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

«У нинішній російській
армії бояться навіть
самостійно мислити»
Відставний майор Анатолій Сидоренко
— про «свої» три війни та враження
від армії нашого противника

» стор. 8
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Сергій Тримбач: Політичні
мотиви можуть різко
підсилити симпатії
до української
стрічки
» стор. 12—13

» стор. 6—7
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,846 грн
1 € = 33,776 грн
1 рос. руб. = 0,377 грн

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

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
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Ми знову маємо нагоду радіти світлу справедливості. У цей непростий
час бачимо стільки добрих прикладів героїчної, схованої постави.
Такі лікарі, як Іван Венжинович і Ольга Мартиненко, тихою працею
врятували тисячі життів».

■ ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ

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

■ НА ФРОНТІ

Тарас ЗДОРОВИЛО
Сепаратисти «ДНР» зазнали
чималих втрат під Горлівкою 20
лютого — серед загиблих і «комбат» найманців «ДНР». Інформацію про полеглих п’ятьох «гібридів» Путіна підтвердив навіть
сумнозвісний ексміністр оборони
«ДНР» та військовий злочинець
Ігор Гіркін. Загалом, як повідомив у Twitter офіцер української
розвідки Сергій Нещадим, «втрати
орків 20.02.2021 р. склали 9 осіб:
безповоротні (200) — 9 (7 — 3 омсбр 1 АК, 1 — 2 омсбр 2 АК, 1 —
7омсбр 2 АК не бойовий, обставини уточнюються)».
У цей день російські окупанти на Донбасі зірвали перемир’я і
влаштували потужні обстріли позицій Збройних сил України. Головнокомандувач ЗСУ генералполковник Руслан Хомчак зазначив: «Так, 20 лютого противник
зробив прицільний обстріл зі 120мiлiметрових мінометів наших позицій, а також населеного пункту
Новгородське, під час якого було
пошкоджено три житлові будинки, лінію електромереж і газопровід. Зі 122-міліметрової артилерії противник вів вогонь по наших позиціях у районі населеного
пункту Південне. Крім того, з позицій біля населеного пункту Горлівка збройні формування РФ відкрили вогонь по власних позиціях
поблизу газорозподільної станції,
від якого, за отриманою інформацією, загинув один їхнiй найманець і є поранені».
Численні порушення запровадженого у липні 2020 року режиму припинення вогню на Донбасі
змусили керівництво України повернути право ЗСУ відкривати вогонь у відповідь у разі відновлення
бойових дій незаконними збройними бандформуваннями «респубСвітлана МИЧКО
Тернопільська область
В Українському католицькому університеті
ввосьме відбулася церемонія вручення особливої нагороди за моральне, духовне та етичне лідерство «Світло справедливості» (цьогоріч, як
повідомляє сайт закладу, лауреатів обирали зпоміж представників медичної сфери). І вперше
з часу заснування нагороди її було вручено посмертно — 51-річному сімейному лікарю Іванові
Венжиновичу з Почаєва
на Тернопільщині. Будучи терапевтом та інфекціоністом у бригаді швидкої допомоги, він самовіддано рятував людей
від COVID-19 і від цієї ж
хвороби помер у вересні
минулого року. Його обличчя стало відомим усій
Україні завдяки фотографії агентства Associated
Press, розміщеній на білбордах iз написом «Дякуємо за життя» в рамках національної кампанії від дитячого фонду
ООН (ЮНІСЕФ).
Нагороду — кришталеву статуетку та грошову премію — на урочистій
церемонії прийняла дружина Івана Венжиновича Ірина, яка працює завідувачкою лабораторії
ІФА-тестів на COVID-19
Почаївської міської лі-

Борис Ґудзяк
владика, співзасновник нагороди

«Іх там нєт», а загиблі є
У боях під Горлівкою окупанти зазнали значних втрат
лік». Це і було зроблено, причому
дуже успішно. Українська армія
вкотре підтвердила, що не втратила навики, набуті з 2014 року,
і в змозі вести війну за сучасними
стандартами з використанням високотехнологічного обладнання.
Дивує лише те, що на офіційній сторінці пресслужби операції
Об’єднаних сил про бої 20 лютого й
втрати окупантів — жодного слова. Щодо подій на фронті 21 лютого, то пресслужба інформує, що
на переважній більшості ділянок
відповідальності частин і підрозділів у районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша. Було зафіксовано лише
одне порушення режиму припинення вогню.
На напрямку, за який відповідає оперативно-тактичне угруповання «Північ», поблизу населеного пункту Світлодарськ російсько-окупаційні війська здійснили кілька прицільних пострілів у
бік українських позицій зі снайперської зброї.
Про дії збройних формувань
Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.
Бойових втрат серед особового
складу Об’єднаних сил немає.
Станом на 7-му годину ранку 22 лютого обстановка в районі
проведення операції Об’єднаних
сил контрольована українськими

воїнами, порушень з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Додамо, що проросійські бойовики продовжують блокувати роботу п’яти контрольних пунктів
в’їзду-виїзду на лінії розмежування: «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське» та «Мар’їнка».
Пропуск людей здійснюють лише
два контрольні пункти — «Станиця Луганська» і «Новотроїцьке»,
де окупанти розблоковують рух
людей двічі на тиждень, у понеділок та п’ятницю.
Щодо української сторони, то
за рішенням командувача операції Об’єднаних сил відкриті для
пропуску через лінію розмежування всі КПВВ. Контрольні пункти
функціонують щоденно з 08.00 до
16.00.
«Упродовж тижня через «Станицю Луганську» на тимчасово окуповану територію України
прослідували 4 710, а на контрольовану територію — 4 517 людей. Через КПВВ «Новотроїцьке»
лінію розмежування перетнули
182 особи та 32 транспортнi засоби до тимчасово окупованої Донеччини, водночас 162 та 29 відповідно — на підконтрольну Україні територію», — повідомили в штабі
ООС.
Крім того, російські найманці
не пропустили на тимчасово окуповану територію 10 громадян,
тож наші прикордонники забезпечили їх повернення на територію
України. ■

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Світло справедливості
Лікар посмертно отримав особливу нагороду

❙ Лікар, який віддав
❙ своє життя в боротьбі
❙ за життя інших.
❙ Фото агентства
❙ Associated Press.
❙ Дружина та донька Івана Венжиновича
❙ на врученні нагороди.
❙ Фото з сайта УКУ.
карні. А другою лауреаткою «Світла справедливості» стала Ольга Мартиненко — завідувачка
інфекційного відділення
Центральної міської лікарні Рубіжного, що на
Луганщині. Перші два
місяці її відділення було
єдиним, яке приймало
хворих на COVID-19 з

