиборчим піаром. А над питанням нейтралізації протестних настроїв і справді працюють цілі аналітичні центри. І розташовані
вони за межами України. Але це не лише
Росія, а й Лондон, Женева, Сардинія. І на
кожен захід опозиції там готують по кілька своїх сценаріїв із провокаціями, дискредитацією та інформаційними вкидами.
Як показує практика, вони спрацьовують», — запевняє директор Центру стратегічних розробок Андрій Ніцой.
Тому різні марші та віча як спосіб
боротьби з владою малоефективні і є,
швидше, імітацією боротьби, ніж самою боротьбою. І все ж, за ці чотири
роки у суспільстві накопичився позитивий досвід протистояння Системі. Один
iз варіантів — створити паралельну систему, незалежну від влади і більш ефективну. Наприклад, як волонтерський
рух, який, попри спроби дискредитації
та заяви, що і без волонтерів армія може
обійтися, має свою ефективну систему
комунікації. Бо тут головним є не ім’я
лідера чи партійний прапор, а сама ідея,
яка об’єднує людей і мобілізує до дії.
Є й інші способи вирішення проблеми. Але... «Поки що ці плани не варто
виносити на публіку. Менше знають там
— простіше буде досягти успіху. Головне
— щоб люди розуміли, що відбувається
навколо, і не велися на маніпуляції», —
сказав один знайомий, який не перший
рік міркує над тим, як зробити Україну
європейською державою.
У будь-якому разі, нинішня влада
нагадує більше шулерів, грати з якими
за їхніми ж правилами — практично гарантований програш. Тому треба шукати свої правила гри. ■

■ А ТИМ ЧАСОМ
До чергової річниці початку масових розстрілів на Майдані Генпрокурор Юрій Луценко відзвітував про стан справ iз покаранням злочинців, що вбивали та переслідували майданівців. За його
словами, на цей момент висунуто 412 підозр. З них 48 високопосадовцям (27 слідчим, 20 прокурорам, 16 суддям), 208 правоохоронцям. Також оприлюднено 161 обвинувальний акт щодо 252 осіб.
Водночас розслідування цих справ затягується. Як повідомляє адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська, більшість підозрюваних перебуває за межами України. Частина затриманих, серед яких
і командир «тітушків», які вбили журналіста В’ячеслава Веремія, Юрій Крисін, отримали умовні терміни.
Досі немає підозрюваних у перших вбивствах — Сергія Нігояна, Михайла Жизневського, Романа Сеника.
Багато матеріалів, які стосувалися справи, були знищені у МВС, і не лише під час втечі Януковича та Захарченка. А непокаране зло обертається ще більшим злом, помноженим на впевненість у безкарності.

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
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■ САМІТИ

Ігор ВІТОВИЧ

У столиці Баварії пройшла Мюнхенська конференція з питань
безпеки. Участь у цьому найбільшому в світі профільному
форумі взяли близько 600 політиків, представників бізнесу та
громадських організацій, у тому
числі 20 глав держав і урядів,
близько 40 міністрів оборони і
стільки ж глав МЗС, повідомляє
«Німецька хвиля». Головними
темами зустрічі були питання безпеки в Європі, контроль
над озброєннями, трансатлантичні відносини, «гарячі точки»
на Середньому та Близькому
Сході. Але йшлося також про
напруженість у відносинах між
Заходом і Росією, анексію Криму і конфлікт на сході України.

План №2: «блакитні шоломи»
Під час попередньої такої
зустріч у Мюнхені рік тому
міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель оголосив про досягнуту домовленість
встановити перемир’я на Донбасі. Але, як і попередні домовленості про режим припинення
вогню, ця угода виявилася невдовзі порушеною. Перестрілки
на сході України тривають.
Цього року на полях Мюнхенської конференції з безпеки
обговорювався новий формат
вирішення конфлікту на сході
України — введення «блакитних шоломів» ООН на Донбас.
Однак поки для багатьох є загадкою, чим цей план кращий
за попередні, зазначає у своєму
коментарі «Німецька хвиля».
Андерс Фог Расмуссен, який
понад три роки тому залишив
посаду Генерального секретаря НАТО і тепер є радником
Президента України, на полях
Мюнхенської конференції з
безпеки обговорював висунуту
ним нову ініціативу щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Вона присвячена формату
миротворчої місії ООН на сході
України, що покликана зупинити кровопролиття на Донбасі й відновити територіальну цілісність України. Новий
формат миротворчої місії ООН
на Донбасі пропонується Расмуссеном на противагу ініціативам щодо «блакитних шоломів», які Президент України
Петро Порошенко висунув ще
на початку 2015 року, а президент Росії Володимир Путін —
Олег БОРОВСЬКИЙ
У гірському районі центрального Ірану зазнав катастрофи пасажирський
літак, на борту якого перебували 60 пасажирів та
шестеро членів екіпажу:
двоє охоронців, двоє бортпровідників, пілот і другий
пілот, повідомляє Бі-Бі-Сі.
Літак ATR 72-500 авіакомпанії Aseman Airlines упав
поблизу міста Семіром, що
в іранській провінції Ісфахан.
Заметіль, яка тривала
18 лютого, ускладнила пошуки. Пошукові команди
досягли місця катастрофи
на світанку 19 лютого. Рятувальну операція вночі не
проводили, оскільки сильний сніг та дощ унеможливлювали пошукові роботи.
Турбогвинтовий літак
ATR-72 вилетів iз Тегерана 18 лютого вранці в місто
Ясудж, розташоване приблизно за 500 кілометрів
на південь від столиці Ірану. Лайнер зник iз радарів
через 50 хвилин після зльо-
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Слабкість дипломатії перед силою зброї
Мюнхенська конференція з питань безпеки породила надії, але не реальні плани
у вересні 2017 року.
Концепція, яку екс-Генсек
НАТО обговорював у Мюнхені,
викладена у доповіді, підготовленій під егідою Фонду Расмуссена за участі експерта ООН при
Колумбійському університеті
в Нью-Йорку Річарда Гоуана.
Аналітик у доповіді «Чи зможе
ООН об’єднати Україну?» розглянув можливість розміщення
міжнародного миротворчого контингенту на Донбасі, враховуючи поточні розбіжності України
й Росії. При цьому він брав за основу напрацювання миротворчих місій на Балканах, у Лівані
та інших регіонах.
Місію Європейського Союзу
або НАТО Річард Гоуан вважає
заздалегідь приреченою, враховуючи позицію Росії. Тому на
Донбасі, на його думку, не повинно бути ані російських, ані
натовських солдатів. Контингент повинен мати достатню чисельність — до 20 тисяч осіб, у
тому числі 4-5 тисяч — на кордоні Росії з Україною, аби запобігти потенційним вторгненням.
Війська мають надати нейтральні країни, яким довіряють
як західний альянс та Україна,
так і РФ. Наприклад, Швеція,
Фінляндія або Австрія, а також країни Латинської Америки, Казахстан, Білорусь, Монголія, наголошується в доповіді
Расмуссена-Гоуана. Або навіть
країни НАТО, але дружні до
Росії, як-от Греція. Мандат повинен бути з обмеженою можливістю застосування сили для
захисту як цивільного населення і мирного процесу, так і затримання «порушників». Крім
того, знадобиться запровадити
посаду спецпредставника Генерального секретаря ООН, аби
досягнути компромісу між усіма сторонами конфлікту.
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, до недавнього часу командувач силами США в Європі, не
виключив, що план спрацює за
умови політики батога й пряника щодо Росії. Москва «повинна
побачити в цьому зиски». Але

■ ПРЯМА МОВА

❙ Зустріч української делегації з Генсеком НАТО.
головне, на думку Ходжеса, це
професійний контингент, який
користуватиметься довірою
всіх сторін. «Чітка мета. Чітка місія. Чіткі правила. Інакше відправка людей у блакитних шоломах узагалі не допоможе врегулювати конфлікт»,
— зазначив Ходжес в інтерв’ю
«Німецькій хвилі».
За словами міністра закордонних справ України Павла
Клімкіна, 16 лютого він цілу
годину обговорював зокрема
й цю ініціативу з главою МЗС
РФ Сергієм Лавровим на полях
Мюнхенської конференції. Але
той був непохитним, і міністри
ні про що не домовилися.
Головна розбіжність між Україною і Росією у тому, де саме
повинні дислокуватися миротворці ООН. Росія вважає, що
на лінії зіткнення. Українці
— передусім, на російсько-українському кордоні. Зблизити
позиції сторін найближчим часом не вдасться, переконаний
російський політолог, гендиректор Російської ради з міжнародних справ Андрій Кортунов.
Він вважає, що ідею «блакитних шоломів» на Донбасі обговорюватиме Москва активніше
лише після президентських виборів у березні цього року. Оскільки фокусування на виборах
«відволікає від пошуку необхідних нових ідей», пояснив політолог. Висловив сумніви в можливості реалізації нового плану

й Генсек НАТО Єнс Столтенберг після своєї зустрічі з Лавровим у Мюнхені.
Українська влада покладає великі сподівання на узгодження мирного «плану Расмуссена—Гоуана» спецпредставниками США та Росії Куртом Волкером i Владиславом
Сурковим. В Україні вважають
більшими шанси на його схвалення Москвою, якщо план також обговорять у межах «нормандської четвірки», тобто
представники України, Німеччини, Франції та Росії.

Змінити Мінськ на Відень
На переконання ж колишнього «губернатора» Донеччини Сергія Тарути, також учасника конференції в Мюнхені, коло
узгоджувачів треба розширити.
«Все залежить від вміння переговірників — Франції, Німеччини, Євросоюзу та Америки
— знайти ті аргументи, за яких
Росія погодиться», — пояснив
він. Тарута критикує те, що переговори в нормандському форматі проводяться епізодично, а
не на постійній основі. Тому він
пропонує Німеччині й Франції
призначити спецпредставників
з вирішення питання в Україні.
Політик закликає підключити
до переговорів ОБСЄ, Євросоюз
і окремо Австрію, що останнім
часом особливо активно сприяє
мирному врегулюванню. А столицю переговорів iз Мінська пе-

«Кремль не знає меж у своїх прихованих намірах. Не залишається нічого іншого, як визнати, що гібридна війна, яку веде Росія, поступово перетворюється на повномасштабну світову гібридну війну, — сказав під час
виступу в Мюнхені Президент України
Петро Порошенко. — Зараз єдиним
меседжем для Москви має бути те, що
ціна продовжуватиме зростати доти,
доки російські війська не відійдуть iз
Донбасу та Криму. Якщо хтось досі думає, що санкції неефективні, тоді ми
посилимо їх, запровадивши нові». На
жаль, послухати українського Президента прийшло зовсім мало людей —
Порошенко виступав практично перед
напівпорожнім залом. Водночас бажаючих послухати міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова був повен зал. І це є свідченням того, що, поперше, від України та її проблем у світі
втомилися, а по-друге, гібридна війна вже давно вийшла за межі України,
тільки Європа цього, на жаль, досі не
розуміє.
ренести у Відень.
У 12-місячний термін після введення миротворців буде
можливість провести вибори,
передбачені Мінськими угодами. І це найсуперечливiша позиція плану. Для забезпечення
їх проведення «блакитні шоломи» нададуть захист кандидатам (яким? — ватажкам сепаратистів?), запобігатимуть порушенням виборчого процесу й
гарантуватимуть достовірність
результатів виборів. А Київ,
при цьому, має фінансувати соціально-гуманітарні проекти
для потреб 3-мільйонного населення окупованих територій,
аби потім перейти на рівень організації політичної частини
Мінських угод.
Навіть Річард Гоуан у своїй
доповіді наголошує, що шанси на успішне розміщення миротворчого контингенту в Східній Україні є на даний момент
низькими. Отже, Мюнхен породив надії, але не реальні плани
вирішення конфлікту. ■

■ КАТАСТРОФИ

■ НОВИНИ ПЛЮС

Гора сховалася за туманом

Розстріляна Масляна

У катастрофі
іранського
пасажирського
літака загинули
66 осіб
ту з тегеранського аеропорту Мехрабад. Державний
іранський телеканал Press
TV заявив iз посиланням
на очевидців, що літак намагався здійснити екстрену посадку. Судно, яке перебувало в експлуатації 25
років, розбилося на горі
Дена в південно-західному
районі Ірану в умовах густого туману. Саме через туман у місці катастрофи не
змогли приземлитися навіть рятувальні гелікоптери.

У неділю, 18 лютого, біля православного храму в Кизлярі (Дагестан, Росія) було розстріляно прихожан. Чотири жінки загинули відразу, п’ята померла на операційному столі. Ще
п’ятеро, серед яких — бійці росгвардії, поранені. Нападника,
озброєного мисливською рушницею, ліквідували на місці. Ним
виявився 22-річний дагестанець Халіл Халілов, який причетний
до терористичного угруповання «Ісламська держава». Остання, за деякими даними, взяла на себе відповідальність за розстріл людей, повідомляє «Лєнта.ру». На момент трагедії в храмі перебувало близько 500 людей, які прийшли на вечірнє богослужіння.

Землетруси і падіння гелікоптера в Мексиці

❙ Літак ATR-72 авіакомпанії Aseman Airlines.
Агентство авіаційної
безпеки Франції BEA заявило, що візьме участь у
розслідуванні, яке проводиться під керівництвом
британської служби авіаційних подій. Літаки ATR72 були розроблені й випущені у Франції та Італії.
Авіакатастрофи в Ірані

трапляються частіше, ніж
у багатьох інших країнах.
Тегеран заявляє, що причина цього — накладені
на Іран американські санкції, в результаті яких Тегеран не міг купувати нові
західні літаки або запчастини до тих літаків, які є в
Ірані. ■

Мексика ще не встигла оговтатися від землетрусу, що стався 16 лютого з епіцентром у штаті Оахака, що на південному тихоокеанському узбережжі країни приблизно за 400 кілометрів
від столиці країни Мехіко, як учора поштовхи повторилися. Їх
зафіксували за 43 кілометри на схід від міста Оахака магнітудою 6,1 бала. Поштовхи, особливо попередні силою 7,2 бала,
завдали значних руйнувань, 1,3 млн. будинків знеструмлені. У
33 муніципалітетах штату оголошено надзвичайний стан. За попередніми оцінками, землетрус не спричинив людських жертв.
Але за бідою з-під землі прийшла біда з небес. Через кілька
годин після землетрусу 16 лютого на автомобільні трейлери з
людьми впав військовий гелікоптер, з якого глава МВС Мексики та губернатор штату Оахака оцінювали з повітря завдані землетрусом збитки. Гелікоптер упав під час посадки, тому його пасажири відбулися легкими пораненнями, а ось на землі загинули 13 та отримали поранення 15 людей, які перебували в трейлерах. Серед загиблих — троє дітей. ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 2018

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України,
заступник голови Спілки офіцерів України
(Продовження, початок у номерi
за 16—17 лютого)

Геополітика на крові
Очікувалося, що звіт Мiжнародної
слiдчої групи (МСГ) про обставини збиття малайзійського літака буде оприлюднений ще в лютому 2016 року, але цей термін перенесли. Прес-секретар Генеральної
прокуратури Нідерландів Вім де Брюн заявив, що офіційні висновки можна очікувати ближче до червня 2016 року. За його
словами, про підозрюваних у знищенні
МН17 Генпрокуратура говорити ще не готова, але прийме до уваги і звіт Bellingcat,
і будь-яку іншу інформацію (сподіваюся,
що і мою), пов’язану з цією трагедією.
«Зараз ми не можемо говорити про
дату початку судового розгляду справи відносно підозрюваних. Ми не на тій
стадії, щоб назвати підозрюваних. Це
дуже складне питання. Слідство націлене
на те, щоб встановити осіб, винних в атаці на МН17, але поки що про це говорити
рано, а крайніх термінів у нас немає», —
зауважив Вім де Брюн.
Проте і в цей термін світова спільнота
не дочекалася звіту від Генпрокуратури
Нідерландів. Виникає запитання: чому
Генеральна прокуратура Нідерландів,
яка очолює МСГ, понад два роки мовчала
і не оприлюднювала результати розслідування, встановлені зазначеними міжнародними організаціями й експертами (в
т.ч. і Радою безпеки Нідерландів), які ще
наприкінці 2014 року однозначно встановили, що малайзійський літак був збитий
російською ракетою, запущеною із ЗРК
«Бук-М1», завезеного з Росії в Україну,
з території, підконтрольної російським
окупантам?!
Російський професор і політичний
аналітик Валерій Соловей вважає, що
строки розслідування затягуються навмисно: «Захід з самого початку був зацікавлений у тому, щоб не доводити справу до кінця. Зараз ми бачимо, що відповідальність розмивається. Насправді ж,
упродовж декількох днів після цієї трагічної історії все було відомо: були дані
об’єктивного контролю, які знаходяться в руках американців. Їм не дали ходу
тому, що від них почали б вимагати рішучих кроків. А в цьому ніхто не зацікавлений».
Підтвердженням думки професора Солов’я є, зокрема, заява конгресмена США Чарлі Кента, який зазначив, що
«звіт МСГ лише підтверджує те, що ми
знали. Він повинен посилити нашу наполегливість зберігати жорсткі санкції проти Росії, поки та не змінить свою поведінку у Східній Європі».
Виникають запитання: так чому ж
раніше США офіційно про це не заявили? І де «посилення американської наполегливості щодо жорстких санкцій проти Росії», які повинні бути застосовані
до неї в односторонньому порядку до 29
січня 2018 року, як того вимагав підписаний 2 серпня 2017 року президентом
США Дональдом Трампом закон 3364
«Про протидію супротивникам Америки через санкції»?
Ось так «сильні світу цього» ведуть
закулісну «велику геополітику» на крові
українців і пасажирів малайзійського літака, вбитих Кремлем на чолі з кривавим
Путіним, який є гібридом Гітлера—Сталіна ХХІ сторіччя. Світові лідери, заграючи
з Путіним і маючи з ним справи, заробляють мільярдні статки на людській крові.
Свої висновки МСГ і Генпрокуратура
Нідерландів озвучили лише після того,
як я через своїх колег і друзів по ПАРЄ
(депутатів Нідерландського парламенту) висловив жорстке зауваження про
навмисне зволікання у неінформуванні міжнародної спільноти, що винною у
знищенні малайзійського літака є Росія.
Тому і змушений був 5 травня 2016 року
в газеті «Україна молода» оприлюднити матеріали, які скерував до МСГ ще у
грудні 2014 року, щоб прискорити обнародування їх звіту.
Мені було відомо, як РФ через свої
агентурні позиції і дипломатичні канали в Західній Європі, ЗМІ чинила тиск на
політичне керівництво Нідерландів, щоб
якомога довше затягувати розслідування справи з метою ввести в оману Європу

і світ, що Росія не причетна до збиття літака. Одночасно Росія через фейкові новини, фейкових українців (молодих росіян),
які проживають у Нідерландах, та членів
лівого крила Нідерландського парламенту і місцевих емігрантів — прихильників
росіян масово впливала на свідомість нідерландців під час референдуму (квітень
2016 року) щодо ратифікації Угоди про
асоціацію ЄС з Україною, звинувачуючи
її у знищенні малайзійського літака, серед загиблих у якому було найбільше громадян Нідерландів — 193 людини.
Унаслідок російського впливу та поширеної брехні 61% нідерландців, які
взяли участь у референдумі, висловилися проти ратифікації Угоди.

Криваве вето і батько берхнi
Як же відреагувала Росія на висновки
МСГ і міжнародних експертів? Як завжди — вона «біла й пухнаста» і ні в чому не
винна.
Незважаючи на встановлені беззаперечні докази, які прямо вказують,
що малайзійський літак був збитий російським військовим екіпажем, російською ракетою (серії 9М38, боєголовка моделі 9N314M), випущеною з російського ЗРК «Бук-М1» (який входив до
складу 53-ї Зенітно-ракетної бригади,
в/ч 32406, м. Курськ, РФ), завезеного
з Росії в Україну, Путін і його оточення
продовжують брехати світу, заперечуючи причетність Росії до знищення пасажирського літака. Путін особисто говорив відверту брехню, стверджуючи, що
«після катастрофи один з українських
диспетчерів іспанського походження на
ім’я Карлос заявив, що бачив у повітряному коридорі цивільного літака бойову
машину. Ніякої іншої бойової машини,
крім української, там бути не могло».
Встановлено, що насправді такого диспетчера в Украероруху ніколи не
було. Воістину Путін — брехун і диявол
во плоті, а Росія — ядерний монстр!
Зауважу росіянам, які боготворять
Путіна, словами з Біблії: «Ваш батько
(Путін. — Авт.) диявол, і пожадливості
батька свого ви виконувати хочете. Він
був душогуб споконвіку, і в правді не
встояв, бо правди нема в нім. Як говорить
неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько брехні» (8:44).
Прес-секретар президента Росії
Дмітрій Пєсков заявив, що висновки
слідчої групи не можна вважати «остаточною правдою... На жаль, ми не побачили жодних доказів. Слідство приречене на провал». Міністр закордонних
справ Росії Сергій Лавров відмовився вибачатися за знищення рейсу МН17 і загибель його пасажирів у зв’язку з висновками МСГ. Так він відреагував на пропозицію ведучого ВВС Стівена Сакура принести вибачення у зв’язку з оприлюдненим
звітом. «Принести вибачення? За що?»
— запитав Лавров.

❙ Російські військові та їхнi найманці — вбивці і мародери «Боїнга-777».

Путiн — гiбрид
Хазяїн Кремля, як свого часу глава Рейху,
для виправдання широкомасштабного вiйськового
вторгення в Україну використовує провокацiї
iз загибеллю нi в чому не винних людей
зидент Росії Путін є замовником цієї диявольської спецоперації, яка була підготовлена проти російського пасажирського літака, але помилково був збитий малайзійський.
Постійний представник РФ при ООН
Віталій Чуркін, визнаючи факт збиття
«Боїнга» «ополченцями» Донбасу, заявив 21 липня 2014 року в Нью-Йорку:
«Відповідно до записів, люди зі сходу України говорили, що вони збили військовий літак... Якщо вони вважали, що збили військовий літак, то це був конфуз.
Якщо це був конфуз, тоді це не був акт
тероризму».
Раніше, 3 березня 2014 року, на засіданні Радбезу ООН Чуркін зачитав і продемонстрував фотокопію листа, підписаного екс-президентом втікачем Януковичем, у якому він просить Путіна «...використати Збройні сили РФ для відновлення
законності, миру, правопорядку, стабільності, захисту населення України».
Згодом у слідчих МСГ і України виникла необхідність допитати Чуркіна як
свідка про обставини збиття «Боїнга» і отримання ним листа Януковича. Чуркін
був здоровою людиною, ніколи не скаржився на серце. Та 20 лютого 2017 року
йому несподівано стало зле. Чуркіна було
доставлено в Пресвітеріанський шпиталь
Нью-Йорка, де, попри зусилля лікарів, не

Чим закінчив Гітлер — загальновідомо. Подібне чекає і Путіна.
Офіційний представник МЗС РФ
Марія Захарова наголосила: «Росія розчарована тим, що ситуація навколо розслідування катастрофи «Боїнга-777» не
змінюється. Висновки підтверджують те,
що слідство упереджене і політично вмотивоване».
30 вересня 2016 року МЗС Нідерландів викликало російського посла в Гаазі Олександра Шульгіна через критику Росії на адресу країни за оголошення висновків розслідування катастрофи
малайзійського літака. «Росія має поважати представлені результати слідства,
бо були надані переконливі докази, а не
висловлювати сумніви», — заявив глава
МЗС Нідерландів Берт Кундерс.
Представник Мiноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков стверджує:
«Жодні російські зенітні ракетні комплекси, і в тому числі «Бук», російськоукраїнський кордон ніколи не перетинали». Коментувати брехливу заяву генерала Конашенкова зайве. Що він міг ще
сказати, коли його безпосередні керівники — міністр оборони і його заступники
є головними підозрюваними в організації знищення малайзійського «Боїнга», а
сам верховний головнокомандувач, пре-

приходячи до тями, він помер.
Американські патологоанатоми при
розтині тіла виявили в нирках та інших
органах Чуркіна «сторонні підозрілі речовини», але причину смерті встановити
не змогли. Тому були призначені додаткові дослідження, результати яких американська сторона офіційно не оприлюднила. Американські журналісти з посиланням на лікарів стверджують, що Чуркіна було отруєно невідомою речовиною.
Офіційна версія смерті Чуркіна від керівництва Росії — «серцева недостатність»
(інфаркт).
29 липня 2015 року Росія наклала ганебне вето на проект резолюції Ради Безпеки ООН про створення міжнародного
трибуналу з розслідування катастрофи
малайзійського літака. В документі передбачалося, що метою створення трибуналу є «встановлення винних за збиття літака, притягнення їх до відповідальності»
та можливість «заочного засудження».
Президент Росії Путін заздалегідь попередив, що не допустить створення такого трибуналу. 17 липня 2015 року в розмові з прем’єр-міністром Нідерландів
Марком Рютте російський президент назвав пропозицію про створення трибуна-

лу «передчасною і контрпродуктивною».
На моє глибоке переконання, лідери
США, Великої Британії і Франції, які є
постійними членами Ради Безпеки ООН,
повинні були ставити це питання відразу після знищення літака, а не через рік.
Зволікання у його вирішенні свідчить, що
«сильні світу цього» у своїй діяльності керувалися не принципом справедливого
покарання злочинців, а своїми геополітичними і бізнесовими інтересами.
Міжнародний трибунал не був створений не лише через вето Росії, а також через загравання провідних лідерів світу з
убивцею і терористом Путіним. Через це
винні у знищенні пасажирського літака
і загибелі майже трьохсот людей до цього
часу не те що не покарані, а навіть офіційно не названі як підозрювані.
Криваве вето Путіна, за яким сховалися вбивці 298 людей, є фактичним визнанням ним своєї вини, зазначають експерти.
МСГ оприлюднила перехоплені
Службою безпеки України телефонні
розмови про те, що 17 липня 2014 року,
о 16:40 (за київським часом) російський
диверсант на прізвисько «Бєс» (Ігор
Безлєр) доповів своєму кураторові, полковнику ГРУ ГШ ЗС Російської Федерації Гераніну Василю Миколайовичу про
те, що вони збили транспортний літак
Ан-26 української армії. «Щойно збили літак. Група «Мінера». За Єнакієво
впав», — зазначив «Бєс».
Невдовзі після знищення пасажирського авіалайнера диктор новин
російського телебачення повідомила про
збиття українського літака «ополченцями» над містом Торез (Донецької області), заявивши, що «все відбулося близько п’ятої години вечора за московським
часом». Згодом про збиття українського
літака повідомили російські ЗМІ, серед
яких РІА «Новини» та Russia Today.
Бойовики так званої «ДНР» повідомили про збиття українського транспортника Ан-26 під Торезом: «17 липня поблизу селища Розсипне над містом Торез Донецької області був збитий транспортний
літак Ан-26 українських ВПС. Літак впав
у районі шахти «Прогрес». У нього влучила ракета. З неба посипались уламки».
На сторінці «Зведення від Стрєлкова Ігоря Івановича» «Вконтактє» 17 липня 2014 року розміщено повідомлення
про те, що о 17:50 (за московським часом) вони збили літак у районі Тореза:
«У районі Тореза тільки що збили літак
Ан-26, валяється десь за шахтою «Прогрес». Попереджали ж — не літати в «нашому небі». А ось і відеопідтвердження
чергового «пташкопаду». Пташка упала
за териконом, житловий сектор не зачепила. Мирні люди не постраждали», —
рапортував Стрєлков.

ПРАВО
Після обстеження місця падіння літака російські військовослужбовці та їхні
найманці виявили, що вони збили пасажирський літак. З телефонної доповіді
одного з бойовиків випливає, що цей літак збили з «Чорнухівського блокпосту». За його словами, літак розвалився у
повітрі, в районі шахти «Петропавлівська», а його уламки, тіла людей та речі пасажирів падали просто у двори. Наприкінцi розмови бойовик констатував, що
вони збили цивільний літак: «Коротше,
стопудово цивільний борт».
На місці падіння малайзійського
«Боїнга» проросійські бойовики викрали
у загиблих мобільні телефони, планшети,
ноутбуки, сумки, валізи, одяг, готівкові
кошти, кредитні картки та зняли з жертв
годинники і дорогоцінні прикраси.
Генеральна прокуратура України
зобов’язана була вже давно дати належну
правову оцінку таким діям, які мають оз-
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його не так зрозуміли. Хоча аудiозапис
його інтерв’ю підтверджує зворотнє.
Російська преса і телеканали
RussiaToday та LifeNews озвучили
версію, що мотивом знищення малайзійського літака може бути замах на
президента Росії Путіна, і повідомили,
що «Борт № 1» російського президента і
малайзійський літак перетинались в одній точці в тому ж ешелоні повітряного
простору. Але російські спікери не сказали, що це «перетинання» сталося ще
над Варшавою, в 330-му ешелоні на висоті 10 100 метрів. Малайзійський літак
був там о 15:44, а «Борт №1» — о 16:21
(за московським часом), тобто на 37 хвилин пізніше. Окрім того, маршрут польоту з Варшави до Москви пролягає майже
на 1000 км північніше Донецька.
Експерти зробили висновок, що «замах» на російського президента Путіна
є вигадкою Кремля. Тоді РІА «Новини»
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❙ Карта з планом окупації 8 областей України (Stratfor).
наки грабежу (ст. 186 КК) і мародерства (ст.
347 КК) і винних осіб притягнути до кримінальної відповідальності. Проте до цього
часу жоден із мародерів не покараний.
Через деякий час відбулася чергова телефонна розмова одного з бойовиків з донським отаманом Миколою Козіциним: «Щодо цього літака, збитого в
районі Сніжного-Тореза. Це виявився пасажирський. Впав у районі Грабове. Там
море трупів, жінок і дітей. Зараз козаки
там дивляться це все». На запитання бойовика, що пасажирський літак робив
над територією України, отаман Козіцин
відповів: «Значить, завозили шпигунів,
не знаю. Нех... (нецензурне слово) літати, зараз війна йде».
Зрозумівши, що збитим літаком виявився малайзійський «Боїнг», бойовики почали прибирати з мережі «Інтернет» усі повідомлення про збитий ними
літак. Після цього російські ЗМІ вдалися до іншої версії збиття літака, і згодом агентство РІА «Новини» повідомило, що очевидці спостерігали бойовий літак, який випустив декілька ракет, що
вибухнули десь у небі, після чого на землю стали падати уламки літака. За новою
версією російських бойовиків і російських офіційних осіб, «Боїнг» був збитий
українським штурмовиком Су-25, практична верхня межа висоти польоту якого
на 3000 метрів нижча за висоту, на якій
був збитий малайзійський літак.
За повідомленням представника Держдепартаменту США, американська
розвідка підтвердила, що малайзійський літак був збитий ракетою «земляповітря». У момент пуску ракети з російського «Бука» в районі «Боїнга» на відстані 30 км, за даними іноземних радіолокаційних станцій і супутників, ніякого
військового літака не було.
В інтерв’ю Рейтер командир бойовиків батальйону «Восток» Олександр Ходаковський заявив, що «в ополченців був
«Бук», яким збили малайзійський літак.
«Бук» був привезений з Росії, а потім відправлений назад». Потім Ходаковський
відмовився від своїх слів, заявивши, що

вкинуло нову дезінформацію про те, що
17 липня Україна перекинула в зону АТО
«Буки»: «За даними системи об’єктивного
контролю, в середу, 16 липня, в район
Донецька був перебазований дивізіон
«Буків» Збройних сил України».
29 липня 2015 року російський телеканал LifeNews висунув нову версію збиття малайзійського «Боїнга» — «літак був
знищений зсередини, і це була спецоперація». Натяк був на ЦРУ.
Група хакерів Pawu Storm намагалася отримати незаконний доступ до матеріалів розслідування про збиття малайзійського літака російським «Буком». Хакерські атаки здійснювалися у
вересні й на початку жовтня 2015 року.
За хакерськими атаками на комп’ютери
Ради безпеки Нідерландів, які відбулися напередодні звіту про причини і обставини авіакатастрофи МН17 наприкінці
вересня 2016 року, стояли спецслужби
Росії. Про це йдеться у звіті Федеральної служби захисту Конституції Німеччини під назвою «Керовані спецслужбами електронні атаки Росії».
У грудні 2017 року британська розвідка МІ6 у своїй щорічній доповіді Комітету з розвідки безпеки парламенту Великої Британії повідомила, що Росія веде
інформаційну війну в масовому масштабі. Один із яскравих прикладів цього —
надзвичайно інтенсивна, багатоканальна
спроба пропаганди, щоб переконати світ
у тому, що Росія не несе відповідальності
за збиття малайзійського літака МН17.
Це абсолютна неправда: ми знаємо і
не маємо ніякого сумніву, що російські
військові надали і згодом вивезли назад
ракетну пускову установку «Бук», з якої
був збитий малайзійський пасажирський
лайнер, зазначається у доповіді МІ6.
Вище зазначені висновки МСГ, міжнародних організацій і експертних комісій та розвідувальні дані спецслужб
США, ФРН, Великої Британії беззаперечно спростували всі версії і брехливі заяви Кремля щодо обставин збиття літака
і однозначно доказали, що він був збитий
ракетою з «Бука», завезеного з Росії.