усієї Луганської області. Попри всі труднощі й
виснажливу роботу, ніхто з персоналу інфекційного відділення не звільнився.
«Ми знову маємо нагоду радіти світлу справедливості. У цей непростий
час бачимо стільки добрих прикладів героїчної,

схованої постави. Такі лікарі, як Іван Венжинович і Ольга Мартиненко,
тихою працею врятували
тисячі життів. Про них не
пишуть у газетах і не згадують на широкий загал.
Тому своєю відзнакою Капітула хоче підкреслити,
що справедливість проявляється всюди, де ти є
і дієш», — сказав у своєму виступі співзасновник
нагороди, владика Борис
Ґудзяк. ■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ
Ракета-носій «Антарес», у створенні
якої брали участь українські конструктори і виробничники, вкотре успішно
стартувала з Центру космічних польотів
на острові Воллопс, що в американському штаті Вірджинія. Цього разу, за інформацією пресслужби КБ «Південне»,
вона вивела на орбіту корабель Cygnus.
На борту космічного «човника» розмістили 3,7 тонни наукової провізії та
речі, призначені для екіпажу міжнародної станції. А також суперкомп’ютер
SBC-2, розроблений Hewlett Packard і
NASA. Його використовуватимуть для
аналізу даних про стан здоров’я астронавтів і розшифровки їх ДНК просто на
борту МКС. До функціонального списку
включили й аналіз результатів спостережень за полярними покладами льоду та
блискавками в атмосфері Землі. І це ще
не все. «Антарес», окрім Cygnus, виведе на орбіту низку кубсатів (малі штучні супутники. — Ред.) та кілька наносупутників для подальшого дослідження
космосу. Ще одне завдання місії — вивезти з космічної станції й утилізувати у
щільних шарах атмосфери відпрацьований вантаж.
Загалом, починаючи з 2013 року,
«Антарес» стартувала 14 разів, з яких 13
були успішними. Ця ракета-носій складається з двох ступенів. Основну конструкцію першого ступеня було розроблено ДП «КБ «Південне» та виготовлено
ДП «ВО ПМЗ» у кооперації з українськими підприємствами «Хартрон-АРКОС»
(Харків), «Київприлад» (Київ), «Хартрон-ЮКОМ» (Запоріжжя), «ЧЕЗАРА»,
«РАПІД» (Чернігів) та iншими на замовлення корпорації Northrop Grumman
(США). У рамках програми «Антарес»
українська сторона виконала весь комплекс робіт iз проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції. Під час запуску, згідно з контрактом, у КБ «Південне»
в режимі реального часу здійснювалася
технічна підтримка всього процесу, а також приймання та оброблення телеметричної інформації.

■ СПІВРОБІТНИЦТВО

■ КРИМІНАЛ

Місію виконано

Сімейний
«кайф»

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

❙ Перед стартом.
До речі, недавно програма «Антарес»
була відзначена найпрестижнішою нагородою Міжнародної академії астронавтики «За командні досягнення» (The Laurels
for Team Achievement). «Завдяки спільній роботі українських і американських
інженерів, які об’єднали дві різні школи
створення ракетної техніки, вдалося в короткі терміни створити надійну, ефектив-

ну і доступну комерційну ракету-носій
для місій з доставки корисного вантажу
на МКС у рамках програм НАСА COTS і
CRS, — повідомила пресслужба КБ «Південне». — Це забезпечило міжнародну
команду космонавтів провізією та обладнанням, необхідним для функціонування МКС i реалізації на станції науково-дослідних програм». ■

З дахів закапало
У всіх регіонах України на зміну
екстремальним снігопадам прийшла
довгоочікувана відлига
Справжнього потепління
українці дочекаються не раніше, аніж 12-17 березня 2021
року, та перший теплий подих
весни вже відчувається в більшості регіонів нашої країни.
Раптове підвищення температури повітря вдень до 5-8 градусів вище нуля спровокувало
справжній потоп на дорогах
Херсона, Миколаєва та Одеси,
змусило комунальників центральних областей працювати в
авральному режимі.
Хоча синоптики попереджають, що похолодання —
не за горами й на нас ще чекають холодні вітри, ожеледь та
сніг упереміш із дощем.
У середині цього тижня в
Києві, Львові, Дніпрі та Харкові очікуються 0-4 градуси
тепла вдень та близько 1-2 градусів нижче нуля вночі. Місцями пройдуть дощі зі штормовим вітром, але сонечко виглядатиме регулярно та радуватиме нас несміливим теплом.
Столична влада звернулася з проханням до водіїв не залишати авто в крайніх смугах доріг, щоб комунальники
могли розчистити шляхи та
узбіччя. У пресслужбі Київ-

У двох лабораторіях
подружжя черкащан
виготовляло
наркотики
на 300 тисяч
щомісяця
Ольга ТКАЧЕНКО

■ НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Ірина КИРПА
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міськдержадміністрації з посиланням на «Київавтодор»
відзвітували про початок роботи в посиленому режимі:
«Від снігу очищають решітки водостоків, понижені місця. Триває розчищення оглядових колодязів та обстеження колекторів. Зараз залучено
96 працівників спеціалізованих гідробригад i 241 працівник бригад до ручного прибирання, працює 45 одиниць
спецтехніки. Під час посилення відлиги в місцях можливих
підтоплень почнеться чергування дорожньої служби».
За словами синоптиків, різке потепління після морозів —
приємна штука, але з прихованими небезпечними синоптичними сенсами: ожеледиця,
зсуви льоду та снігу, лавинна
небезпека в горах, бурульки.
— Упродовж цього тижня
плюсова температура повітря
збережеться в Україні та у
більшості країн Європи, —
повідомила народний синоптик Наталья Діденко. —
Якщо в Берліні спостерігатиметься плюс 14 градусів, то в
Києві — до плюс 4-5 градусів
вище нуля.
Ось такі вони, нові, передвесняні, переважно пів-

❙ Небезпечна краса.
денних напрямків, потоки
повітряних мас.
Потепління триватиме: на
Одещині (швидше за все, у її
південних районах) цілком
можливо до +12...+14 градусів.
Мокрий сніг i дощ найбільш iмовірні у східних областях, ще може зачепити
Сумщину, Дніпро з районами,
Полтавщину та Запоріжжя.
На решті території України
— без істотних опадів, хіба через теплу та вогку погоду почнуть знічев’я «тинятися» тумани. Бережіть свої голови,
спини, руки-ноги, свої автомобілі, майно та не залишайте без особливої уваги свіжих
прогнозів погоди. Вже відомо,
що на цьому тижні очікується короткочасне похолодання на Лівобережній Україні,
проте все ж — короткочасне,
потім знову відновиться потепління. Атмосфера днями
проводить тестування нових

парфумів, із весняними пахощами. Нюхаємо, дихаємо, але
без перебільшення — зима ще
у своєму законному праві.
— Різкий перепад температури є одним із проявів зміни клімату в Україні, — розповів глава Укргідрометцентру Микола Кульбіда. — Якщо
ще 30 років тому температура
повітря через 0 градусів навіть на півночі України переходила у середині березня, то
зараз вона може перейти на
плюсові показники раніше.
За словами головного спеціаліста з метеорологічних
спостережень, останні кілька
років у нашій країні спостерігалися аномально теплі зими,
тепер же погода намагається
повернутися в рамки норми,
але відбувається це не плавно,
а ривками, коли «температурні гойдалки» протягом одного
дня можуть коливатися від 10
градусів тепла до 10 градусів
морозу. ■

На Черкащині подружжя організувало кримінальний «бізнес» і разом iз групою «товаришів» виготовляло у власних
лабораторіях наркотики, отримуючи щомісяця до 300 тисяч
гривень прибутку.
Наразі правоохоронці затримали організатора та чотирьох
учасників цього злочинного угруповання, а також знешкодили
діяльність двох їхніх нарколабораторій у Черкасах та Каневі.
Як повідомляють у черкаській обласній поліції, діяльність
злочинного угруповання викрили оперативники управління
стратегічних розслідувань, слідчі обласного управління поліції
за процесуального керівництва
обласної прокуратури.
Угруповання займалося виготовленням i розповсюдженням наркотичних засобів i психотропних речовин. Свій «товар» вони збували дрібними й
оптовими партіями наркодилерам, а ті продавали його жителям Черкас та області.
«Організував «бізнес» 37річний черкащанин, який має
зв’язки з кримінальним світом.
Для цього гаражні приміщення
облаштували під лабораторії.
Лабораторія з виготовлення амфетаміну розташовувалася в Каневі, з мефедрону — в Черкасах»,– розповідають «Україні
молодій» у черкаській обласній
поліції.
І додають, у спільники лідер угруповання залучив власну дружину та ще шістьох осіб,
між якими були чітко розподілені ролі — координація роботи, організація виробництва та
збуту, постачання необхідної сировини.
Черкаські правоохоронці, за
силової підтримки спецпризначенців полку поліції особливого
призначення, провели спецоперацію для ліквідації діяльності
злочинного угруповання та затримання зловмисників.
«У ході санкціонованих обшуків вилучили понад кілограм
мефедрону та амфетаміну, 2,2
кг канабісу, 10 л концентрованих психотропних речовин, 200
л хімічних реактивів, необхідних для виготовлення наркотиків та лабораторне обладнання.
За попередніми даними, загальна вартість вилученого майже
450 тисяч гривень», — кажуть
у черкаській поліції. Крім того,
уточнюють правоохоронці, вилучили ювелірні вироби, медалі,
ордени, ікони та мотовелотехніку. Перевіряється походження цього майна та причетність
зловмисників до скоєння крадіжок.
Наразі організатора незаконного «бізнесу» та чотирьох його
спільників затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. ■
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■ САНКЦІЇ

■ ВІДЛУННЯ

Бий кума
Путіна, щоб
інші боялися

Моральний борг

Запровадивши персональні санкції
щодо Медведчука, влада надсилає сигнал
усім проросійським політикам та олігархам
в Україні

Іван БОЙКО
Блокування телеканалів iз
пулу однопартійця Тараса Козака виявилося не єдиною неприємністю, з якою останнім
часом довелося зіткнутися лідеру ОПЗЖ Вікторові Медведчуку і його куму в Кремлі. Минулої п’ятниці РНБО запровадила, а президент Володимир
Зеленський ввів указом уже
персональні санкції не лише
проти Медведчука, а й проти
його дружини Оксани Марченко та інших (загалом санкції
введено щодо 8 фізичних і 19
юридичних осіб).
Підстава, яку називає СБУ,
— причетність до фінансування тероризму у так званій
«ЛНР». Санкції діятимуть
упродовж трьох років і передбачають блокування активів
Медведчука та Марченко, на
яку були записані деякі компанії чоловіка. Також санкції
застосують щодо літаків, які
незаконно літали за маршрутом Київ—Москва (на зустрічі з однодумцями у Кремлі),
і компаній, що їх обслуговують.
РНБО також розпорядилася повернути в державну
власність нафтопровід «Самара — Західний напрямок»
— точніше, тієї його частини,
яка проходить територією України. Його експлуатує компанія, яку пов’язують із Медведчуком, проте влада переконує, що привласнили його
незаконно.
У партії ОПЗЖ, як і у Кремлі, звісно ж, відреагували обуренням. Мовляв, Україна обрала шлях реакційної політики і
диктатури. І навіть погрожують Зеленському імпічментом.
А сам лідер ОПЗЖ вважає, що
президент «перейшов останні
моральні межі, вдаривши по
найдорожчому — улюбленій
дружині».
Кум Путіна каже, що він не
втече і боротиметься далі. Мовляв, у влади немає реальних
доказів його участі у незаконних схемах та намаганні нажи-

тися на збройному конфлікті.
Не змовчала і кума президента РФ Оксана Марченко,
яка також погрожує владі й на
своєму Ютуб-каналі заявила,
що йде в політику після санкцій: перш за все, вступила в
партію ОПЗЖ. А ще згадала,
як у 2003 році тоді ще не президент, а лише шоумен Зеленський разом зi своєю командою
та братами Шефірами завітав
до неї додому і просив про допомогу в працевлаштувані.
Вона ж нібито була «гостинною» і допомогла тоді Зеленському з роботою. І тим самим натякає, що Зеленський
після того, як став президентом, забув про її допомогу.
Цікаво, що, за неофіційними даними ЗМІ, спочатку СБУ
не планувала запроваджувати настільки жорсткі санкції щодо Медведчука і компанії. Й навіть, навпаки, спецслужба всіляко намагалася їх
пом’якшити. Втім перемогла
позиція секретаря РНБО Олексія Данілова, який на засіданні запропонував жорсткіший
варіант документа з розширеним переліком обмежень.
На думку політолога Володимира Фесенка, завдавши
удару по самому Медведчуку,
Банкова надсилає сигнал й іншим проросійським політикам
та навіть олігархам. Мовляв,
ви не вірили, що керівництво
держави здатне діяти рішуче,
то переконайтеся.
До речі, попередній президент Петро Порошенко схвалив санкції РНБО проти Медведчука, його дружини, мережі магазинів «Спортмастер»
та інших.
Щодо спорттоварів, то під
санкціями опинилася і компанія Sportmaster Operations
Pte. Ltd, зареєстрована в Сінгапурі, яка володіє однойменною мережею магазинів в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані, Китаї та Польщі. Магазини мережі є у всіх обласних
центрах України і наразі жоден з них не припинив роботу
попри санкції. ■