Убити своїх, щоб захопити Україну
Аналіз доказів, встановлених СБУ і
МСГ, даних розвідок країн НАТО та отриманої мною конфіденційної інформації дає підстави стверджувати, що за наказом президента Путіна Генеральним
штабом ЗС РФ був розроблений диявольський план збиття одного зі своїх пасажирських літаків: «Аерофлот» AFL2074 Москва — Ларнака або рейс Москва—Ростов-на-Дону, які приблизно у той
же час здійснювали політ у повітряному
просторі України.
У кінцевому звіті Ради безпеки Нідерландів, який був опублікований
ще у жовтні 2015 року, вказано, що
Росія виявила дивну далекоглядність
і своїм розпорядженням (документ
UUUUV6158/14) закрила своє небо для
польотів міжнародної цивільної авіації
з опівночі 17 липня 2014 року на висоті
включно до 16 км (ешелон FL530).Тобто
фактично було введено повну заборону
для польотів цивільної авіації. Ця висота практично відповідає висоті, яка прострілюється ЗРК «Бук».
За 17 годин 20 хвилин після заборони
було збито малайзійський «Боїнг». Але
ростовський диспетчер, який мав знати про заборону, дозволив входити в зону
відповідальності Ростовського зонального
центру і малайзійському «Боїнгу», і близько 150 іншим літакам. Аж до того моменту, коли Україна не заборонила повністю
польоти над зоною проведення АТО.
Саме для ураження цілей на таких висотах (на яких летіли обидва російські літаки) і була завезена з Росії у Донецьку
область установка «Бук- М1» (бортовий
номер 332).
Військові експерти, посилаючись на
нормативно-правові документи МО РФ,
стверджують, що рішення про відправлення в Україну системи «Бук», з якої
був збитий малайзійський «Боїнг», могло бути прийнято лише за наказом або з
відома президента Росії Путіна.
Нагадаю, що 14 липня, за три дні до
знищення малайзійського лайнера, в Луганській області на висоті 6,5 км був збитий транспортний літак Ан-26, а 16 липня — штурмовик Су-25 ВПС України,
який летів на висоті 6,2 км. Обидва українські літаки були збиті російськими
військовими за допомогою переносних
ЗРК «Стріла» і «Голка», завезеними з
Росії, а не ракетами з «Бука».
Встановлено, що військові літаки і
вертольоти ЗС України на висотах понад 10 000 метрів не літали. Сам факт перевезення з Росії в Україну установки
«Бук» свідчить про те, що з Москви був
наказ збити літак на тій висоті, якою користується саме цивільна авіація. Максимальна висота враження цілі ракетою з установки «Бук-М1» — до 22 тисяч метрів.
За моєю інформацією, екіпаж «Бука»,
керівник так званої «ДНР» Олександр Захарченко, «міністр оборони» самопроголошеної республіки Ігор Гіркін, його заступник — «начальник управління військової розвідки» Сергій Дубинський могли і не знати істинної мети спецоперації
і яку саме ціль обрали Путін і керівництво Генбштабу (ГШ) ЗС РФ для знищення. Вони отримали від своїх кураторів інформацію (а точніше — дезінформацію)
про політ у цьому районі українського
військово-транспортного літака, на борту якого буде «натовське озброєння для
бандерівців», який необхідно знищити.
Після падіння уламків літака Гіркін по
мобільному телефону доповів своїм кураторам у Росії про успішне завершення операції: «... у районі Тореза збили Ан-26...»
Насправдi знищення російського літака мало спровокувати в Росії масове громадянське обурення, сплеск ненависті
до України і відвернути від неї світ, який
підтримує її у війні з Росією. А головне —
збиття літака мало стати виправданням в
очах світової спільноти повномасштабного вторгнення в Україну регулярних військових частин Збройних сил Росії. Близько
40 тисяч військових були сконцентровані
вздовж усього російсько-українського кордону з метою «припинення варварських
дій українських націоналістів і київської
хунти», «врятування російськомовного
населення і етнічних росіян» (як під час
війни у Грузії) та «стабілізації обстановки
у зоні воєнного конфлікту».
План вторгнення був розроблений
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Генштабом ЗС РФ і затверджений президентом Путіним. Його виконання було заплановано на 18 липня 2014 року. Окупація південно-східних областей України
російськими військами мала бути завершена до Дня Незалежності України — 24
серпня 2014 року. Підтвердженням цього, зокрема, є карта ГШ ЗС Росії з планом окупації восьми областей України,
яка була добута спецслужбами України.
План росіян підтвердила також Американська розвідувальна аналітична компанія Stratfor, яка наприкінці 2014 року
опублікувала три карти з різними варіантами вторгнення російських військ в Україну й окупації її південно-східних областей. Ці карти були мною оприлюднені на
одному з телеканалів у січні 2015 року.
Після провалу операції з малайзійським літаком, вранці 24 серпня 2014 року
за наказом Путіна відбулося масштабне
вторгнення в Україну 3,5 тисячі російських військових разом із 60 танками,
320 БМД і БМП, 60 гарматами та 45 мінометами при вогневій підтримці артилерії та системи «Град», які вели масовий обстріл українських військових та
добровольчих батальйонів на ураження,
у тому числі і з території Росії. Загальна
кількість російських військ та їхніх найманців, які в День Незалежності України
брали участь у воєнній агресії, перевищувала 16 тисяч осіб.
Це призвело до Іловайської трагедії,
під час якої, за офіційними даними, загинуло 368 українських бійців, 18 вважаються зниклими безвісти. Мiноборони
України оприлюднило карти дислокації
сил російських військ перед вторгненням
в Україну вранці 24 серпня та подальшого їх просування 25 серпня.

Історичні паралелі
За німецьким планом «Вайс», затвердженим Гітлером у квітні 1939 року, розгортання німецьких військ біля кордону
з Польщею завершилось 25 серпня. Гітлеру потрібен був формальний привід для
вторгнення в Польщу і звинувачення її у
розв’язанні війни. Таким приводом стала інсценована провокація, план якої був
розроблений і здійснений гестапо, під командуванням Альфреда Науйокса і Генріха Мюллера.
31 серпня 1939 року, о 20:00, спеціально підготовлений загін гестапівців,
переодягнений у форму польської армії,
здійснив напад на радіостанцію німецького прикордонного містечка Гляйвіц.
Після її «захоплення» перед мікрофоном
було зроблено декілька пострілів, і один
із гестапівців, який вільно володів польською мовою, зачитав заяву, зміст якої
полягав у тому, що «прийшов час війни
Польщі проти Німеччини». На місці нападу були розкладені трупи у німецькій
формі (в’язні концтаборів, яких напередодні операції вбили з польської зброї)
та декілька німецьких поліцейських,
убитих спецгрупою гестапо для підтвердження того, що напад вчинили поляки.
Операція під кодовою назвою «Консерви» (більш відомою як «Гляйвіцький
інцидент») тривала близько 4 хвилин.
Щоб замести сліди провокації, всі її учасники були розстріляні за наказом Гітлера
(подібне вчинила і група «прибиральників» ФСБ з екіпажем «Бука», який збив
малайзійський літак).
Міністр пропаганди Третього рейху
Геббельс отримав необхідний матеріал
для пропагандистської кампанії, яка
була проведена на радіо.
О 3-й годині ночі першого вересня
1939 року Гітлер віддав наказ про напад
на Польщу.
О 4:45 ранку першого вересня майже
півторамільйонна німецька армія вдерлася на територію Польщі по всій довжині польсько-німецького кордону.
Гітлер назвав агресію Німеччини
«оборонною».
Цікаво, а як би Путін назвав повномасштабне вторгнення в Україну 40-тисячної армії російських військ, які були
сконцентровані вздовж кордону, яке було
заплановано на 18 липня 2014 року, у випадку знищення 17 липня російського
пасажирського літака та вбивство своїх
співвітчизників?!
Чим закінчив Гітлер — загальновідомо. Подібне чекає і Путіна. ■
(Продовження в наступному номері)
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ПАМ’ЯТЬ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 2018

■ ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ

«Хотів кращого
для всіх нас»
Загиблий на Майдані 21-річний Василь Мойсей мріяв
бути священиком, а став героєм
Ніна РОМАНЮК
Волинь

Він любив життя. Любив гори і подорожі, свою родину і друзів. І Україну. Він не встиг
посадити сад, збудувати будинок, народити сина. Не встиг довчитися в університеті,
не став священиком, як мріяв. Він багато чого не встиг. Але встиг померти за Україну. За те, щоб всім у цій країні краще жилося. 20 лютого 2014-го на Інститутській
21-річний тернопільський хлопець Василь Мойсей отримав смертельне поранення
в груди. «Вибачте...Я вас всіх люблю», — це були останні слова, що вирвалися з
пошматованих снайперською кулею грудей. А через три дні Крука (таке псевдо взяв
собі Василь на Євромайдані після прочитання «Чорного ворона» Василя Шкляра) із
військовими почестями як героя проводжали в останню путь десятки тисяч лучан,
бо в місті над Стиром він жив останні роки, тут навчався і мріяв. Цього похорону
Луцьк не забуде, напевне, ніколи. Василя поховали на Меморіалі Слави. Там же невдовзі постав і пам’ятник волинським Героям Небесної сотні.

«Вони для мене — вбивці»
Запитала днями свою 14-річну доньку, чи пам’ятає вона прізвища волинських героїв Небесної сотні? У 2014-му
я свідомо брала її на ті велелюдні похорони, яких Луцьк ніколи не знав. Щоб
запам’ятала назавжди, щоб врізалося у пам’ять. Похорон Василя Мойсея,
студента четвертого курсу університету «Україна», вона пам’ятає, навіть про
лист сестри з Італії, який читали під час
панахиди, згадала. Але прізвище... вже
забула.
Невже в школі не було уроків чи виховних годин, ви ніколи не говорили про
Майдан, революцію Гідності, про тих,
хто загинув там? — питаю.
— Ні. Колись приходив один хлопець, випускник школи, який був в
АТО. Розповідав про війну. І все.
Яких, скажіть, ще героїв потрібно, що
треба ще зробити, щоб стати прикладом
для підростаючого покоління українців?
«Як боляче, що не всі розуміють, який це
великий подвиг — іти під кулі, щоб врятувати від смерті свого побратима, знаючи, що ти можеш вже ніколи не повернутись додому... Хіба така хоробрість не
варта нашої поваги і шани?» — написав
хтось недавно, згадуючи хлопців із 35-ї
сотні самооборони Майдану «Волинська
січ», які 18-20 лютого під кулями снайперів рятували побратимів і Майдан. Ця сотня понесла найбільші втрати за ці страшні три дні: шестеро вбитих, десятеро поранених. Волиняни Сергій Байдовський,
Василь Мойсей, Едуард Гриневич і ще
три їхніх побратими: Сашко Храпаченко з Рівного, Іван Городнюк із Березного, Олександр Капінос із Кременеччини
— повернулися додому в трунах...
А вишневий сад імені Василя Мойсея на Волині вже є. Він посаджений у
Ківерцях його рідними і побратимами.
І прізвище Мойсеїв продовжено у народжених за ці чотири роки двох племінниках (в сім’ї брата нині вже трійко діток). Напередодні четвертої річниці масових розстрілів на Майдані розмовляла з братом Василя отцем Романом. Саме
він їздить у Київ на судові засідання, очікуючи справедливого покарання для
вбивць свого брата та його побратимів.
— Син почав цікавитися й допитуватися, що ж з Василем насправді сталося? Пояснюємо, що його вбили. Дитина питає, а що з убивцями? Нічого,
кажу, живі, здорові. «Так і їх треба вбити», — каже малий. І що тут відповісти?— розпачливо питає отець Роман. —
Як ми прожили ці чотири роки без Василя? Особливо важко переживати свята.
Різдво, Великдень — в ці дні ми завжди
збиралися великою родиною. Найтяжче, звичайно, мамі. Шкода, що мої діти
його не бачать. Він міг би багато чому їх
навчити. Вася був добрий, щирий, сильний і вольовий. Він молодший за мене на
шість років, але був опорою. Мав на кого
обіпертися в житті. Нас мама виховува-

ла в любові завжди. Ми весь час чули «Я
вас люблю». І ми, діти, теж не цуралися
одне одному казати, що любимо. Певно,
вже в передостанні дні лежали з ним на
дивані, я обняв, притулив його до себе.
І так добре, коли чуєш оте тепло, ту любов рідної людини. Але так уже не пригорнеш, не обіймеш...
■ Скільки разів уже їздили на суд?
— Тричі. Бувало, вже купував квитки і раптом дзвонять, що суд відмінили.
Засідання зривають навмисне, не приходять адвокати або ще щось видумують. Як
же там прискіпливо до всього ставляться,
придираються до кожного слова, як хочуть вони перекрутити свої слова... Адвокати у підсудних убивць дуже добре підковані. А вони для мене вбивці однозначно.
■ Тобто у вас немає сумнівів, що ті
«беркутівці», які сидять на лаві підсудних, вбивали майданівців?
— Усе вказує на те, що Василя вбив
Садовнік (заступник командира роти
«Беркуту», яка розстрілювала євромайданівців). Співставляли відео, і приблизно у ті хвилини й секунди видно, як він
стріляє. Та Садовніка суддя Волкова відпустила і він утік. Вони гроші мають.
Якщо відпустила, то, зрозуміло, не за
так.
■ Чотири роки тому ви вірили, що
вбивці в погонах будуть швидко покарані?

❙ Друзі рятують пораненого Крука.

❙ Василь Мойсей.
вона переверталася. Увійшла не прямо, а
збоку, пошматувала всі органи й вийшла
ззаду. Речей ніяких Василевих не було,
лише одна кофтина. І це теж дивно. Телефон зник після 17-ї лікарні. Для чого
той телефон? Можливо якісь фотографії з
Майдану там були, хоча Василь ніколи їх
не показував, бо їздив на Майдан не задля
фотографій і селфі. Але для історії може
щось і знімав.

«Не хлопці принесли в країну війну,
а злочинна влада»
■ Зараз часто доводиться чути, мовляв, за що загинули ті діти на Майдані,
якщо в країні майже нічого не змінилося? Мій знайомий каже: «От іду через
Меморіал, гляну на Василеву могилу і
питаю: «Хлопче-хлопче, чого ти тут лежиш? Міг би, як всі, сидіти у барах, пити
пиво, кохати дівчат, народжувати дітей.
За що ти поклав свою голову?» Вас ніколи не мучить таке питання?
— Ні. Бо я знаю, що він поклав голо-

«Коли повертався з Карпат — у нього душа цвіла!
Мені в той момент хотілося все лишити і йти з ним у гори.
Настільки він любив нашу землю».
— Я знав, що справедливості буде
тяжко добитися. Більше надіюся на Божий суд. Людям зразу казав, родичам
загиблих, щоб не чекали дива, що не все
так просто. Сотні вбитих, поранених, 450
осіб визнано потерпілими. З нашої родини тільки я потерпілий, більше ніхто не
позивався... Це величезний масив роботи й томи справ. Насправді ці прокурори,
які всім займалися, золоті люди, що все
це зібрали. І судді теж різні є. У нас зараз
два судді, один запасний і троє присяжних. Вони по фотографіях встановили по
хвилинах, коли Василь був поранений.
Додивилися по автобусові, як він палає.
Спочатку горів сильніше, а потім притух, тобто коли кинули коктейлі Молотова, полум’я розгорілося і відразу притухло. Декілька секунд ніби, але на віддрукованих на звичайному папері знімках цього не помітно. А коли зробили на
фотопапері, то помітно ці деталі. І Василя в помаранчевій касці, і білий хрест зі
скотчу наклеєний на ній. Тому ми його і
впізнали. Ну і Сергій Мерчук (нині керівник патрульної поліції Рівненщини) його
бачив. У нас є хоча б свідок, хто стріляв,
з якого боку. До речі, куля увійшла дуже
цікаво. Експерти-балісти вказують, що

ву за Україну. І що таку смерть Василь
вважав би нагородою. Якось він сказав:
«Якби мені сказали вмерти за Україну,
я би помер», — пригадалися його слова,
але вже пізніше, коли брата не стало.
Тому я не сумніваюся, що він зробив свій
вибір. Ясно, він не хотів вмирати, бо ще
17 лютого казав мені, що хоче посадити
сад. Василь хотів жити і він не самогубця. А на Майдан ішов не за Європу чи ЄС.
Він бував у Європі, проте реально дивився на речі. «Кому ми там треба?» — казав. — Нам треба Європу будувати в Україні». Їздив в Італію до мами, повертався з емоціями, але досить стриманими.
От коли повертався з Карпат — у нього
душа цвіла! Мені в той момент хотілося
все лишити і йти з ним у гори. Наскільки
він любив нашу землю. Так, Італія, Європа — це супер. Але тут його тримало
все. Міг би собі жити, нічим не перейматися. Мав земельну ділянку, квартиру,
він не бідний був. Та хотів кращого для
держави, для всіх нас. Колись мені одна
жіночка сказала: «Ви не думайте, що
він лише ваш брат. Він наш». Бо йшов
не для себе, не для мене, чи мами й тата.
Його ніхто не змушував туди йти. Таким
був його вибір і вибір його побратимів.

■ Прикро читати й чути образливі
слова про те, як ці відважні й не байдужі
хлопці з дерев’яними щитами «розвалили країну», принесли в Україну війну. І
таке доводиться чути все частіше...
— Не хлопці принесли в країну війну, а злочинна влада, яка вже готувала
переворот і хотіла поділити нашу державу тими законами Ківалова-Колесніченка. Що вони хотіли зробити? Там одну
мову, там другу, там третю... Подивіться зараз на Закарпаття, що там робиться. Людей підкуповують фактично, дають їм гроші на бізнес, і це роблять сусіди. І ці люди кажуть: «А що нам Україна дала?» Добре, що поки все тихо. Але з
тим треба щось робити. Бо це тотальний
недогляд держави, в якій суцільна корупція, де ніхто не відповідає ні за що.
■ Дехто вважає головним досягненням революції Гідності те, що люди перестали боятися владу. Тепер її не бояться, а просто зневажають. Теж тривожний симптом...
— Я її не боявся. А кого, скажіть, там
було поважати? Кучму, який породив
олігархів? Бери, що хочеш, кради, що
хочеш. І зараз крадуть мільярди. Звідки ті гроші беруться у нас? Яка ми багата країна, виявляється! Зате довкола тотальна розруха. А все тому, що ми нічого і нікого не контролюємо.