Чим Берлін завинив Москві і Києву
Василь БОГДАН,
експерт із питань безпеки,
генерал-лейтенант, публіцист
Обурливу оцінку різних
категорій громадян України та Центральної і Східної Європи викликала нещодавня заява федерального президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра
стосовно загрозливого для
ЄС і Києва «Північного потоку-2». Обґрунтовуючи доцільність реалізації російського проєкту, президент
наголосив на тому, що це
пов’язано з тим, що Німеччина має перед Росією «моральний борг» за 20 млн
жертв від гітлерівської агресії під час Другої світової війни. Тобто президент
закликає Європу і світ дотримуватися у міжнародних відносинах політичної
моралі. За визначенням, це
означає слідувати сукупності норм і зразків політичної поведінки, що створює можливість оцінювати
її на підставі критеріїв добра і зла. Ангажована вибірковість об’єкта, перед яким
Берлін морально заборгував, очевидна. Адже в такому разі на подібне ставлення мають розраховувати
всі окуповані гітлерівцями
країни та частина республік
колишнього СРСР. Але у випадку з Україною ситуація є
особливою. Оскільки такими газопроводами Кремль
не лише підриває Європу,
а й знищує українську ГТС
та економіку й обороноздатність країни. Створюючи умови для подальшої агресії проти України з незворотніми наслідками.
У партнерській ФРН повинні знати, що під час Другої світової війни до колишньої Червоної армії було
мобілізовано понад 6 млн
українців. Половина з них
загинула, 1,5 млн стали інвалідами. На рабську працю до фатерланду примусово було вивезено 2,5 млн
юнаків і дівчат. На окупованій території вбито і закатовано 3,8 млн цивільного населення, 3,6 млн, у
переважній більшості українці, — радянські військовополонені. Тривалий
час за радянської доби замовчувалася трагедія в с.
Корюківка Чернігівської
області, де 1-2 березня 1943
року внаслідок каральної
операції німецьких загонів
СС та угорської військової
жандармерії було вбито
близько 7 тисяч мешканців. Корюківські вбивства
за кількістю жертв майже
у 45 разів перевищують білоруську Хатинь, у 41 —
чеське Лідіце, у 12 — французький Орадур. Загальні
втрати України становили
понад 8 мільйонів людей.
Тобто кожен п’ятий українець. За дослідженнями українських науковців, окупантами зруйновано близько 700 міст, 28 тис. сіл, спалено близько 320 тисяч
господарств. Україна за-

знала збитків і матеріальних втрат у розмірі понад
45% від збитків усього колишнього СРСР, що становить понад 450 млрд доларів. Українці ціною власного життя і здоров’я торували шлях до перемоги над
нацизмом, рятуючи світ від
гітлерівського поневолення. У тому числі у війську
США їх було 80 тис., у формуваннях Англії та Канади
— 45 тис., у польських частинах — 120 тис., у французьких — 6 тис.
Таким чином, Україна
має повне право вимагати
моральний борг від Німеччини в питаннях, що стосуються її національної, державної та енергетичної
безпеки. Та претендувати
на повну фінансову компенсацію від Берліна за завдані їй колосальні збитки
гітлерівською окупацією.
В іншому випадку позиція
В. Штайнмаєра кваліфікуватиметься як прямий
лобізм інтересів Путіна на
шкоду Україні, ЄС і трансатлантичному партнерству. З цього приводу знаковою є остання заява Путіна про те, що «противники
будівництва «Північного
потоку-2» на Заході прагнуть змусити Росію заплатити за їхній геополітичний проєкт «Україна». Означення засвідчує,
що Кремль не лише ігнорує Київ та ЄС і світ, а й
не збирається «поступатися принципами». Напевне, розраховуючи на західну лобістську агентуру
впливу. Адже навіть на останній Мюнхенській конференції з питань безпеки
канцлер ФРН А. Меркель
визнала, що «мінський
процес не досяг успіху, бо
не відновлений суверенітет і територіальна цілісність України». Додавши
суперечливий пасаж про
те, що «український конфлікт і поведінка РФ (а
не агресія Росії проти суверенної України, в ході
якої загинуло 12 тисяч
героїв. — Авт.) — одна з
важливих тем, що стоять
перед трансатлантичним
партнерством ЄС і США».
Можливо, небажання канцлера називати речі своїми іменами пояснюється тим псевдоморальним
боргом, про який говорить
В. Штайнмаєр. У такому разі офіційний Київ
зобов’язаний відхилити
так звану «формулу Штайнмаєра», що, як і вимагає
Путін, передбачає спочатку реалізацію політичної
складової мінських домовленостей та погоджень у
Нормандському форматі.
Захід нарешті повинен
усвідомити, що російські більшовики-революціонери, демонтувавши свого
часу романовську «тюрьму народов», потім як великодержавні шовіністи
створили за її образом і подобою «імперію зла», що
розв’язала світову холодну