«Не один я воюю»
■ Останні події в Польщі, антибандерівська істерія вас не лякають?
— Поляки навіть не усвідомлюють,
як ними вже маніпулюють москалі. В
Україні це вже не проходить, то вони
знайшли собі поляків, якими можна вертіти. Це смішно, через стільки часу вони
вигадують нам про Бандеру. А що той
Бандера їм зробив? Історія не для того,
щоб одне одному згадувати, що ви те робили, а ви те. Все, минуле в минулому.
Давайте жити по-новому. Але москаль
так не хоче, рветься і хоче імперії, підминає все під себе, підтасовує історію. У
сучасній Європі це шлях у нікуди.
■ Одну з мрій брата ви виконали: у
Ківерцях закладено вишневий сад його
імені. Залишилося збудувати сильну європейську Україну. Але поки що маємо
іншу картину: молоді українці, які стали рушійною силою Майдану, покидають Україну і масово їдуть за кордон...
— Так, масово їдуть туди. І як стримати цей процес — не знаю. Змінами, тільки
змінами в державі. Якщо не буде достойної оплати праці в країні, то наступне покоління українців може народитися за
кордоном. А тут залишаться самі пенсіонери. Таке враження, що безвізовий режим нам зробили для того, аби всі активні люди, які хочуть чогось досягти, виїхали, щоб не робили тут більше майданів.
■ Чи змінив Майдан вас?
— Мене? Не змінив, бо я таким був,
ми такими були. Дитячий майданчик у
дворі поламаний? Ішов у ЖЕК і питався:
«Де дитина має гратися? За що я гроші
плачу?» Чи сміття з двору не вивозять —
дістану працівників комунгоспу, поки
не вивезуть. Досягнення — після Майдану активістів у моєму дворі побільшало. Не один я воюю. ■
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■ НІШЕВІ КУЛЬТУРИ

■ СТАНДАРТИ

Породичатися з гарбузом

Розмінне зерно

У раціонального господаря гарбузовий бізнес окуповується за рік
Олена ЯРОШЕНКО

Відоме з дитинства «Ходить гарбуз по
городу...» не забезпечив нам монополію на цю знамениту культуру: світовими лідерами з вирощування гарбузів наразі є Китай, Росія та США. Але
попит на світовому ринку на гарбузове
насіння та програма держпідтримки
для фермерів, які почали працювати з
нішевими культурами, почали повертати цю рослину на поля України.

Оксана СИДОРЕНКО

Від фермера до холдингу
Навіть з десяти соток присадибного городу можна зібрати до півтори тисячі гарбузів. Культура цікава
насамперед задля збагачення кормового раціону домашніх тварин, коли
насіння стає додатковим заробітком.
Для успішної спеціалізації на приватних (до п’яти гектарів) ділянках із подальшим продажем насіння дилерам
достатньо мати вдома примітивний
комбайн. Промислове ж виробництво
без потужнішої сучасної механізації
неефективне. З досвіду вітчизняних
господарств, для повного циклу з використанням австрійської техніки у
вирощення гарбуза треба інвестувати
приблизно 1000 євро на гектар. Можна зменшити витрати, використовувати вітчизняну техніку, наприклад,
комбайни Каховського експериментального механічного заводу. Коштують вони від 5 тисяч доларів і підійдуть фермерам, які вирощують гарбузи на невеликих ділянках.
Після падіння закупівельних цін
на картоплю швидко переключилися
на гарбуз селяни Волині. Як стало відомо на конференції «Інноваційні технології вирощування гарбузів», оптова закупівельна ціна гарбузового насіння складає сьогодні 40-60 гривень
за кілограм. Таких сіл, як волинський Хворостів, де гарбузовими плантаціями всуціль укриті присадибні ділянки, ще не так і багато, ця культура
за площами серед баштанних культур
уже займає друге місце після кавуна.
Загалом Україна виробляє 600 тисяч тонн гарбузового насіння у рік.
Найбільше — на Півдні, де кліматичні умови особливо сприятливі для цієї
культури. Виробництвом тут займаються, в основному, великі агрохолдинги, що мають змогу придбати хорошу техніку для збирання. Проте і
дрібні господарства все частіше заходять до цього фарватеру.
За висновками «Національного
промислового порталу», вирощувати
гарбузи варто в першу чергу на насіння. Світовий попит на гарбузову олію
теж постійно росте, тому саме за олійні сорти пропонують сьогодні 1000 і
більше доларів США на тонні зернят.
Щоправда, за свідченням Івана ЗалозІнф. «УМ»
Експерти Світового банку формують перелік вузьких місць в аграрному секторі, які гальмують інвестиційну активність в цій галузі,
для їх усунення. У тематичній зустрічі в Мінагрополітики України взяли участь керівники програм з питань інфраструктури та сталого розвитку у справах України, Білорусі
та Молдови, провідні економісти,
керівники програм з питань агробізнесу по Європі, Центральній Азії та
Африці, керівники груп та старший
економіст із сільського господарства, представники Мінагрополітики
та Держгеокадастру.
Деталізували напрямки та проекти, які сприятимуть пожвавленню бізнес-активності в галузі завдяки зниженню інвестиційних ри-

Дозвіл змішувати партії зерна
на складах погіршить якість
експортних партій

❙ Гарбузи виявилися продуктивною культурою навіть з урахуванням закупівлі
❙ спеціальної техніки для збирання та обробки насіння.
ного, директора ТОВ «Придонецьке»
з агрохолдингу Landfort, найбільша
проблема збуту — коливання ціни.

Насіннєва арифметика
Зазвичай, щоб отримати тонну насіння, потрібно засіяти гектар землі.
За сприятливих умов гібридні сорти
можуть давати і півтори тонни. Але
у вітчизняних сортів скромніші результати. За даними НУБіП, середня врожайність власне гарбузів становить 40 тонн з гектара на зрошуваних землях і 25-30 тонн на звичайних.
Якщо врахувати, що, як правило, частка насіння складає 1-2 відсотки від
маси гарбуза, то з гектара виходить до
800 кілограмів на зрошенні.
Витрати на повний цикл промислового виробництва, з урахуванням вирощування, очистки, калібрування,
миття, сушки та сортування, становлять 350-400 доларів на гектар. Для
обслуговування однієї лінії знадобиться близько 10 працівників. При
ціні готової сировини 5 доларів за кілограм отримуємо рентабельність 3035 відсотків. Такі затрати повернуться через 4-5 місяців, тому чимало підприємств вважають цей продукт вартим інвестицій.

Якість — гарантія збуту
Гарбузовий бізнес варто одразу
орієнтувати на експорт, бо за кордоном така продукція цінується вище. В
Україні олійне насіння закуповує харківська компанія Kasan, в асортименті якої гарбузова олія займає 17 відсотків. Для хорошої олії потрібна дуже
якісна сировина. Іван Касан, власник
заводу, власноруч спроектував комбайн, що витягає з гарбузів насіння
просто в полі, а також лінію, яка шліфує насіння, калібрує та аспірує. Тут
використовують три сорти українсь-

кої селекції (Сіроволжська, Українська багатоплідна, 100 Фунтова) та один
болгарської (Леді Нейл або Болгарка).
Вихід олії з насіння — 25-30 відсотків.
Жмих використовується для виробництва БАДів. Українські сорти дають від 300 до 450 кілограмів сухого
насіння з гектара, а Леді Нейл (Болгарка) — від 1 до 1,8 тонни. З м’якоті
гарбузів підприємство виготовляє цукати, пастилу.
Попит на голонасінне насіння на
порядок вищий, оскільки воно містить
більше корисних речовин. Але поля
гарбузів iз насінням без шкаралупи
повинні бути ізольовані від посівів зі
звичайними гарбузами. «Голе» насіння покрите тонкою зеленої оболонкою,
в якій міститься цілющий кукурбутацин, що застосовується в медицині. Це
дуже вузький сектор: увесь світовий
ринок складає всього 170 тисяч тонн
такого насіння, з яких половину експортує Китай. Проте «Голденкерн»
— українське підприємство, яке вже
десять років займається голонасінними гарбузами. Вирощують сорт Гляйсдорфер, який здатен виживати в екстремальних умовах (відсутність вологи, надлишок чи дефіцит сонця). Він
дає до тонни насіння з гектара (гібриди до 1,5 тонни). Це максимальні результати, середні, як правило трохи
нижчі. «Коли цей гарбуз почали вирощувати в Україні, з’ясувалося, що
українське насіння значно краще за
хімічним показником, ніж австрійське з категорією Біо», — каже Леонід
Кононенко, керівник проекту «Голденкерн».
Технологія вирощування голонасінних гарбузів не відрізняється від традиційної. Головна відмінність — потреба у
спеціальних комбайнах, які більш делікатно витягують ядро, щоб не пошкодити цінну зелену оболонку. ■

■ ОФІЦІЙНО

Ризикнути інвестиціями
Світовий банк аналізує можливості інвестування в АПК
зиків. Ішлося про оптимізацію регуляторних норм та розвиток існуючої
інфраструктури ринку, реалізацію
прикладних проектів у частині забезпечення ресурсами та інформування представників сільського господарства.
На думку заступника міністра
агрополітики Максима Мартинюка,
потенціал галузі, особливо в частині
її дрібних гравців, реалізований не
повністю і може бути розблокований, якщо збільшити частку аграр-

ного сектору в національній економіці. Експертиза та підтримка Світового банку допоможуть зробити
цей аналіз більш якісним та врахувати в ньому досвід інших країн.
Найближчим часом будуть напрацьовані конкретні проекти за визначеними напрямками. За даними Мінагрополітики протягом січня-вересня 2017 року в сільському господарстві, мисливстві та
наданні пов’язаних із ними послуг
освоєно 40,5 млрд. грн. капіталь-

них інвестицій, що на 37,8 відсотка більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом частка капінвестицій у сільське господарство становить 15,6 відсотка від
загального обсягу. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти
підприємств та організацій.
Загалом в аграрному секторі
впроваджується 233 інвестиційні
проекти із загальною кошторисною
вартістю у 36,7 млрд. грн. ■

Чи варто змішувати зерно різного класу на
лінійних елеваторах — питання неоднозначне як
для трейдерів, так і для виробників. Прихильники змішування наголошують: це полегшить роботу елеваторів, бо різні класи зерна не доведеться зберігати в окремих силосах. Та й при роздільному зберіганні зерно все одно змішується на торговельному судні. Опоненти звертають увагу, що
у такий спосіб аграріїв позбавлять стимулу вирощувати пшеницю вищого класу, оскільки змішування відбуватиметься неоднорідно. Різну аргументацію обговорили днями учасники конференції «Стратегії експорту: трейдинг і логістика».
Як нагадує екс-президент Української зернової асоціації Володимир Клименко, раніше основним документом, що регулював операції з
зерном на елеваторах в Україні була «Інструкція
про ведення обліку й оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки на хлібоприймальних та зернопереробних підприємствах». Її
затвердили ще у жовтні 2008 року, і саме вона
визначала облік та оформлення операцій із зерном і продуктами його переробки. Залежно від
необхідності, зміни до цієї інструкції вносили в
2012 та 2014 роках. У документі зазначалися закономірності зміни маси, вологості, сміттєвих
домішок, допустимі втрати при регулюванні, а
також регулювався процес зміни власності зерна. Це був основний нормативно-правовий документ, що регулював відносини між учасниками ринку, відповідно, всі учасники були в однакових умовах. У березні минулого року згадану
Інструкцію №661 скасували. Першою виступила проти цього компанія «Нібулон», зауважуючи: це призведе до безладу при проведенні операцій із зерном та негативно впливатиме на партнерські відносини у межах зернового ринку України.
Як пояснює Володимир Клименко, на перший
погляд, змішування зерна на лінійних та портових елеваторах є вмотивованим, адже оптимізує використання ємностей на зернових складах України. Але негативних факторів більше,
бо це призведе до погіршення якості партій зерна. Об’єднана партія зерна, сформована за середньозваженою якістю майже завжди буде неоднорідною. На сьогодні діюче законодавство не
визначає процедури формування «об’єднаних експортних партій», відсутній прозорий облік результату. Тому ми ризикуємо, що продовольча пшениця не дотягуватиме за якісними параметрами до стандартів, а для фуражної матиме
значно завищені показники. Зрештою під виглядом фуражних партій пшениці постачатиметься
більш якісна партія продовольчої пшениці або
навпаки. Отже дозвіл змішувати партії зерна на
лінійних зернових складах призведе до того, що
елеватори не зможуть гарантувати якість зерна
в експортних партіях.
Трейдери запропонували зміни, які мали б
поліпшити експортну процедуру зернових: вести кількісно-якісний облік зерна у розрізі культур, класів, років урожаю по кожній партії експортного зерна. Це можливо за одночасної наявності двох умов. Перша: переміщення партій зерна через кордон України здійснюється морським
транспортом відповідно до експортних контрактів, на виконання яких сформовані саме ці партії
експортного зерна. Друга: відвантаження партій
на водні транспортні засоби, якими ці партії зерна і переміщуватимуть через митний кордон України — одразу в ці транспортні засоби або за допомогою інших водних транспортних засобів.
Варто врахувати, що сільгосптоваровиробник, зберігаючи своє зерно на елеваторі, не завжди продає його на експорт. Тому при використанні на внутрішньому ринку об’єднані партії пшениці не зможуть відповідати борошномельним
кондиціям, наприклад, за кількiстю та якiстю
клейковини. ■

■ ОГОЛОШЕННЯ
Посвідчення постраждалого внаслідок аварії
на Чорнобильській АЕС, категорія 4, серія В-ІІ
№ 022652, видане 07.04.1995 на ім’я Вдовенка
Володимира Петровича, вважати недійсним.
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«Для того, щоб по всій Україні відродити українську мову,
нам треба агресивно її захищати».

Олександр Пономарів
мовознавець

■ ОСНОВИ
Наталія ОСТАПЧУК

21 лютого ми відзначаємо День рідної
мови, тим самим утверджуючи у суспільстві її значення та сутність. Професор, мовознавець Олександра Сербенська, роздумуючи над природою і сутністю
мови, наголошує: «Мова — надзвичайно складне явище, яке не зводиться до
жодної зі своїх функцій, яке годі означити, вкласти в якусь готову формулу».
Мова — найважливіша частина нашої особистості, нашої думки, визначає ступінь свідомості кожної людини.
Мова — настільки тонка тканина, що
її пов’язують зі сферою почуттєвого, з
«розумом серця». За мовною ознакою
людина шукає, ідентифікує себе з родом, народом, нацією. Нехтування та
ігнорування мови призвели до трагічних
наслідків, свідком яких є сучасне суспільство.
Мова — це об’єднана духовна енергія
народу, яка втілена у певних звуках, і через їхній взаємозв’язок вона зрозуміла
всім мовцям. Через мови людина «вмонтовує» світ і своє уявлення про нього; у
мові втілюється своєрідність кожного
народу.

Мужні одинаки
Думки відомих філософів, мовознавців про мову — цілий космос, в якому відображено складний та розмаїтий
світ. «Мова є відбиттям духу людського і засобом для творчого перетворення
матеріального світу на світ духовний»,
— писав німецький філософ В. фон
Гумбольдт. «Межі моєї мови означають
межі мого світу», — ця блискуча теза належить австро-англійському філософу
Людвигу Вітгенштайну. «Мова — оселя буття духу. В оселі мови живе людина», — писав німецький філософ Мартін
Гайдегер, якого вважають людиною, що
здійснила мовну революцію. Тим самим
утверджуючи тезу: мова — не щось другорядне та аморфне, не варте уваги.
На прикладі української мови, яка
пережила роки бездержавності та упослідженості, переконуємося у справедливості тези Вітгенштайна. Справді, «рускiй мiр» прийшов туди, де не було української мови.
За радянських часів, в умовах тотальної русифікації, охоронцями української мови стали «мужні одинаки»,
вчителі, які плекали бодай поодинокі
духовні острівці. Вірі Лісовій, дружині
дисидента Василя Лісового, судилося
стати тим янголом-охоронцем, під опікою якої була рідна мова. Дивовижним
було навіть те, як заходила вчителька Віра Лісова на урок. Вона не сварила дітей, а дарувала їм осяйну усмішку: «Доброго дня, мої діти — квіти!» Чи
варто дивуватися, що після такого привітання розквітав навіть «найзапекліший» двієчник і порушник дисципліни?
Її уроки викликали захоплення. Якщо
читала Шевченка — то напам’ять, якщо
писала сценарій до свята, то такий, що
вся школа була у захопленні. Вона любила дітей, і ті відповідали їй взаємністю. Зошити з літератури в учнів пані
Віри можна було оформлювати, як художній твір. І тому звичайні шкільні
зошити перетворювалися на справжній
витвір мистецтва. «Робіть його, як душа
лежить», — радила Віра Павлівна.
Здавалося, це «свято життя» буде
тривати вічно. Та «бурхлива діяльність»
вчительки української мови і літератури декому була не до вподоби. Спочатку за її спиною тільки шепотілися: «Навіщо у школі ці народні свята і українські пісні? Кому це потрібно? Краще б влаштувала інтернаціональний концерт
«дружби народів»! А після арешту Василя Лісового працювати стало ще важче. Оскільки діти Віри Павлівни знали
про причини арешту батька (вона не робила з цього таємниці), то можна лише
здогадуватися про те, скільки їм довелося вислухати «приємних» слів на свою
адресу.

❙ Мова — держави і нації основа.
❙ Фото з сайта vgolos.com.ua.