війну. В сучасних реаліях
путінський режим намагається реалізувати аналогічний сценарій. Проте зі
зміною влади у США виникає все більше підстав вірити, що подібні плани узурпатора приречені на провал. Свідченням є заява
президента США Д. Байдена 19.02.2021 р. на Мюнхенській безпековій конференції про те, що «Путін
хоче послабити Європейський проєкт і союз НАТО.
Він хоче підірвати трансатлантичну єдність та інші
цілі. Адже Кремлю набагато простіше погрожувати
окремим державам, аніж
вести перемовини з сильною та об’єднаною трансатлантичною спільнотою.
Саме тому захист суверенітету і територіальної цілісності України залишається критично важливим для
Європи і США».
Під впливом вітрів із
Вашингтона та під тиском
громадськості до тями приходить і Банкова, розпочавши нарешті реальну боротьбу з колаборантами «п’ятої
колони» та об’єктивно оцінюючи ситуацію на фронті
як продовження війни РФ
проти України. Такий перебіг подій дає підстави владі
для вироблення дорожньої
карти з повернення тимчасово окупованих територій
Донбасу і Криму ініціювати долучення до Нормандського формату США
і Великобританії як гарантів безпеки за Будапештським меморандумом. Бо ці
світові лідери мають перед
Україною фактичний моральний борг, перш за все
через добровільну відмову
від третього в світі ядерного арсеналу, що відчутно погрожував безпеці Заходу.
Надзвичайно критична
і загрозлива епоха в новітній історії України вимагає
від влади, конструктивних
політичних сил і громадських об’єднань різного діаспорного середовища рішуче відкинути особисті образи, надумані звинувачення
та псевдоідеологічні теорії
для об’єднання у справі успішного подолання спроб
зовнішнього і внутрішнього
ворога всіляко перешкодити відродженню Української держави як міжнародного суб’єкта і впливового
регіонального лідера.
Вітчизняні політики, на
відміну від приватних осіб,
не лише звітують перед судом власної совісті, а й несуть відповідальність перед суспільством, доля якого значною мірою залежить
від їхній рішень і дій. Для
такої місії вони повинні
позбутися нав’язаного українцям різними імперіями
комплексу меншовартості і
псевдовини та усвідомити і
використовувати у практиці з позицій добра і зла
фактор моральної заборгованості перед Україною багатьох країн із близького і
далекого зарубіжжя. ■
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Перезавантаження не буде

«Мирне»
безсилля

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

Світлана Тiхановська
визнала, що опозиція
в Білорусі «втратила вулиці»

Ігор ВІТОВИЧ

Мюнхенська конференція
з безпеки, що відбулася
минулої п’ятниці, цьогоріч
мала низку особливостей. Зокрема, з огляду на
пандемію
коронавірусу,
вона пройшла в онлайнрежимі. Та й загалом захід
був зменшеною версією
щорічної конференції, яка
зазвичай триває три дні й
яка вперше була відтермінована через COVID-19.
Крім того, в її роботі взяв
участь новий президент
США Джо Байден, а натомість були відсутні лідери
Китаю, Росії та Близького Сходу. Відсутність останніх логічно випливає з
присутності першого.
Нагадаємо,
Мюнхенська
конференція з безпеки є
центральним
міжнародний форумом для дебатів
щодо тем, пов’язаних iз
політикою глобальної безпеки. Вона була заснована німецьким видавцем
Евальдом фон Кляйстом
1963 року, і на ній обговорюють проблеми балансу
сил у міжнародних відносинах, зміцнення системи міжнародного права
і демократичного світопорядку. На цьому міжнародному дискусійному
майданчику зустрічаються політики, дипломати,
військові, бізнесмени, науковці і громадські діячі
з десятків країн. Йдеться
про учасників НАТО і Євросоюзу, а також держав,
які мають великий вплив
на світовій арені.

«Україна має
залишатися важливою
для Європи та США»
Цьогорічна зустріч у
Мюнхені мала амбітну
мету — розпочати відновлення зв’язків між США
та їхніми європейськими
союзниками. Президентство Трампа завдало удару
трансатлантичним відносинам, а тепер новий президент Байден, а також
канцлер ФРН Ангела Меркель і французький президент Емманюель Макрон
хочуть їх реанімувати.
Ці троє лідерів мали
по 15 хвилин, щоб подати
своє бачення «трансатлантичного порядку денного». Потім настала черга
лідерів ЄС та НАТО, зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президентки Європейської Комісії та Європейської Ради Урсули фон
дер Ляєн і Шарля Мішеля,
Генерального Секретаря
НАТО Єнса Столтенберга,
американського мільярдера Білла Гейтса та цілої
низки інших західних лідерів. Усі вони наголошували на важливості трансатлантичної співпраці.
Президент США під час
свого виступу на відкритті
Мюнхенської конференції
наголосив, що Росія ата-
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❙ Ангела Меркель вважає, що в справі збереження територіальної цілісності України
❙ просунутися не вдалося.
кує західні демократії,
намагається послабити
НАТО і «європейський
проєкт». Серед іншого,
говорячи про Росію, Байден звинуватив Кремль у
корупції та дезінформації для підривання інституцій трансатлантичного
альянсу. «Російські лідери хочуть, щоб люди думали, що наша система
також чи ще більш корумпована, ніж їхня. Але весь
світ знає, що це не так, —
включно з самими громадянами Росії», — сказав
Байден. «Путін хоче послабити європейський проєкт і союз НАТО, він хоче
підірвати
трансатлантичну єдність. Тому що
Кремлеві значно простіше атакувати і залякувати окрему країну, ніж вести перемовини з сильною
та об’єданою трансатлантичною спільнотою», —
продовжив Байден. Тому
відстоювання суверенітету
і територіальної цілісності
України має залишатися
життєво важливим питанням для Європи та США,
а також реагування на хакерські атаки з боку Росії,
«щоб захистити нашу колективну безпеку», додав
американський лідер.
Серед іншого, новий
господар Білого дому теж
наголосив, що Вашингтон буде «непохитно вірним» зобов’язанням союзників відповідно до статті V Північноатлантичного договору. Він зазначив,
що США не втрачають
віри у зобов’язання до колективної оборони однієї з
держав НАТО, на яку напали. Президент Сполучених Штатів також пообіцяв не виводити американських військ iз Німеччини. Він анонсував
скасування відповідного рішення попереднього президента Дональда
Трампа. У своїй промові
Байден також заявив про
повернення США на світову арену і прихильність
відновленню відносин з європейськими партнерами.
«Я говорю всім: Америка

повернулася! Трансатлантичний союз повернувся,
і ми не будемо озиратися
назад», — сказав американський президент.
Байден також анонсував «жорстке» суперництво з Китаєм. За його словами, деякі країни, такі як
Китай і Росія, своїми діями створюють загрозу для
демократій. І хоча виклик
iз боку Росії відрізняється від того, який виходить
з Китаю, «але він настільки ж реальний». Демократичні країни з ринковою економікою повинні
об’єднатися для протистояння цим загрозам, а також для більш ефективної
відповіді на світові виклики — від нерозповсюдження ядерних озброєнь до
проблем змін клімату.

Мінські угоди
без прогресу
У зв’язку з цим серйозні політичні розбіжності
залишалися не лише по
обидва боки Атлантики, а
й серед учасників європейської спільноти. ЄС став на
бiк США в тиску на Німеччину з метою відмовитися
від газопроводу «Північний потік-2», але Вашингтону не так добре вдалося
переконати союзників до
більш обережного підходу
щодо Китаю — як у питанні торгівлі, так і в питанні
технології 5G.
У свою чергу канцлер
Німеччини Ангела Меркель під час виступу хай і
завуальовано, але ще раз
стала на захист «Північного потоку-2», зазначивши, що трансатлантичний
простір повинен мати єдину лінію у відносинах iз
Росією. Це передбачає не
тільки різні пропозиції
про співпрацю, а й необхідність «чітко називати
своїми іменами» розходження в думках, уточнила
вона. Крім того, німецька
канцлерка порушила тему
Мінських угод по Донбасу,
прогрес у реалізації яких,
на її думку, залишає бажати кращого. Як стверджує
Меркель, останнім часом

«не вдалося просунутися
вперед у справі збереження територіальної цілісності України». А французький президент Емманюель Макрон у своєму
виступі знову закликав до
діалогу з Росією і побудови нової міжнародної архітектури безпеки і довіри.
Очільник
канцелярії пре зидента Польщі
Кшиштоф Щерський вважає, що виступ Джо Байдена на Мюнхенській конференції завершив дискусію про можливе перезавантаження взаємин з
Росією. Джо Байден повністю відкинув концепцію
Росії як партнера, дуже
чітко вказав Росії на її імперську політику як джерело загроз та протистояння з євроатлантичним світом.
Уже після програмного виступу Байдена на
Мюнхенській конференції помічник президента
США з національної безпеки Джейк Салліван заявив у неділю, 21 лютого,
що американська сторона в питанні реагування
на приписувані Росії кібератаки готова застосувати
не тільки механізм санкцій. Про це повідомляє телеканал Сі-Бі-Ес. За його
словами, на даний момент
розвідка США займається
визначенням збитку, який
був завданий під час атак
на американські відомства, а також встановленням осіб, які до цього причетні. Помічник президента додав, що розробка
відповідних заходів може
тривати тиждень. «Відповідь буде включати набір інструментів — видимих і невидимих. Це будуть не просто санкції»,
— підкреслив Салліван.
Раніше американські
спецслужби заявили, що
кібератака на урядові мережі «ймовірно, відбувалася з Росії». У Кремлі відкидають ці звинувачення.
Президент США Джо Байден наказав розвідці проаналізувати історії з «російськими хакерами». ■

Одна з лідерок білоруської опозиції й екскандидатка у президенти Білорусі Світлана Тiхановська визнала, що, виглядає так,
ніби поки що протестний рух у Білорусі зазнав поразки. Про це вона сказала в інтерв’ю
швейцарській газеті Le Temps, опублікованому в неділю, 21 лютого. «Я повинна зізнатися, що ми втратили вулиці», — цитує слова політикині «Німецька хвиля». На думку
Тiхановської, у тих, хто протистоїть уряду,
досить обмежені можливості для боротьби
з огляду на насилля силовиків та правоохоронців. «Ми не маємо засобів, аби щось протиставити насильству режиму», — наголосила вона. «У них є зброя, у них є сила, тож
так, нині здається, що ми програли», — додає Тiхановська. Водночас вона запевнила,
що опозиція не збирається здаватися.
У Білорусі більше пів року не вщухали
масові акції протесту після офіційного оголошення підсумків президентських виборів
9 серпня, переможцем яких ЦВК знову оголосила Олександра Лукашенка. З кінця 2020
року протестувальники в Білорусі змінили
тактику, зробивши основним місцем проведення акцій не центральні вулиці і площі, а
двори своїх будинків. Потім і ці «дворові»
акції зійшли нанівець.
Білоруси зрозуміли, що вони залишилися
(чи їх залишили) наодинці зі своїми проблемами. Захід в основному обмежився «стурбованістю» та «занепокоєнням» щодо дій білоруської влади. Щоправда, в жовтні Євросоюз запровадив санкції стосовно 40 чиновників iз Білорусі за фальсифікацію виборів
і репресії щодо учасників протестів. У листопаді ЄС розширив список, включивши в
нього Олександра Лукашенка і ще 14 осіб.
17 грудня Рада ЄС схвалила наступне розширення санкцій проти режиму Лукашенка — візові та майнові заборони щодо ще 29
фізичних осіб, а також уперше — проти цілої
низки підприємств. Але це не похитнуло режим, за яким стоїть Москва.
Світлана Тiхановська заявила, що санкції
Євросоюзу щодо Білорусі є «насмішкою». За
її словами, ті обмежувальні заходи, які були
прийняті керівництвом ЄС, не здатні змінити ситуацію в країні. «Під санкціями всього 90 осіб. Це насмішка, і режим Олександра Лукашенка сміється», — сказала Тiхановська і зазначила, що санкції Заходу повинні
обірвати фінансову підтримку глави держави, а також під обмежувальні заходи мають
потрапити інші представники влади і судді.
Водночас вона наголосила, що зараз опозиція формує основу для «завтрашньої боротьби», зокрема намагаючись поєднати різні опозиційні ініціативи, які виникають, наприклад у вчителів, лікарів, поліцейських.
«Наша стратегія полягає в тому, щоб краще
організуватися, піддавати режим постійному тиску до тих пір, поки люди не будуть готові вийти на вулиці знову, можливо, навесні», — сказала Тiхановська.
Порівнюючи протести в Білорусі з мітингами на підтримку опозиціонера Олексія Навального в Росії, Тiхановська відповіла, що
схожість між ними тільки зовнішня. «Мета
і контекст цих подій різні. У Росії це мітинги проти корупції. У нашій країні ми хочемо вільних виборів. На відміну від Білорусі,
в Росії вони ще не досягли точки неповернення, ще не відбулося нічого екстраординарного, є ще місце для дозрівання і розвитку
руху. У Росії проходять демонстрації, в Білорусі — революція», — зазначила Тiхановська.
Тим часом білоруський політолог Олексій Дзермант у коментарі виданню «НьюІнформ» зазначив, що протестна активність у
республіці дійсно пішла на спад. «В опозиційному середовищі зараз панує зневіра, про
що говорить не тільки Тiхановська, а й аналітики», — сказав фахівець. ■
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Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

Нещодавно випадок звів мене з непересічною людиною — відставним майором Анатолієм Сидоренком, якому випала доля служити
спочатку в радянській, а потім і в російській арміях... Анатолію
довелося стати учасником трьох війн — в Афганістані, Нагірному
Карабаху і в Лаосі. Бойовий офіцер був поранений та контужений близько десятка разів і зараз у своєму плечі носить титанову
пластину, яку вставили йому військові хірурги. Майор виявився цікавим співрозмовником, і маю надію, що читачі нашої газети погодяться зі мною. Тож ми домовилися про нову зустріч. Та помічаю,
що на неї майор прийшов якийсь засмучений...