Мова — оселя
Чому Іван Франко виступав проти двомовності, які засекречені мовні директиви
існували за часів СРСР і скільки української у сучасних кафе і кінотеатрах
Уже за незалежності України у статті «Введення у самобутні культурні світи — важливий принцип гуманітарної
освіти» Василь Лісовий блискуче висвітлив діяльність таких подвижників української справи, як його дружина Віра
Павлівна: «Ентузіасти етнопедагогіки
поставили перед собою мету ввести дитину у храм самобутньої культури, аби
таким чином вона одержала те духовне
і моральне підґрунтя, що його не здатні були дати ані офіційна ідеологія, ані
раціонально сформульований кодекс поведінки».
Діяльність своєї дружини-вчительки і її колег Василь Лісовий називав
«мужньою і жертовною», адже протягом 70-х — 80-х років вони, як правило, наражалися на вороже ставлення не
тільки з боку чиновників-бюрократів,
а часто з боку своїх колег-учителів. Додаймо сюди також тиск, який чинився
на дітей «неблагонадійних» учителів, і
ми зрозуміємо, в яких умовах доводилося працювати цим «мужнім одинакам».

Пробивалася скрізь зневагу
Усі україномовні діти у 70-ті роки
у київських школах почувалися вкрай
незахищеними. Послухаймо Василя Лісового: «Будь-який вияв національного
— у мові, в одязі — якщо це було призначене не для сцени, а для життя —
ставав об’єктом насмішок і зневаги. У
60-х-70-х роках україномовна дитина в
київських школах — якщо дитина розмовляла українською мовою не лише на
уроках, а й на перерві — наражалась на
знущання своїх однокласників. І багато вчителів замість того, аби солідаризуватися з цими мужніми одинаками
серед дітей (переважно з національно
свідомих українських родин), самі переходили на російську мову, як тільки
закінчували урок. Тим самим вони підтримували погляд, що українська мова
не є живою, а лише мовою викладання.
Тобто, мертвою мовою — такою, як,
скажімо, латинська чи давньогрецька.

Зрештою, вчителів української мови і
літератури усіляко принижували: школярів за заявою батьків могли звільнити від... уроків української».
Із подібною ситуацією стикалася
у своїй роботі і вчителька української
мови і літератури Марія Гармаш, яка
після закінчення Шевченківського університету викладала в одній зі столичних шкіл. Як і годиться, школа була
російською, і багато учнів було звільнено від уроків рідної мови, наче від уроків
фізкультури — за станом здоров’я. Утім
ті, кому «не пощастило» звільнитися,
ставилися до навчання так, ніби робили
вчительці послугу.
Пані Марія пригадувала, як хлопцідесятикласники на її уроках або спали,
або роздивлялися хмаринки за вікном.
У відчаї їй хотілося раз і назавжди полишити і цю школу, і цих вайлуватих,
ніби загіпнотизованих старшокласників, які відверто байдикували, навіть
не намагаючись приховати свого неробства. Утім настала екзаменаційна пора
— час «розплати». Проте на душі у вчительки української мови і літератури
було невесело. Ні, вона зовсім не бажала «кривавої помсти». Їй було невимовно сумно від того, що те, чим вона жила:
література, мова, — виявлялося нікому
не потрібними.
І раптом... починає відповідати
один її учень, потім — інший. Спочатку Марія Гармаш прислухалася до їхніх
відповідей, потім дивувалася, а згодом
щиро раділа. Отже, її любов до рідного
слова проросла все-таки паростками у
душах вихованців. Аж дивно: учорашні її ледарі непогано відповідали, а деякі — показали добрі результати. Після екзамену Марія Гармаш не витримала і поцікавилася в учнів: «Хлопці, ви
мене подивували. Іноді мені здавалося,
що ви зовсім мене не чуєте, і вам набагато цікавіше дивитися за вікно, аніж на
мене. Як же вам вдалося підготуватися?». Старшокласники розсміялися, а
один із парубків зауважив: «Ви так цікаво розповідали, що нам стало прос-

то цікаво. А ще подивувала ваша чиста
мова — здавалося, начебто ми у театрі,
а не на уроці...»
Правду говорив хлопець — почути
грамотну і красиву мову на київських
вулицях було такою самою дивовижею,
як почути англійські слова. Отож і здивувався старшокласник, а потім — захопився. Бо де ж було почути українське
слово тисячам київських дітей? Хіба що
у селі, коли влітку їздили до бабусі? Так
і виростали, утверджуючись у думці: українська мова існує десь там, у селі, як
говірка літніх людей. А ще — на сцені, у
вигляді суржику, щоб «смішніше» було
висміювати недолугого малороса, який
носиться зі своїм шматком сала, наче дурень із писаною торбою.
Українська мова сприймалася як
щось екзотичне, дивне. Таке, що можна почути десь далеко за межами столиці. Тож вибір був невеликий — або зрікаєшся солов’їної, або автоматично перетворюєшся на вигнанця, на якого всі
дивитимуться з острахом. З таким ставленням до себе зітнулася і вчителька української мови і літератури Марія Овдієнко, яка викладала у Броварськiй
середнiй школi №3. Учні презирливо посміхалися, повторюючи заяложене: «Краще з’їсти шмат цеглини, аніж
вчить Павла Тичину».
І тоді пані Марія, розгорнувши томик улюбленого поета Леоніда Кисельова, почала читати. І розповіла школярам про трагічну долю поета. Корінний
киянин, віршувати почав у дитячому
віці. Перші поетичні спроби написані,
до речі, російською мовою. І раптом
— душевний злам, прозріння на краю
безодні. За два роки до смерті Леонід
Кисельов починає писати українською
мовою. Проте навіть російською задекларував своє кредо: «Я постою у края
бездны, и вдруг пойму, сломясь в тоске,
что все на свете — только песня на украинском языке». Марія Овдієнко пригадувала, що цей випадок для багатьох
її вихованців став переламним. Відтоді
ставлення до рідної мови почало змі-
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нюватися... Отакими були вчительські
долі на тлі тогочасної доби — документ
епохи, коли русифікація набула нечуваних масштабів.

Під грифом секретності утверджували
російську
«26 травня 1983 року. Секретно»,
— під таким утаємниченим грифом ЦК
Компартії України інформував Центральний комітет КПРС про хід виконання Постанови ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про додаткові заходи щодо поліпшення вивчення російської мови в загальноосвітніх школах
та інших навчальних закладах союзних республік». Зокрема, інформувалося про те, що «здійснені конкретні
заходи, спрямовані на створення умов
для вивчення і викладання російської
мови — мови дружби і братерства народів СРСР, засобу міжнаціонального
спілкування».
Наголошувалося на тому, що «збільшено кількість шкіл із поглибленим
вивченням російської мови, факультативними заняттями охоплено 295 тисяч
учнів національних шкіл.... Завершено
випуск комплектів навчально-методичної літератури до підручників російської мови для усіх типів загальноосвітніх шкіл — усього 33 найменування.
Збільшено тиражі дитячої художньої
літератури... Посилено підготовку до
питань підбору, підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Прийом
студентів на факультети російської
мови і літератури збільшено на 635 осіб
і буде доведено у цьому році до 3 тис.
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викладацького складу... У бюджеті на
утримання закладів освіти, починаючи з 1984 року, щорічно передбачається асигнування у сумі 2,5 млн. крб. для
підвищення зарплат вчителів початкових класів, які викладають російську
мову і літературу, а також для викладачів 4-10 класів. Збільшено стипендіальний фонд на 357 тис. крб. для студентів
зі спеціальності «Російська мова і література». У школах панував дух інтернаціоналізму, заснований прихильниками «вселюдської культури».

того одягу. Будь-який вияв національного — у мові, в одязі, — якщо це було
призначене не для сцени, а для життя —
ставав об’єктом насмішок і зневаги», —
писав Василь Лісовий, спираючись на
практичний досвід роботи своєї дружини-вчительки.
Саме її досвід допоміг Василю Лісовому зробити висновок: «Поспостерігавши за працею цих ентузіастів-вчителів,
переконався: ніякі моральні настанови
та лекції не могли замінити тієї поезії,
поєднаної з вищими моральними істи-

Частка газет, виданих українською мовою, зменшилася за рік з 34
до 32% від сумарного накладу. Проблемними місцями залишаються
сфера послуг та інтернет.
«Та добре відомо, що виховання так
званого інтернаціоналізму якраз ґрунтувалося на впровадженні стереотипів
нетерпимості до будь-яких національних відмінностей. Учитель дивився на
своїх вихованців, «не помічаючи», що
перед ним сидять українці чи діти інших національностей. Нагадувати українцям, що вони українці і мають берегти і любити свою самобутню національну культуру, яка має бути їм храмом, їх
житлом (поза яким вони стають бездомними і неприкаяними у світі) для прихильника інтернаціоналізму було недопустимо. І так само вчитель «не помічав» у своєму класі дітей інших національностей.

нами, до якої таким чином доторкалися діти. Симоненкове «заглядає в шибу
казка сивими очима, материнська добра ласка в неї за плечима» ці вчителі перетворили на діючий принцип: дитина приходить у світ духовності і краси,
коли її вести крізь поезію, яку містить
в собі самобутня культура». У тому,
що українська мова збереглася у мороку тих похмурих десятиліть, є велика
заслуга тих «мужніх одинаків» — вчителів, які тримали українське небо.

Генетичний код нації
«Відберіть у народу все — і він усе
може повернути, але відберіть мову, і
він ніколи більше вже не створить її;

буття духу

❙ Загроза русифікації України ще існує.
❙ Фото з сайта radiosvoboda.org.
500. У республіці продовжується підготовка вчителів російської мови і літератури з числа осіб корінної національності Казахської СРСР, Узбецької
СРСР і Туркменської СРСР. У 1984 році
до вищих навчальних закладів України їх було прийнято 500 осіб, на річне стажування — 150 осіб, у тому числі
20 осіб із Молдавської СРСР. Починаючи з вересня минулого року факультетам, які здійснюють підготовку вчителів російської мови і літератури для
союзних республік, додатково виділено 124 штатних одиниці професорсько-

У 80-х роках, щоправда, внаслідок
чиєїсь ініціативи зверху, в школах стали практикуватись вечори чи концерти
«дружби народів». Але учні усвідомлювали, що це «концерт», «сцена», показуха. Дитина могла на цей концерт одягнути національний одяг — вишиванку чи
тюбетейку: це сприймалось як виставка
деяких музейних експонатів. Але уявіть
на хвилю, скільки насмішок мала витримати дитина, байдуже, українець,
таджик чи казах, яка посміла б відвідувати школу в національному одязі. Навіть якби це були хоча б деякі елементи

нову батьківщину навіть може створити народ, але мови — ніколи; вимерла
мова в устах народу — вимер і народ»,
— писав видатний педагог Костянтин
Ушинський. Тож ми не зникли, не розчинилися в імлі бездержавності лише
тому, що зберегли генетичний код нації — мову.
Здавалося б, що після здобуття Україною незалежності мовна ситуація повинна була змінитися докорінно. Проте
століття бездержавності давалися (і даються) взнаки. Попри те, що мова набула статусу державної, суспільству й
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досі подається думка про доцільність (і
обґрунтовану необхідність) двомовності.
Проте читаймо наших класиків та робімо висновки.
Один промовистий факт. У праці
«Двоязичність і дволичність», надрукованій у «Літературно-науковому віснику» (1905) Іван Франко, даючи штрихи
до характеристики таких постатей, як
Т.Шевченко, М.Гоголь, М.Устиянович,
І.Наумович, говорить про руйнівну дію
двомовності, яку так уперто нам насаджували і насаджують.
Вчені-мовознавці б’ють на сполох:
війна є там, де немає української мови. І
це відкриття не сьогоднішнього дня. Читаймо сентенції філософів, аби зрозуміти важливість окреслення межі мови.
Професор-мовознавець Олександр Пономарів наголошує: «Для того, щоб по
всій Україні відродити українську мову,
нам треба агресивно її захищати». І не
треба боятися цього слова — агресивно,
бо йдеться про передумови виживання і
збереження нації. А тут не можна бути
слабким.
До речі, наголошує професор Пономарів, у нас ситуація сьогодні не гірша,
ніж у чехів 1918 року, коли вони звільнилися з-під Австро-Угорської імперії.
Тоді всі чеські міста були німецькомовні, але вони швидко відродилися, бо Масарик не призначав німців міністрами й
не запрошував чужинців.
Іван Огієнко не втомлювався повторювати: буде національна мова — буде
національна держава. Тож мовне питання — не приватна справа та другорядна річ, а питання виживання української нації. І тому не може не викликати
тривогу той факт, що у багатьох сферах
громадського життя й надалі побутує
російська. Про це свідчать дані аналітичного огляду «Становище української мови в Україні в 2017 році», оприлюдненого рухом «Простір свободи».
Згідно з опублікованою інформацією,
68% опитаних громадян (не враховуючи мешканців окупованих територій)
назвали українську мову рідною, а 61%
вважає, що мовна політика має бути
спрямована перш за все на захист української мови.
Українська мова домінує в галузі освіти (частка учнів, що здобувають освіту в школах з українською мовою навчання, становить 81, 9%), в органах державної влади та в кінопрокаті (сумарна
частка фільмів, дубльованих або озвучених українською мовою, становить
88%). На жаль, попри те, що за минулий рік українська мова зміцнила позиції в радіоефірі та на книжковому ринку, спостерігаються негативні факти.
Так, частка газет, виданих українською мовою, зменшилася за рік із 34 до
32% від сумарного накладу. Проблемними місцями залишаються сфера послуг
та iнтернет. За підсумками моніторингу кафе і ресторанів у 26 містах (усі обласні центри, крім окупованих, а також
Кривий Ріг, Маріуполь, Краматорськ та
Сiверськодонецьк), лише 38% закладів
харчування мають українську вивіску;
лише в 65% є меню українською і тільки
в 49% закладів персонал обслуговує україномовних клієнтів українською мовою.
На думку Олександра Авраменка,
відомого мовознавця, голос якого щороку звучить під час Всеукраїнського
радіодиктанту, необхідно й надалі робити все для того, аби у столиці панувала українська мова. Нині ситуація доволі тривожна, переконаний Олександр
Авраменко. Подвійні мовні стандарти —
небезпечна річ. Ведучі, які під час ефірів
спілкуються українською, відразу переходять на російську під час рекламних
пауз. На жаль, в українських школах
панує не менш тривожна ситуація. Часто українська мова звучить лише під час
уроків. Перерва — територія, де панує
«рускiй мiр».
Який висновок? Маємо вичавлювати
з себе раба «по краплині», адже психологічний аспект, ментальні зрушення долаються не так швидко. Тож зусиль мовознавців не достатньо, аби межі мови
розширювалися повсякчас. Крок за кроком, день за днем. Аби, зрештою, оселею нашого буття стала мова рідна, українська. ■
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КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 2018

■ ДІЙОВІ ОСОБИ
Лариса ГРОМАДСЬКА

«Не моя» на слова Василя Симоненка, «Сніг» — Сергія Жадана, Basta — Юрка Іздрика. Від цих пісень гурту Kozak System і не лише слухачі шаленіють: на фестивалях
у Франківську, Кропивницькому, Моринцях на Черкащині, у Польщі, США і багатьох
інших населених пунктах різних країн. За трохи більше ніж п’ятирічку спільної роботи хлопці вже випустили три альбоми: «Шабля», «Пісні самонаведення» (разом
iз Тарасом Чубаєм) та «Живи і люби». 30 березня у Києві на концерті «Козаки» презентують нову збірку, яку вирішили назвати «Не моя».
А ще Kozak System задіяні у постановці про Майдан Got to Be Fre — «Маєш бути
вільним». Грають і знову проживають події кінця 2013 — початку 2014 року. Вокаліст гурту Іван Леньо якось навіть усю ніч своїм голосом тримав сцену на майдані
Незалежності, коли Євгену Нищуку треба було відлучитися.
Досить несподівано для своїх прихильників Kozak System узяли участь у відборі до
національного конкурсу на «Євробачення-2018». Співачка Джамала, яка була в журі,
привселюдно зізналася, що в Київській консерваторії в Івана Леньо, який навчався
в аспірантурі, всі студентки були закохані...
Тож наша розмова для читачів «України молодої» — з Іваном Леньо.