«В Афгані в нас навіть діти
стріляли»
■ Щось у вас настрій не дуже,
пане майоре.
— Та звідки йому бути бадьорим... Ховав учора бойового товариша — разом в Афганістані
воювали.
■ Старі рани?
— Хвороба, та й Афган залишив свої сліди. Помер просто за кермом — інсульт. В Афганістані ми служили в роті далекої розвідки, він був замполітом. Потім його призначили
командиром батальйону, і завдяки своєму бойовому досвіду та кмітливості комбат врятував багато молодих бійців. Українець. Федір Петрович. Вчив
мене та інших, як триматися в
складних ситуаціях, вирішувати ті чи інші проблеми в бою.
■ Які, наприклад?
— Страх! Найперше — це
страх. Якщо себе не пересилиш
— загинеш!
■ Ким ви були в Афганістані?
Бійцем миротворчих сил ООН?
— Туди я прийшов ще у
складі радянських військ.
■ Часто доводилося стріляти,
а значить — і вбивати?
— На війні все по команді. Наказ — і ти виконуєш. Не
уб’єш ти — уб’ють тебе... Ми
там не тільки з моджахедами
воювали. Місцеве населення
об’єднувалося в бойові загони
проти радянських військ. Умови ще ті... У нас навіть афганська дитина могла стріляти.
■ Суворо! Сьогодні вже є розуміння того, що та війна була
нам чужою і непотрібною. А як
тоді вище керівництво пояснювало вашу присутність там?
— Нас не питали — виконуєте
інтернаціональний обов’язок...
■ Я чув, що в радянських частинах у тій війні більше загинуло українських бійців, ніж представників інших союзних республік. Це ознака російського
шовінізму?
— Не зовсім так. Шовінізм
проявлявся в іншому — я потім
про це скажу... Справа в тому,
що Афганістан — район специфічний, і туди набирали більше бійців iз регіонів Союзу, які
були краще пристосовані до афганських умов. Але... Українці швидше пристосовувались до
бойових умов і вели себе впевненіше, часто були кмітливішi.
■ За рахунок чого?
— Я думаю, що завдяки ментальним особливостям. Це склалося суто історично. Козацький
характер. Вміння воювати. Хоч
сам я не козацького роду, але у
нас таки збереглася генетична
спадковість запорожців... Вони
воювали століттями. Французькі королі радо приймали у своє
військо запорозьких козаків.
Вміння воювати було закладено
в нас історично.
■ Ви, мабуть, добре пам’ятаєте найнебезпечнішi бойові
епізоди з того життя?
— Важко виділити. Хоч
найбільший стрес, коли я дійсно втратив контроль над собою, була, мабуть, ця ситуація... Якось ми проводили караван ущелиною — між високими
горами. Попереду був аеродром
— його охороняв наш розвід-

підрозділ. Ми пильно спостерігали, щоб моджахеди не могли
збити наші літаки, які заходили на посадку. Я сидів усередині
БМП, а мій товариш наполовину
висунувся з машини, щоб добре
бачити навколо. І раптом постріл афганця зі стінгера — ручної ракети — і вона влучає просто в люк. І люком мого товариша
— навпіл... Нижня частина його
розірваного тіла падає на мене, а
я від сильного динамічного удару вибуху отримав контузію обличчя. Ось слід залишився —
бачте, який у мене ніс...
Ще був випадок. Якось ми
заглибились кілометрів на
двадцять п’ять за територію
Афганістану. У Пакистан. Так
склалася бойова ситуація. І ми
потрапили в жорстоке оточення — афганців і пакистанців. У
тому місці проходив дуже сильний наркотрафік. Це був складний випадок, здавалося, безнадійний для нас: групу загнали на
висотку і ми не могли ані спуститися, ані сховатися від обстрілів
У групі було п’ятеро, в живих залишилося двоє...
На висотку вертольоти не
могли сісти, і рація була пошкоджена. Відстрілювалися автоматами і відбивалися гранатами. І
все ж нас двох урятували бійці з
розвідроти. Вони прийшли в останню мить на допомогу.
■ Пане Анатолію, я слухаю
вас, і в мене склалося враження,
що більшість афганців iз перших днів тієї війни ненавиділи
Радянський Союз.
— Вони ненавиділи і ненавидять усіх, хто на їхній рідній землі вирішував свої справи і були далеко не миротворцями насправді. Ще наприкінці XIX — на початку XX століть
афганські воїни знищили два
військові корпуси англійських
військ — кількістю в 20 і 70 тисяч осiб. Вони завжди вміли воювати, влучно стріляти і добре
маскуватися.
■ А що ж там хотіли так звані
«радянські миротворці»?
— Це була геополітична гра
— радянське керівництво зля-

«У нинішній
бояться навіть
мислити»
Відставний майор Анатолій Сидоренко — про «свої» три війни
та враження від армії нашого противника

❙ Патруль у Нагірному Карабаху, 1989 рік. Тоді там уже почалося загострення.
❙ Фото з сайта babel.ua.
захоплення кривавим тираном
Сталіним теж цілком зрозуміле.
І нещодавнє вторгнення російських військ у Нагірний Карабах
теж зрозуміле... А через першу
війну в Карабаху мені прийшлось теж пройти...

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

«Коли в 1992 році в Нагірний Карабах вводили
російські війська, жінки та діти лягали на дорогу
перед бойовою технікою. Бачив це на власні очі...»
калося зміцнення позицій США
на афганській території. Холодна війна в розпалі. Якби там розташувались американські бази,
вони могли б накривати ядерними ракетами весь Союз — у першу чергу Росію. Так, iз радянськими частинами в афганців були
дуже жорстокі бої; як бачите, я
відчув це на власній шкірі... До
сьогодні сняться афганські сни.
Населення цієї країни можна зрозуміти — воно захищало
свою землю, своїх дітей.
До того ж Союз силою всюди нав’язував свою ідеологію,
і це завжди закінчувалося ріками крові... Та нинішній президент РФ, імперський демон
Путін ігнорує уроки історії: він
мріє про реставрацію СРСР, захоплює землі сусідніх незалежних держав і також нашу, його

мобілізація, і в цей час наїхало
багато вербувальників iз різних
військових училищ. Екзамени ми здавали суто формально,
адже прийшли з афганської війни. Бійці досвідчені. Вибрав Сімферопольське вище політичне
училище: сам я з Херсона, ближче до рідного дому. Розподіл, і я
— молодий лейтенант. У частину, куди я потрапив, приїхали
«покупці»; потрібні були офіцери в різні регіони Росії. А Союз
стрімко розвалювався... 1992
рік. Якраз у Нагірному Карабаху почалися сутички за участю
вірмен і азербайджанців. Відкритого конфлікту ще не було.
Коли туди вводили російські
війська, жінки і діти лягали на
дорогу перед бойовою технікою.
Бачив це на власні очі...
Хто його знає, може, два