Про непросте кохання
■ Іване, які пісні входять до нового
альбому «Не моя», презентація якого
відбудеться у Києві 30 березня?
— Над цим альбомом ми працювали
більше року. Так склалося, що до нього входять пісні здебільшого про кохання. Кохання, яке, зазвичай, буває різне:
не тільки щасливе (а останнім часом —
це велика рідкість), а й нещасливе, фатальне, недосяжне, ефемерне... А оскільки тексти, які ми брали до своїх пісень, подібні за своєю тематикою, — утворився психологічно-тематичний ряд
сприйняття цього альбому про непросте
кохання.
Назвали ми його «Не моя» за однойменною назвою пісні на слова Василя
Симоненка, яка також входить до цього альбому, і вже отримала статус «хіт»,
оскільки ротувалась на деяких FM-станціях. Я думаю, що цей альбом буде єдиним у нашому доробку, в якому буде так
багато надто романтичних пісень.
■ Коли планується показ рок-опери
«Маєш бути вільним», яка була анонсована на 24 лютого в Театрі імені Івана
Франка?
— «Маєш бути вільним — наша
спільна робота з композитором Володимиром Лавренчуком. Показ не відмінили, а перенесли через те, що весь склад
Kozak System і я — як виконавець однієї
з головних ролей, брали участь у відборі
на Національний конкурс «Євробачення-2018». І, на превеликий жаль, збiгалися дати проведення.
Найближчим часом буде повідомлено дату показу вистави. Додам, що через
цей збіг у нас з’явився час ще раз дуже
фундаментально обдумати концепцію
Got to Be Fre, можливо, дещо встигнути
змінити і допрацювати. Показ, який мав
відбутися 24 лютого, дещо відрізнявся б
від попередніх варіантів опери. Це вже
оновлена робота з допомогою режисера
Володимира Лавренчука. І це був дуже
ризикований експеримент. Адже тема
Революції на Майдані непроста і важка
для художньої інтерпретації. Бо це і загибель українців, і місце особистості в
зламні періоди історії... Тому ми хочемо ще ретельніше попрацювати над кінцевим варіантом цього шоу.
Got to Be Fre — це творчість і реалізація певних життєвих принципів когортою друзів. І якщо не всі імена артистів є
гучними, то це свідчить про бажання автора зробити акцент не на поверхневих
ефектах, а глибинних. Треба сказати,
що це якраз творчий симбіоз таких особистостей, які — кожен на своєму місці — роблять дуже важливі справи для
України. Серед них актор Дмитро Лінартович, банківський працівник Марина
Богун, економіст Данило Білак, міністр
культури Євген Нищук.
Ну, а про автора музики та ідейного
натхненника всього дійства Володимира Лавренчука потрібно окремо сказати
— це голова правління Райффайзен банк
Аваль, мегапозитивна особистість, мегаталант і справжній патріот України. Я б
навіть сказав — мій учитель у багатьох
моральних та життєвих аспектах.

«Розуміли, що ми ліземо зі своїм
уставом у чужий монастир»
■ Кому належала ідея взяти участь у
«Євробаченні»? Які враження від конкурсу?
— Ідея була наша. Оскільки ми ро-

❙ Іван Леньо.
❙ Фото Марії Сулими.

❙ Kozak System.
❙ Фото з власного архіву.

Іван Леньо: Неукраїнська
Україна мене загартувала
Вокаліст гурту Kozak System — про роль у рок-опері «Маєш бути вільним», участь
у відборі на «Євробачення», символи Трипільської культури на тілі та новий альбом
зуміємо, що «Євробачення» — це дуже
потужний медійний ресурс, вирішили скористатися можливістю показати свою творчість для тих глядачів, які
рідко нас бачать по телевізору через
об’єктивнi причини — телебачення в
своїй більшості досі продовжує бути не
українським у нашому розумінні сенсу
цього слова. Це є частиною пояснення
нашого непроходження у фінал.
На мій погляд, будь-який виступ такої команди, як ми, — це певною мірою
боротьба за український медійний простір. Вона поки що нами програється.
Але все одно потрібно використовувати
будь-яку можливість заявити про своє,
яке, на мою думку, є правдивiшим, природнiшим, а значить — потрібним. Ця
боротьба ще дуже довго триватиме.
Ми задоволені своїм виступом, ми задоволені справжньою реакцією людей,
а не тією реакцією, яка, на мій погляд,
була підтасована. Бо у нас є інші соціальні дослідження, у яких кількість реакцій на наш виступ була протилежною заявленій. І зрозуміло, що спрацювала передбачувана схема оцінок. І я можу бути
«вдячний» журі за те, що вони, поставивши нам радикально протилежний
бал, від того, який мав би бути по справедливості, — зайвий раз підтвердили
наявність упередженості та несприйняття всього істинно українського на розважальному ТБ.
■ Хто розробляв костюми для Kozak
System, сценографію?
— Сценографію нам робив режисер
Олексій Шульгін, йому допомагав Антон Фокін, а костюми — Дмитра Куряти, штатного модельєра каналу СТБ.
Взагалі, до тих працівників, які опікувались Kozak System, у нас тільки теплі
почуття, вони працювали дуже натхненно. По їхній поведінці було зрозуміло,
що ми ніби перебували на іншій планеті,
і наявність нас у тому середовищі дуже
їх збуджувала та надихала.
■ На концертах гурту Kozak System
завжди — живий звук. Як було співати
під фонограму?
— На жаль, однією з умов «Євроба-

чення» є виконання композиції «під мінус». Це значить, що тільки вокаліст
співає наживо, а все решта звучить iз фонограми. Але, скажімо, у Польщі подібні до «Євробачення» фестивалі мають
інші правила — там усі грають наживо.
Але для цього потрібні дуже серйозні затрати і більше часу на налаштування і
підготовку. Наші «українські» телеканали, мабуть, вирішили іти простішим
шляхом.
І, очевидно, це для нас було дуже незручно. Адже одна з особливостей і фішок Kozak System — це драйв, професіоналізм, потужне виконання і енергетика
живого виступу.
Ну і плюс англійська мова. Це також був компромісний вибір, бо скоріш
за все, і це очевидно, потрібно було співати українською.
Пісня, яку ми обрали, потребує розуміння смислового посилу. А посил там
дуже цікавий. Автор тексту пісні Mamai
поет-пісняр Микола Бровченко. Він зробив декілька варіантів українською мовою. І, на превеликий жаль, саме текст
про козака Мамая в цьому аранжуванні, яке ви всі чули, українською виглядав недосконало, на наш погляд. Не було
певної саркастичної складової, виходило дуже пафосно. Зникав гротеск. Зрозуміло, що англійська — не моя рідна
мова і співати чужою мовою дуже неприродно. Але це був той момент, у разі,
якби ми виходили у фінал, то весь світ
зрозумів би, про що пісня.
Зараз ми працюємо над створенням
українського варіанта пісні «Мамай», бо
сама пісня того варта.
Щодо журі, тут, я думаю, коментарі
зайві. А Джамалі велике дякую за жіночність та мудрість.
■ Чи зможете ви перебороти себе і наступного року взяти участь у «Євробаченні», щоб вносити українське начало
у розрекламований конкурс?
— Немає ніякого негативу з приводу
результатів. Вони очікувані нами. І ми
чудово розуміли, що ми ліземо зі своїм
уставом у чужий монастир. І нічого у цьому не було трагічного. Якщо наступно-

го року в нас з’явиться композиція, яку
будемо вважати вартою для показу на
подібному форумі, то спробуємо взяти
участь iще раз. Адже подібний конкурс
— це ще й свято музики і можливість показати себе в обоймі сучасних українських музикантів. Багато хто з учасників
відбору викликає повагу. І за лаштунками ми провели дуже чудово час: зустрічі,
нові знайомства.
■ Для вас дуже важливе питання української мови? Чи не було своєрiдним
приниженням виступати перед російськомовним Андрієм Данилком?
— Питання дуже хороше. Ми філософи по життю. Ми і є тими мамаями, про
кого співаємо. І наше завдання — нести
свій меседж у будь-якому середовищі й
у будь-якій ситуації. Чекати, коли в нас,
українців, настане зручна ситуація, яка
б дозволила стати самими собою, це було
б дуже наївно. За таку ситуацію потрібно боротися. І боротьби цієї вистачить не
тільки нам, а й нашим дітям і внукам.
Ми усвідомлюємо, що будь-хто, хто
сидів би на місці журі, всього-на-всього
частина певного сценарію, за яким працює телебачення. Ми співали не персонально для Андрія Данилка, ми співали для всієї України. Тому пам’ятаю й
завжди керуюся одним золотим правилом, що наше життя — це вибір між ідеальним і можливим.

Їй присвячена пісня «Маланка»
■ У «Вікіпедії» пишуть, що, окрім українського, ви маєте і польське коріння...
— Я є просто українцем. Польського
коріння у мене немає, натомість є лемківське. А лемки ближчі до українців,
ніж до поляків. Але у мені переважає
козацька кров. Я відчуваю її припливи, коли приїжджаю з хлопцями на пагорби Дніпра у районі сіл Витачів, Стайки, Халеп’я. Це місця сили, які я дуже
люблю і часто там буваю. Я поважаю все,
що пов’язано відчуттям свого роду, своєї
ідентичності.
■ Хто вплинув на те, що ви — патріот
України?

КУЛЬТУРА
— На моє виховання впливало дуже багато різних людей, факторів, інших складових (фільми, книги, персоналії). Я зможу перераховувати безкінечно. Зокрема, це
Тарас Шевченко, «Тіні забутих предків» Коцюбинського, «Зачарована Десна» Довженка, Іван Миколайчук iз
його «Пропалою грамотою»
і «Вавилоном ХХ», Василь
Шкляр, Володя Лавренчук,
Юрій Андрухович, Валентина Оліфіренко, Сашко Положинський, Валерій Чоботар, Віктор Ющенко, Тарас Чубай, кожен із хлопців
iз Kozak System, мої вчителі у музичному училищі
і консерваторії, сучасні українські поети, такі як: Жадан, Лазуткін, Ярмак, Мідна, Полєжака, Мартинюк,
Іздрик. Кожен, хто дотичний до мого життя, стає мені
і другом, і вчителем одночасно. Українська Україна зробила з мене українця. А неукраїнська Україна мене загартувала.
■ Привідкрийте завісу особистого життя для шанувальників.
— Моє життя повністю
віддане служінню творчості
разом із Kozak System.
Я маю дочку Маланку.
Вона є уособленням багатьохбагатьох любовей. Вона часто їздить iз нами на концерти, буває з нами за кулісами.
Донька грає на ксилофоні, барабанах, трубі, співає, вчить
англійську мову. Я дуже горджусь тим, що вона в мене є.
Їй присвячена пісня «Маланка».
Що стосується іншого,
то я — типовий козак iз повним набором своїх власних бачень, філософій і всього іншого. Тому думаю, що я не є легкий для співіснування, але
друзів і людей, котрих я люблю і мене люблять, дуже багато.
■ На сцені ви з акордеоном є одним цілим. На яких
інструментах ще граєте?
— Крім акордеону, я граю
на фортепіано. Можу заграти
на цимбалах. І раніше наші
треки я записував на цимбалах.
■ Чим захоплюєтеся?
— Я дуже люблю природу,
ліс. Займаюся спортом. Катаюся на велосипеді, скутері,
мотоциклі. Колись я дуже любив футбол. Зараз я дещо охолов до цього виду спорту. На
мій погляд, ті єдиноборства,
які створюють у людині бажання домінувати над кимось, є згубними для особистості. Потрібно, навпаки, займатися гімнастикою, вивчати
своє тіло, володіти ним, бути
здоровим. Але аж ніяк не намагатися комусь набити морду і бути сильнішим тільки
через те, що твоє его від цього отримає задоволення.
■ У вас надзвичайна харизма. Ви маєте дуже добру
фізичну форму. Є якісь секрети харчування, фізичної
культури від Івана Леньо, які
допомагають виглядати молодим і красивим?
— Вони не є особливими
секретами для будь-кого, хто
розуміє, що таке правильне харчування. Я намагаюся їсти мало, менше вживати жирного, смаженого. Зазвичай, я п’ю багато води з
джерела, до якого я понад сім
років їжджу в Пущу Водицю. Я не курю; не п’ю багато,
а якщо і п’ю, то тільки якісні дорогі напої: хороше черво-

не вино, інколи хороше віскі.
Я намагаюся позитивно мислити, а це також дуже добре
впливає на самопочуття. Намагаюся багато ходити лісом,
дихати свіжим повітрям.
■ Ще Конфуцій сказав, що
символи і знаки правлять світом. У вас багато тату. Як обираєте малюнки, і чи впливають вони на вашу долю?
— У нас, окрім мене, є
тату в нашого басиста Володі
Шерстюка. Це здебільшого
сакральні символи, якi гріють
нам серце і проявляють тим,
хто їх бачить, наш внутрішній світ. Конфуцій мав рацiю. Так, малюнки впливають на нашу долю, на наш
стиль мислення. Відбувається сприйняття цього світу через призму наших історичних
знань і нашого відношення до
історичної спадщини — Трипільської культури і всього,
що з нею пов’язане. Ми маємо дещо інші орієнтири, аніж
ті люди, які не до кінця розуміють, на якій землі вони
живуть і що для них значить
ця земля: Батьківщина чи
просто територія проживання або заробітку.
■ Які життєві цінності,
пріоритети сповідуєте?
— Із кожним прожитим роком арсенал цінностей збільшується, але не змінюється.
Я думаю, що головною моєю
цінністю є свобода. Свобода
вибору і свобода відповідальності. Для мене неймовірно
важливим є те, що я народився в Україні і, очевидно, помру в Україні. Я ціную чесність
і правдивість у стосунках будь
iз ким. І дуже важливо, щоб
кожен iз нас, хоч би що він
сповідував, хоч на якій позиції стояв, але був правдивим.
Спочатку правдивим перед
собою, а потім ретранслював
це у простір. Я дуже поважаю
дружбу і колективну роботу.
Я неймовірно ціную стосунки. Я по житті дуже віддана
людина, але все ж свобода для
мене — найважливіша. Мені
дуже важливо, хто біля мене.
І я дуже бережливо ставлюся
до того, як я поводжуся з іншими.
Я намагаюся бути цікавим. Завжди згадую слова одного з моїх учителів Михайла Бардина, який каже: «Те,
що тобі зі мною цікаво, — добре. Ти потурбуйся про те, щоб
мені з тобою було цікаво».
Я намагаюся слухати,
коли зустрічаюсь iз людьми,
які вже чогось досягли в житті і мають власну позицію.
Світ є такий, яким ми його
бачимо і робимо. Я хотів би,
щоб українці були більш рішучі, щоб мали більш стійку,
ґрунтовну позицію в житті.
Я хотів би, щоб кожен із нас
відчував свою персональну
відповідальність за те, що нас
оточує, і за той рівень життя,
який ми маємо.
Ми могли би жити набагато
заможніше, наша країна давно б стала самостійною, якби
свідомих людей було більше.
Кожен із нас має можливість
впливати на процеси на своєму рівні. І навіть якщо нам
удається запліднити собою
хоча б одну-дві людини, ми
змінюємо світ і робимо його
українським. Для мене дуже
важливо — українська Україна. Я не хочу ніде жити, хоча
я був більш ніж у сорока країнах світу. Я не хочу, щоб в інших країнах жили мої діти і
внуки. Я хочу тут бачити процвітаючу й прогресивну країну однодумців. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 2018
Сергій ТРИМБАЧ ,
спеціально для «України молодої»
Берлін

Берлінський кінофестиваль набрав ходи, щодня у багатьох
кінозалах — покази конкурсних
і позаконкурсних фільмів із десятків країн. Пізно ввечері 20
лютого (в Києві буде вже практично північ) у рамках програми
Panorama — світова прем’єра
фільму «Коли падають дерева»
молодої української сценаристки та режисера Марисі Нікітюк.
Напередодні, у понеділок, усі
бажаючі могли поспілкуватися з
автором фільму. Крім того, відбулося прийняття гостей, яких,
утім, чекають і кожного дня на
Українському стенді, що працює
на Європейському кіноринку.
Там відбуваються зустрічі, завданням яких є передусім налагодження ділових стосунків із
зарубіжними партнерами. Власне, саме з таких стосунків і починалася історія фільму Нікітюк
— на фестивалях.
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■ ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Кіно нині ходить пішки
Берлінале в очікуванні картини
української режисерки Марисі Нікітюк
«Коли падають дерева»

Нуль, помножений на нуль
Програму фестивального вівторка відкриває фільм відомого
американського режисера Гаса
ван Сента «Не хвилюйся, він
пішки далеко не піде». Потiм —
іранська картина під інтригуючою (для іранців) назвою «Свиня». Назва американської картини у чомусь символічна: якщо
складати враження про сучасне
кіно за конкурсними показами
— воно посувається уперед неквапом, часто озираючись навсібіч, а то й просто назад.
Скажімо, фільм «Єва» 60річного французького режисера Бенуа Жако. У головній ролі
— Ізабель Юпер, яка, скажу одразу, за точним визначенням одного з критиків, рухається тут
на автопілоті. Інакше кажучи,
відпрацьовує звичний для себе
образ стерви. Все починається
з того, що молодий літератор
Бертран (Гаспар Ільє) викрадає
і привласнює п’єсу, комедію,
яка має великий успіх. Тільки
ж треба рухатись далі, а як, на
якому паливі?
Бертран стикається з Євою,
повією, високим аристократом
низького жанру. О, тут є матеріал для чергового сценічного
шлягеру. Тільки ж бездарний
драматург погано орієнтується в законах людської поведінки. Відтак повне фіаско. «Хто це
такий?» — запитують у Єви, перед якою зненацька постав той
самий Бертран. Відповідь: «Ніхто». Стерла в порошок, тільки
кого? Нуль помножили на нуль
— воно й вийшло. «Глибока»
думка. Загадково одне: як такі
фільми потрапляють на конкурс
фестивалю такого рівня?
На такому тлі фільм «Довлатов» російського режисера Олексія Германа-молодшого виглядає набагато сильніше. Герой
стрічки — письменник, який
колись виїхав із СРСР і тільки
пiсля смерті, уже у пострадянські часи, став відомим і навіть доволі популярним у себе на Батьківщині.
Кілька днів листопада 1971го, які закінчуються черговою
річницею Великої жовтневої (у
ті часи це називалось так) революції. Журналіст багатотиражки Сергій Довлатов (у цій ролі
сербський актор Мілан Маріч)
намагається виконати завдання редакції. Ось, скажімо, спускають на воду новий корабель,
його прийшли привітати класики російської літератури Олександр Пушкін, Микола Гоголь,
Лев Толстой, Федір Достоєвський. Журналіст бере у них
інтерв’ю. Усі вони висловлю-

❙ Головні герої стрічки «Коли падають дерева».
ють щире захоплення успіхами
радянської влади: стільки нових будов, і гуманізм, гуманізм
на марші...
Довлатов усю цю картинку
й відтворює, разом з класиками. Одначе редакторка газети
матеріалом незадоволена: чорна іронія виходить, ось так. Чорна, а треба писати, щоби світло
було. Тодішня журналістика
уся на цьому принципі вибудовувалася: ми будуємо нове життя, світле, радісне життя. Хто
думає інакше, той «отщєпєнєц»
і навіть «класовий ворог».
Композиційно стрічку вибудувано, як хроніку кількох
днів, якоїсь стрункої оповіді немає. Зате є інше — система (про
яку з такою ностальгією згадує
нині чимало росіян), вибудувана на пригніченні, придушенні
особистого. «Яка мужність потрібна, — говорить у фільмі одна
із приятельок героя, — аби лишатися ніким i водночас бути собою». Справді, парадокс тодішнього часу: душили, а люди лишалися самими собою. Не всі й
далеко не завжди, але ж лишалися!

Як Кан сканував наше кіно
На прес-конференції Олексій
Герман-молодший сумував: «За
що їх так? Довлатов, Бродський
(знаменитий поет так само один
із персонажів стрічки) зовсім не
були дисидентами, вони просто
хотіли писати те, чого їх душа
прагнула. А влада їх вигнала
обох з Радянського Союзу...»
«Я захоплююсь тим часом, —
продовжував режисер, — тими
людьми, їх відданістю професії.
Я ось, — вже зовсім запечалився Герман, — не такий. Я б злякався і 15-ти відсотків проблем,
з якими вони стикалися. То час
міцних зв’язків, щирих стосунків, мистецтва, яке не заради
грошей, а щоби мистецтво творити. В російському мистецтві це був останній великий
сплеск... Нині багато талантів,
але їх усе ж значно менше, аніж
у ті часи».
Судячи з усього, так воно не
тільки в Росії. У Німеччині, до

прикладу. Конкурсний фільм
«Транзит» 57-річного німця
Крістіана Петцольда, улюбленця Берлінале («Срібний ведмідь» 2012-го), зроблений професійно. Історія Георга (Франц
Роговський), який опиняється
в Марселі під прізвищем письменника Вейделя. Усілякі загадкові метаморфози, жінка,
що виникає в житті героя і надає прискорення його долі. Відчувається міцна літературна основа, картину зроблено за романом Анни Зегерс. Одначе це не
фестивальне кіно, адже останнє
передбачає хоча би дрібку прориву за видиме, нової енергетики.
Йдучи на картину «Молитва» 51-річного француза Кедріка Кана, я чекав чогось справді
проривного. У 1990-ті Кан подавав великі надії, його фільми
охоче брали в Каннах і Берліні.
Дивимося. Історія 22-річного
Тома (Ентоні Байон), який загруз у гріхах (серед яких і наркотики). Побитий життям, він
рятується у такій собі комуні,
що отаборилась у горах і жорстко контролює поведінку кожного зi своїх членів. Католицький священик спрямовує їх
на шлях до Бога — і Том, попри спротив і психічні зриви,
той шлях знаходить. Остаточна впевненість у цьому приходить до нього у горах, коли він,
заблукавши і діставши важку травму ноги, всю ніч щиро
молиться, а на ранок стається
диво — нога цілком здорова. І
юнак повертається до звичайного життя — очищеним і просвітленим.
Чомусь ця картина нагадала
мені стару українську картину
«Прапори на вежах». Про те, як
безпритульники наверталися, у
1930-ті, до нового життя в колонії, якою керував педагог Антон Макаренко. Майже те саме
виходить і у Кана — ніби він
сканував тодішню драматургійну і світоглядну модель. Жартую, звичайно. Одначе, зновтаки, сумно дивитися таке безнадійно архаїчне кіно. На фестивалі! В Берліні! ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 2018

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА

Зима — не завада

Олексій ПАВЛИШ

Ліга Європи

Рестарт чемпіонату України розпочався із синхронних перемог
грандів та спарених невдач клубів із Кіровоградщини та Львівщини
Григорій ХАТА
Попри те, що віднедавна в українській прем’єр-лізі грає лише
12 команд, друга частина ЧУ2017/2018 розпочалася незвично
рано для вітчизняного футболу.
Утім лютнева погода не надто заважала клубам еліти їхньому поверненню на внутрішню арену.
У роки проведення чемпіонатів Європи та світу, аби у національних збірних було достатньо часу для підготовки до важливих турнірів, УЄФА та ФІФА
зобов’язують національні федерації завершувати внутрішні першості до конкретно встановленої
дати — загалом, дивлячись на календарі більшості європейських
чемпіонатів, усі турнірні питання в них мають вирішитися до 20
травня.
Базовим днем для проведення заключного туру поточного
ЧУ прем’єр-ліга обрала суботу,
19 травня, коли, з огляду на жеребкування, в очному двобої зустрінуться головні претенденти на
чемпіонський титул. І, звісно, не
тільки організаторам, усім хочеться, аби четверте в чемпіонаті побачення грандів мало турнірне значення. Після зимових канікул і
«Динамо», і «Шахтар» свої перші
матчі на внутрішній арені виграли, щоправда, показали в них абсолютно різний рівень гри. «Гірники», котрі в передчутті «плейоф» Ліги чемпіонів iз «Ромою» за
зиму неабияк зголодніли за великим футболом, рознесли на друзки «Чорноморець». Натомість динамівці, котрі за кілька днів до поновлення чемпіонату країни вже
встигли зіграти в Греції перший
поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи з АЕКом, у грі проти «Олімпіка» продемонстрували абсолютно
прагматичний футбол, здобувши
мінімальну перемогу. У другому
матчі поспіль за столичний клуб
відзначився молодий Віктор Циганков, а ветеран Руслан Ротань
зіграв за «біло-синіх» свій дебютний після повернення поєдинок.
Водночас героєм «Шахтаря» в
поєдинку проти «моряків» став
бразильський українець Марлос,
в активі якого два голи та три результативні передачі.
При цьому титул кращого бомбардира туру дістався іншому «гірнику», котрий на правах оренди
грає за «Маріуполь». «Хет-трик»
Андрія Борячука став четвертим за ліком у нинішньому сезоні
УПЛ, приніс перемогу підопічним
Олександра Бабича над «Зіркою»
та дозволив приазовцям піднятися в першу шістку чемпіонату.
Невдало склався рестарт сезону й для іншої команди з Кіровоградщини. За поразку аутсайдеру першості — «Сталі» — наставник «Олександрії» мусив публічно
вибачатися перед уболівальниками та керівництвом клубу. Цікаво, що «сталевари» не вигравали від початку чемпіонату, коли
сенсаційно перемогли в перших
двох турах. Завдяки третьому в
сезоні великому успіху колектив
із Кам’янського, котрий нині очолює болгарин Ніколай Костов, залишив останній щабель турнірної
таблиці, поступившись місцем
на останній сходинці львівським
«Карпатам».
Програла в минулому турі й
інша умовно львівська команда

Англія

❙ Другу частину чемпіонату країни «Динамо» розпочало з мінімальної
❙ перемоги над «Олімпіком».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
■ ТАБЛО
Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Перший етап. 20-й тур.
«Шахтар» — «Чорноморець» — 5:0
Голи: Феррейра, 20, 41; Марлос, 37, 52; Коваленко, 90
Харків, стадіон «Металіст», 2180 глядачів
«Сталь» — «Олександрія» — 2:0
Голи: Копитов, 71; Климчук, 76
Київ, «Оболонь-Арена», 510 глядачів
«Ворскла» — «Верес» — 1:0
Гол: Кулач, 59
Полтава, стадіон «Ворскла», 700 глядачів
«Зірка» — «Маріуполь» — 0:3
Голи: Борячук, 10, 26, 57
Кропивницький, стадіон «Зірка», 1430 глядачів
«Карпати» — «Зоря» — 0:2
Голи: Тимчик, 55; Іурі, 72
Нереалізоване пенальті: Харатін, 34 («З»)
Львів, стадіон «Україна», 1850 глядачів
«Динамо» — «Олімпік» — 1:0
Гол: Циганков, 24
Київ, НСК «Олімпійський», 5060 глядачів
Турнірна таблиця:
I
В
Н
П
М
1. «Шахтар»
20
14
3
3
43-18
2. «Динамо»
19
12
6
1
38-12
3. «Ворскла»
20
10
4
6
26-18
4. «Зоря»
20
7
9
4
33-25
5. «Верес»
20
5
11
4
22-16
6. «Маріуполь»
19
7
5
7
26-26
7. «Олімпік»
19
6
7
6
21-23
8. «Олександрія»
20
3
10
7
18-23
9. «Зірка»
20
4
6
10
13-26
10. «Чорноморець» 20
3
8
9
15-34
11. «Сталь»
20
3
6
11
15-29
12. «Карпати»
19
2
9
8
11-31
Бомбардири: Феррейра — 15, Марлос (обидва — «Шахтар») — 10.
— «Верес». Під час зимової паузи
рівненський клуб змінив не тільки свою юридичну адресу, прописавшись у місті Лева, а й провів
рокіровку на тренерському містку, поставивши на місце Юрія Вірта білоруса Юрія Свіркова. Дебют

Перший офіційний матч 2018
року столичне «Динамо» зіграли внічию — «біло-сині» не втримали виїзну перемогу у поєдинку з афінським
«АЕКом».
Відкривши рахунок зусиллями
Віктора Циганкова, підопічні Хацкевича намагалися втримати необхідний результат, та все ж пропустили за десять
хвилин до кінця зустрічі від «джокера»
греків Айдаревіча.
Долю путівки в 1/8 фіналу ЛЄ для
киян вирішить домашній матч, який
пройде 22 лютого на НСК «Олімпійський».
1/16 фіналу. Перші матчі.
«АЕК» (Греція) — «Динамо» (Україна) — 1:1 (Айдаревіч, 80 — Циганков,
19; «Д»: Бойко, Хачеріді, Кадар, Кендзьора, Шепелєв, Морозюк, Циганков, Гармаш (Бєсєдін, 78), Буяльський, Жуніор Мораес (Шапаренко, 90),
Д. Гонсалес), «Црвена Звезда» (Сербія) — «ЦСКА» (Росія) — 0:0, «Астана» (Казахстан) — «Спортинг»
(Португалія) — 1:3, «Боруссія» (Д,
Німеччина) — «Аталанта» (Італія)
— 3:2, «Ніцца» (Франція) — «Локомотив» (Росія) — 2:3, «Спартак»
(Росія) — «Атлетик» (Іспанія) — 1:3,
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — «РБ
Зальцбург» (Австрія) — 2:2, «Лудогорець» (Болгарія) — «Мілан»
(Італія) — 0:3 (Пластун («Л») — 90
хв.), «Естерсунд» (Швеція) — «Арсенал» (Англія) — 0:3, «Марсель»
(Франція) — «Брага» (Португалія)
— 3:0, «Копенгаген» (Данія) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:4, «Селтік»
(Шотландія) — «Зеніт» (Росія) —
1:0, «Наполі» (Італія) — «РБ Лейпциг» (Німеччина) — 1:3, «Ліон»
(Франція) — «Вільярреал» (Іспанія)
— 3:1, «Партизан» (Сербія) — «Вікторія» (Чехія) — 1:1, «Стяуа» (Румунія) — «Лаціо» (Італія) — 1:0.

О
45
42
34
30
26
26
25
19
18
17
15
15

колишнього голкіпера як головного тренера на українській футбольній ниві, як видно, вийшов невдалим. «Краще грала одна команда, а
перемогла — інша», — заявив після мінімальної поразки «Ворсклі»
новий наставник «Вереса». ■

Представники Туманного Альбіону взяли паузу в чемпіонаті, визначивши учасників 1/4 фіналу Національного кубка. Якщо «МЮ», «Челсі» і «Лестер» без проблем пробились до вісімки найкращих, то на «Тоттенхем» знову
чекає перегравання — «шпори» з першої спроби не впорались з нижчоліговим «Рочдейлом».
Приємні новини перед поєдинком Кубка проти «Уїгана» отримав півзахисник «Ман. Сіті» Олександр Зінченко. За чутками британської преси,
«городяни» готові укласти з українцем
новий контракт, удвічі підвищивши зарплату. Нагадаємо, цього сезону вихованець «Шахтаря» зіграв за «городян» 9
матчів у всіх турнірах.
Кубок. 1/8 фіналу. Найцікавіші результати. «Хаддерсфілд»
— «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (Р.
Лукаку, 3, 55), «Челсі» — «Халл Сіті»
— 4:0 (Вілліан, 2, 32; Педро, 27; Жиру,
42), «Лестер» — «Шеффілд Юнайтед» — 1:0, «Вест Бромвіч» — «Саутгемптон» — 1:2, «Брайтон» — «Ковентрі» — 3:1, «Рочдейл» — «Тоттенхем» — 2:2 (Хендерсон, 45; Девіс, 90+3
— Лукас Моура, 59; Г. Кейн, 88 (пен.)).

Іспанія
Усе ще непереможною у Ла Лізі залишається «Барселона» — каталонці
«на класі» здолали «Ейбар». Найближчий переслідувач «синьо-гранатових»
— мадридський «Атлетико» — після
перемоги над «Атлетиком» відстає на
7 пунктів.
Чинний чемпіон — «Реал» —
поки бореться лише за третє місце: підопічні Зідана у результативному матчі здолали «Бетіс».
Прімера. 24-й тур. «Жирона»
— «Леганес» — 3:0, «Лас-Пальмас» — «Севілья» — 1:2, «Ейбар»
— «Барселона» — 0:2 (Суарес, 16;
Альба, 88), «Алавес» — «Депортиво» — 1:0, «Малага» — «Валенсія»
— 1:2, «Реал Сосьєдад» — «Леванте» — 3:0, «Атлетико» — «Атлетик»

— 2:0 (Гамейро, 67; Дієго Коста, 80),
«Еспаньйол» — «Вільярреал» —
1:1, «Бетіс» — «Реал Мадрид» —
3:5 (Манді, 33; Начо, 37 (у свої ворота); Серхіо Леон, 85 — Асенсіо, 11, 59;
Серхіо Рамос, 50; Роналду, 65; Бензема, 90+2).
Лідери: «Барселона» — 62, «Атлетико» — 55, «Валенсія» — 46, «Реал
Мадрид» (23 матчі) — 45, «Севілья»
— 39, «Вільярреал» — 38.
Бомбардир: Мессі («Барселона»)
— 20.

Італія
Дивовижну синхронність у результатах демонструють лідери Серії А —
«Наполі» і «Ювентус». Головні фаворити на «скудетто» продовжили переможні серії до 9 матчів, здолавши конкурентів з однаковим рахунком — 1:0.
Перед візитом до Харкова на поєдинок ЛЧ проти «Шахтаря» на третьому місці італійського чемпіонату закріпилася «Рома» — «вовки» на виїзді
були сильнішими за «Удінезе».
Серія А. 25-й тур. «Удінезе»
— «Рома» — 0:2 (Юндер, 70; Перотті, 90+1), «К’єво» — «Кальярі» — 2:1,
«Дженоа» — «Інтер» — 2:0, «Торіно» — «Ювентус» — 0:1 (Алекс Сандро, 33), «Беневенто» — «Кротоне» —
3:2, «Болонья» — «Сассуоло» — 2:1,
«Наполі» — «СПАЛ» — 1:0 (Аллан, 7),
«Аталанта» — «Фіорентина» — 1:1,
«Мілан» — «Сампдорія» — 1:0.
Лідери: «Наполі» — 66, «Ювентус» — 65, «Рома» — 50, «Інтер» —
48, «Лаціо» (24 матчі) — 46, «Сампдорія» — 41.
Бомбардир: Іммобіле («Лаціо»)
— 20.

Німеччина
Уперше за кілька місяців жоден
з українців не отримав ігрової практики у матчі Бундесліги. Нападник дортмундської «Боруссії» Андрій Ярмоленко і «опорник» «Байєра» Владлен
Юрченко продовжують відновлюватися після травм, а хавбек «Шальке» Євген Коноплянка пропускав гру з «Хоффенхаймом» через хворобу.
Усі три клуби наших легіонерів
здобули перемоги та тримаються у
«топ-6».
Перша Бундесліга. 23-й тур.
«Герта» — «Манйц» — 0:2, «Кельн»
— «Ганновер» — 1:1, «Гамбург» —
«Байєр» — 1:2 (Хан, 71 — Бейлі, 40;
Хавец, 50), «Фрайбург» — «Вердер»
— 1:0, «Вольфсбург» — «Баварія»
— 1:2 (Дідаві, 8 — Вагнер, 64; Левандовський, 90+1 (пен.)), «Шальке» —
«Хоффенхайм» — 2:1, «Аугсбург» —
«Штутгарт» — 0:1, «Боруссія» (М) —
«Боруссія» (Д) — 0:1 (Ройс, 32).
Лідери: «Баварія» — 59, «Боруссія» (Д) — 40, «Байєр», «РБ Лейпциг» (22 матчі) — 38, «Шальке» — 37,
«Айнтрахт» (22 матчі) — 36.
Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 20.

Франція
Лідер французької першості —
«ПСЖ» — упевнено крокує до чемпіонства: парижани на чолі з Кавані і
Неймаром розгромили «Страсбург» і
виграють у «Монако» 12 балів.
А «монегаски» і «Олімпік» з Марселя є головними претендентами на
«срібло» і «бронзу».
Ліга 1. 26-й тур. «Монако» —
«Діжон» — 4:0 (Б. Кейта, 14; Фабіньйо,
68 (пен.); Роні Лопеш, 88; Глік, 90+3),
«ПСЖ» — «Страсбур» — 5:2 (Дракслер, 10; Неймар, 21; Ді Марія, 23; Кавані, 73, 79 — Аолу, 6; Баокен, 67),
«Ам’єн» — «Тулуза» — 0:0, «Анже»
— «Сент-Етьєн» — 0:1, «Кан» —
«Ренн» — 2:2, «Монпельє» — «Генгам» — 1:1, «Труа» — «Мец» — 1:0,
«Ніцца» — «Нант» — 1:1, «Лілль» —
«Ліон» — 2:2, «Марсель» — «Бордо»
— 1:0 (Товен, 35).
Лідери: «ПСЖ» — 68, «Монако»
— 56, «Марсель» — 55, «Ліон» — 49,
«Нант» — 39, «Монпельє» — 38.
Бомбардир: Кавані («ПСЖ») —
23. ■
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СПОРТ
Олександр Абраменко
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«Я не чекав цієї медалі».

український фристайліст

■ ІГРИ-2018

Не сон і не казка — реальність
Довгі роки наполегливої праці та неабияка психологічна стійкість принесли досвідченому миколаївському
фристайлісту сенсаційне олімпійське «золото»
Григорій ХАТА
Дивлячись за тим, з якими труднощами долають складну — прокладену в гірському кластері — олімпійську
трасу наші провідні біатлоністи й біатлоністки, все більшим стає відчуття, що
в Пхенчхані українська збірна з біатлону може залишитися без медалей.
Утім із порожніми руками з Південної Кореї наші олімпійці вже точно не
повернуться. Фристайліст Олександр
Абраменко везе додому цікавий і несподіваний подарунок.
Не сказати, що ніхто не сподівався
побачити 29-річного лижного акробата з
Миколаєва на олімпійському п’єдесталі.
Перед стартом Олімпійських ігор у Пхенчхані володар шостого результату на Іграх-2014 у Сочі фігурував у розширеному списку претендентів на медалі, входячи до елітної групи «зимовиків», котра
отримувала пріоритетне фінансування
від «спортивного» міністерства. На останньому перед Олімпіадою-2018 етапі
Кубка світу Абраменко здобув «срібло»,
проте повністю пропущений через травму коліна минулий сезон не дозволяв
спортсмену з максимальною впевненiстю почуватися на схилах екстрим-парку «Бокванг» у Пхенчхані.
Не маючи на 100% відпрацьованого технічного арсеналу, Олександр Абраменко у Пхенчхані показав неймовірну психологічну стійкість, яка, скоріше
за все, й дозволила йому здобути сенсаційне «золото» Олімпіади-2018. До свого тріумфу в Пхенчхані Сашко жодного разу не потрапляв «у призи» чемпіонатів світу та зимових Ігор, щоправда,
в сезоні 2015/2016 років виграв загальний залік Кубка світу. На свою четверту
за ліком Олімпіаду Абраменко приїхав,
маючи за плечима 27-й результат на Іграх у Турині, 24-й — у Ванкувері та 6-й
— у Сочі.
Кожного разу поліпшуючи свої досягнення, у Пхенчхані 29-річний мико-

❙ Олександр Абраменко — перший
❙ український олімпійський чемпіон
❙ серед чоловіків.
❙ Фото з сайта НОК.
лаївець витиснув із себе максимум. Не
обійшлося, звісно, тут і без удачі, котра,
як не раз відзначав Олександр, постійно
посміхається переможцям у лижній акробатиці.
Упродовж великого фіналу, котрий
проходив у три фази, так би мовити, на
вибування, раз по раз з боротьби за медалі вибували фаворити. Під час приземлення помилялися росіяни, білоруси, китайці. Вийшло навіть так, що до
стрибка останнього учасника на олімпійську «бронзу» претендував атлет,
який також припустився серйозної помилки «на землі».
А от Абраменко під час виконання
своїх спроб не помилявся. Можливо,
його повітряна частина стрибка була не
настільки ідеальною, як у китайських
фристайлістів, проте за фазу приземлення Олександр завжди отримував від суддів стабільно високу оцінку.
У останній спробі Абраменко пішов на ризик, наважившись виконувати складну комбінацію, котру до цього практикував лише на тренуваннях.
У підсумку, оцінку за її виконання не

❙ «Золотий» стрибок Олександра Абраменка в олімпійському суперфіналі з лижної акробатики.
❙ Фото з сайта nv.ua.
вдалося перевершити навіть майстровитому китайцеві, котрий, потрапивши з
першим результатом до заключної фази
фіналу, останнім завершував змагання.
«Це якась казка, просто сон», — не вірив
у свій тріумф Абраменко, котрий став
першим українським олімпійським чемпіоном серед чоловіків. Зауважимо, що
одеський фігурист Віктор Петренко своє
«золото» Олімпіади-1992 року здобув у
складі об’єднаної команди СНД.
Тепер виграна миколаївським фристайлістом — учнем тренера Юрія Кобельника — нагорода у Пхенчхані розбавить олімпійську нагородну колекцію
українських «зимовиків», куди раніше
складали медалі представники біатлону
та фігурного катання.
У відповідь на сенсаційний тріумф
Абраменка міністр молоді та спорту Ігор

Жданов пообіцяв, що у найближчі два
роки в Буковелі держава збудує сучасний сноупарк, аби українські фристайлісти вдома, а не за кордоном, готувалися до змагань.
Варто нагадати, що в 2014 році вихованці української школи фристайлу —
уродженці Рівненщини Алла Цупер та
Антон Кушнір — принесли олімпійське
«золото» Білорусі. Тепер прийшов час і
для свята на нашій вулиці. «Це видатне
досягнення, просто геніальний виступ.
Дякуємо Олександру та старшому тренеру збірної Енверу Аблаєву, котрі подарували незабутні миттєвості радості та
щастя всьому українському народу», —
відзначив президент НОК України Сергій Бубка, котрий особисто на церемонії
нагородження вручив золоту медаль українському чемпіону. ■

■ Є ПРОБЛЕМА!

Розбір польотів
Після повернення з Пхенчхана окремі українські олімпійцісаночники отримають новий інвентар
Інф. «УМ»
Після того як Олександр
Абраменко виборов для України першу олімпійську медаль у
Пхенчхані, очільник «спортивного» міністерства Ігор Жданов заявив, що тепер фристайл
опиниться в числі пріорітетних
для держави видів спорту.
А як бути з іншими видами, представники котрих у
Пхенчхані виступали, проте до
п’єдесталу не дісталися? Приміром, вітчизняний саночник
Андрій Мандзій запам’ятався
тим, що на одному зі стрімких
поворотів олімпійської траси випав із своїх саней, проте
зумів повернутися «в сідло» й
дістатися фінішу. А ще 29-річний уродженець Кременця цікавий тим, що у вільний від
тренувань та змагань час у га-

ражі займається модернізацією власних саней.
І дарма, що в 2017 році
Міністерство молоді та спорту
придбало для олімпійців троє
німецьких саней, кожен екземпляр яких коштував 80 тисяч гривень. Далеко не всі вітчизняні саночники, що поїхали до Пхенчхана, змогли
пересісти на новенький транспорт.
За словами Павла Булгака — радника міністра спорту
Ігоря Жданова, інвентар, який
було замовлено тренерським
штабом і федерацією в рамках
програми олімпійської підготовки, не дійшов у повній мірі
саме тим саночникам, які завоювали право представляти Україну на зимовій Олімпіаді у
Пхенчхані-2018.
Як написав пан Булгак на

своїй сторінці у «Фейсбуці»,
після повернення команди з
Олімпіади в міністерстві розберуться з усіма організаційними проблемами, що виникли
у Федерації санного спорту під
час підготовки до Ігор. Зокрема, чому лише четверо з шести
саночників, котрі здобули ліцензії, потрапили до державної програми підготовки олімпійців, а також, що змусило федерацію відмовитися від
раніше поданої заявки на придбання семи саней. Павло Булгак пообіцяв, що всі українські саночники, котрі поїхали на
ОІ-2018 на старому інвентарі,
отримають новий транспорт.
От тільки питання: чому так
пізно.
Думається, не залишиться
без уваги «спортивного» міністерства й перший від України

❙ Перший український скелетоніст на Олімпіаді —
❙ Олександр Гераскевич — показав у Пхенчхані
❙ дуже пристойний результат.
❙ Фото з сайта НОК.
на олімпійських Іграх скелетоніст Владислав Гераскевич.
Як каже його батько, головною проблемою для спортсмена та його сім’ї є фінансові борги, що були накопичені в процесі підготовки до Олімпіади.

А свій дебют на олімпійській
трасі Гераскевич відзначив доволі високим 12-м місцем, яке
до тріумфального успіху Абраменка залишалося кращим результатом українців у Пхенчхані. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Нетиповий «Мобіль»
На Харківщині з’явився ефективний досвід будівництва об’єктів соціальної сфери, який можна назвати
«бюджетною складчиною»

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛЮТОГО 2018

■ БЕБІ-БУМ

❙ Ірина Шинкарук

Діти-квіти
Ірина Шинкарук та
Олена Шоптенко чекають
на поповнення родини
У Житомирі повним ходом
ідуть приготування до четвертого уже Міжнародного фестивалю мистецтв імені Володимира Шинкарука «Пісенний
Спас», який традиційно відбудеться тут у другій половині
серпня. Організатори фестивалю обіцяють багато несподіванок, головна з яких — усі учасники конкурсу виставлятимуть
свої номери на фестивальній
сторінці, а користувачі інтернету зможуть обрати найкращих
відкритим голосуванням.
У директора фестивалю,
співачки Ірини Шинкарук є вагомі причини для того, щоб якнайшвидше залагодити всі
мистецькі справи. Річ у тім,
що наприкінці травня Ірина та
її чоловік Віталій Селіванов чекають на поповнення. Як стало
відомо «УМ», у Ірини має народитися дівчинка. Вона стане третьою дитиною в Ірини та

Віталія — у пари підростають
ще двоє синів, 7-річний Єгор
та 5-річний Віктор. Обоє хлопців займаються музикою, спортом та іноземними мовами.
А хореограф Олена Шоптенко та її чоловік, бізнесмен
Олексій Іванов, чекають на
первістка. Про це переможниця першого сезону шоу «Танці
з зірками» зізналася головній
вивідувальниці світських секретів телеведучій Каті Осадчій. Щоправда, коли станеться це щастя і хто в неї буде,
Шоптенко залишила в секреті,
зізнавшись лише, що мріє про
весілля та медовий місяць, а
поки що намагається більше
відпочивати і правильно харчуватися.
І це правильно. Бо кар’єракар’єрою, а діти — це завжди
радість. Тим більше, у таких
гарних жінок, як Ірина та Олена. Зрештою, у сучасному світі
можна легко поєднувати одне з
іншим.■

Ната НЕТУДИХАТА
Хто з нас у дитинстві не дивився індійські фільми? Як розповідали колись «кролики», «Галя не додоїла корову. Петро не довчив
Галю, як доїти корову. Корова не додоїлася —
усі троє побігли в клуб».
Але до такого сюжетного повороту, з яким
зіткнулися поліцейські індійського штату Уттаракханд, не додумалися навіть найвигадливіші уми тамтешньої фабрики мрій — Боллівуду. Тут затримали 26-річного Світі Сена,
якого родичі дружини звинуватили в тому, що
він позичив у них 13 тисяч доларів і не віддає. Коли ж поліцейські придивилися ближче до затриманого, то з’ясувалося, що перед
ними — жінка, Крішна Сен. Більше того, більше двох років вона видавала себе за чоловіка
і навіть спромоглася двічі одружитися.
Родичі дружин були шоковані не менше,

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №20

■ ОТАКОЇ!

Індійське кіно
26-річна індійка видавала себе за чоловіка і
навіть встигла двічі одружитися
ніж поліцейські. Вони і гадки не мали, що мають справу з жінкою, настільки правдоподібною була Крішна у своєму образі: одягалася як
чоловік, ромовляла як чоловік, дружила з чоловіками. Що ж до інтимних речей, то до цього не доходило: при своїх дружинах Крішна не
роздягалася і одразу після весілля разом із
приданим «їхала у відрядження», а тоді подавала на розлучення. Своїх наречених Сен під-

шукувала в соціальних мережах.
Тепер проти Крішни Сен порушена кримінальна справа за звинуваченням у шахрайстві.
Річ у тім, що давати та отримувати придане за
наречену в Індії заборонено ще у 1961 році. А її
«дружини» тепер десять разів перевірять, хто
з ними поряд, перед тим, як знову іти до шлюбу. Тим більше, якщо це — знайомий з інтернету. ■

■ ПОГОДА
21 лютого за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. На дорогах
мiсцями ожеледиця. Вiтер схiдний, 3-8 м/с. Температура
вночi -8...-10, удень -3...-5.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв.
Славське: вночi -6...-8, удень -1...-3. Яремче: вночi -6...
-8, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +3...+5. Рахiв:
-2...-4, удень +3...+5.
19 лютого висота снігового покриву становила: Дрогобич
— 16 см, Стрий — 17 см, Славське — 17 см, Плай —
70 см, Мiжгiр’я — 7 см, Рахiв — 4 см, Долина — 22 см,
Івано-Франкiвськ — 11 см, Яремче — 17 см, Коломия
— 20 см, Пожежевська — 71 см.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-8…-13
-1…-6

-5…-10
0…-5
Схід

хмарно

Центр

-5…10
-1…-6

-5…10
-1…-6

дощ
сніг

Південь -4…-9
-2…+3
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса:
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
03047, Київ, пр. Перемоги, 50
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
Телефон для довідок:
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
т./ф.: (044) 454-84-92
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
Рекламне бюро:
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
т./ф.: (044) 454-88-86,
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
reklama@umoloda.kiev.ua
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

По горизонталі.
2. «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої ж діти
її розпинають» (ім’я автора). 6. Захисний головний убір, який рятував
майданівців від ударів «Беркута». 7.
Щит Зевса, переносно-захист, опіка.
8. Нестача чогось, рідкісний товар.
10. Місце принесення жертви в храмі. 11. Титул правителя Римської імперії, який отримує своє, а Бог —
своє. 13. «На Аскольдовій могилі
поховали їх. Тридцять мучнів-українців, славних, молодих» (автор). 14.
«Піккардійська ...», музичний гурт,
що виконав пісню «Пливе кача», яка
стала реквіємо за загиблими. 16. Український фізик, який раніше Рентгена відкрив Х-промені і зробив знімок руки Лесі Українки. 19. Захисне покриття металічних виробів. 21.
Місцевість у Грузії, де за легендою
зберігалося золоте руно. 22. Гумова
палиця, яка перебуває на озброєнні
в поліції. 23. Стрімкий напад на ворога. 24. Легендарний британський
король, засновник традиції круглих
столів.
По вертикалі:
1. Смолоскип. 2. Піаніст, який
супроводжував грою демонстрацію
німих кінострічок. 3. Холодна колюча зброя та протитанкова гармата. 4.
Один із перших загиблих від куль на

Майдані. 5. Приморське місто, мер
якого нещодавно був затриманий і
випущений на поруки. 8. Один із лідерів Майдану, координатор руху
«Спільна справа». 9. Твердження,
яке потребує доведення. 10. Старший син Тараса Бульби. 12. Велике
«королівське» фортепіано з кришкою, що піднімається вгору. 15. Відновлена історична назва міста Артемівська. 17. Ім’я Героя Небесної
сотні, відомого фразою «Небо падає». 18. Новорічна інсталяція, яку
так і не добудував на Майдані Віктор Янукович. 19. Ім’я американського письменника, «батька» детективного жанру. 20. Український політик, який ворогів називає «скотиняками». ■
Кросворд №18
від 14 лютого

■ ПРИКОЛИ
Учителька біології запитує:
— Коли потрібно збирати яблука?
Петро:
— У серпні!
Маша:
— У вересні!
Вовочка iз виглядом знавця:
— Коли собака прив’язаний!
***
Телефонна розмова двох подруг:
— Привітай мене, я вчора позбулася дев’яноста зайвих кілограмів!
— Сiла на супердієту?
— Ні, з чоловіком розлучилася.
***
Розмовляють чоловiки в поході:
— Навіщо ти фотографію тещі з
собою береш?
— Уяви: дощ, холоднеча. А як

подивлюся на фото, думаю: «Боже,
як тут добре».
***
Прийшов чоловiк до лікаря:
— Мене мучать сильні головні
болі.
— Ви п’єте?
— За все життя — жодної краплі спиртного!
— Курите?
— За все життя не викурив жодної цигарки!
— Чи ведете інтенсивне статеве
життя?
— За все життя — жодного контакту з жінкою.
— Тоді я вам можу поставити
лише один діагноз: німб занадто стискає вашу голову.
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