древні народи і знайшли б спільну мову, вирішивши гострі питання дипломатично. Але ж...
Росія діяла однобоко, а азербайджанці, я б сказав, були більш
ідейні... І вони дуже негативно сприйняли введення бойової
російської техніки. А де така
техніка, там більше крові...
■ Ви розуміли, в чому конфлікт між вірменами й азербайджанцями?
— З давніх часів там була
територія азербайджанська. А
з часів виникнення імперії радянської в Карабаху осіла вірменська більшість. Це не те
що загарбання територій: тут
століттями були етнічні переміщення мас. Це все дуже тонкі
питання. І вони вимагають тонких вирішень.
У нас у Західній Україні живуть угорці, румуни, інші меншини — це ж не свідчить, що їх
треба якось обмежувати.
■ Пане Анатолію, повернемося до вашого перебування в
Нагірному Карабаху...
— У подіях у Нагірному Карабаху, мені здається, було більше особистого. Як у поганих
сусідів.
Росіяни толком не розуміли, що тут, у Карабаху, діється,
в чому корінь конфлікту. Я був
тоді вже колишнім замполітом і
мав свої погляди на ті події... Бо
в той момент iще діяло інерційне
радянське мислення. І які події
розгорталися навіть у більш глибинні часи, нам високопоставлені російські політики і генерали навіть не збиралися пояснювати. Мабуть, і самі не знали...
А в нинішній час назовні
вирвалося те, що дрімало сотні

років! І силою мирити ці два народи Росія не мала права. Тому
що це південна частина Союзу,
хоч і колишнього. Тільки дипломатія могла б врятувати ситуацію в першій війні в Нагірному
Карабаху. Тоді ще не було масштабної війни між двома народами. Якби це трапилося насправді, то її полум’я давно перекинулось би на колишні радянські
республіки Середньої Азії. А там
і Росія поруч. А Росія злякалась
таких похмурих перспектив.
■ І вийшло, що в першій війні вірмени захопили весь Нагірний Карабах iз древньою територією Азербайджану?
— Так, і лише з допомогою
регулярних російських військ.
А потім уже почалася справжня
різанина: Росія загострила ситуацію. Де армія — там війна!
Вони і вірмен, і азербайджанців утихомирювали зброєю. Щоб
Кавказ залишався під їхнім контролем.
■ Але Кавказ — це ще і Туреччина, й Іран. У них — свої
плани після розвалу СРСР...
— Тому Росія зробить усе,
щоб не віддати комусь Вірменію
і Азербайджан. Ці колишні радянські кавказькі республіки
Путіна мало цікавлять, його
цікавить саме Кавказ як територія, на якій розташовані нині
незалежні держави.
Візьмемо нинішню, другу війну в Нагірному Карабаху. У ній переміг Азербайджан.
За підтримки Туреччини. Тоді
російський президент під виглядом миротворчої акції увів туди
2 тис. регулярних військ. Це
імперська політика нинішньої
Росії. І криваві сліди такої полі-
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російській армії
самостійно
ловіків і один показує вниз,
на джунглі: «Бачите, видно солом’яні дахи — їх близько десятка. У ту дальню хижу
не стріляйте! Все, що рухається, знищуйте!» Двоє росіян зі
станковими кулеметами викосили джунглі гектарів на двадцять... Ми сіли біля дальньої
хижі й винесли звідти мішків
сорок-п’ятдесят кокаїну та полетіли геть...
■ А куди потім кокаїн поділи?
— Це вже була не наша справа — старші російські чини забрали. Після повернення на
базу.

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

крізь віки! Крізь світову літературу.
■ Пане Анатолію, коли закінчилася ваша військова
біографія в Росії?
— У 1998 році.
■ А раніше ви не могли демобілізуватися з російської армії?
— Це було не так просто зробити. В той час російська армія
мала досить жалюгідний вигляд, і єдине, що тримало її, була
ядерна зброя. Вона поступалася
арміям країн НАТО, вже не кажучи про США.
У російській армії був повний хаос і розвал. А тут бойовий офіцер, служив у розвідувальних частинах. Спеціаліст з
озброєння. Куди він піде далі?
Звичайно, до української армії!
А Росія ще тоді косо дивилася
на нашу незалежність. Але дисципліна в армії була послаблена, тож я зміг-таки вирватися
звідти.
А потім Путін став президентом, навів у російській армії порядок, правда, відносний.
Забезпечив її військовий склад
і матеріально, і технічно. Правда, коли я бачу нинішню російську армію, це зовсім не те, що
в часи розквіту Союзу! Бачте, в
Нагірному Карабаху Путін до
Туреччини відноситься з обережністю. І недарма: древня
Порта має сьогодні одну з наймогутніших армій світу...
■ А якщо порівняти армії

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

❙ Анатолій Сидоренко.
❙ Фото Григорія ТЕРЕЩЕНКА.
тики я особисто бачив у Нагірному Карабаху. І вважаю, що саме
там почався розвал Радянського
Союзу. І залишаються сліди такої політики у багатьох колишніх радянських республіках і навіть на інших континентах.

«У Лаосі кров ріками текла»
А де було важче?
— Не можу з ходу сказати:
в Афганістані я був солдатом,
у Карабаху сам віддавав накази. А Лаос — це взагалі окрема
тема: я туди потрапив у складі
контингенту, що забезпечував впровадження російської
зброї.
■ Це була ваша остання війна?
— Ну, це не стільки війна...
Просто я потрапив у той момент,
коли там розгорталися бойові дії.
А Росія продавала туди зброю...
Мене включили до штату військових інструкторів, котрі супроводжували цю зброю і навчали користуватися нею бійців лаоських частин.
■

Російський оборонпром продавав зброю направо і наліво в
обхід заборони ООН. Потрапляла зброя і до червоних кхмерів.
А там кров ріками текла... Взагалі, той азіатський регіон нам
зрозуміти важко; вони зовсім
чужі — своїм мисленням, поняттями, побутом. Їх важко
описати, зрозуміти їхні вчинки, їхнє ставлення до жінок.
Але працездатність неймовірна. Вони роботяги-«каторжники».
■ Ви брали участь у Лаосі у
воєнних діях?
— Розповім вам одну історію. У Лаосі було декілька наших підрозділів. І якось мені запропонували піти на полювання, а навколо — суцільні джунглі... Я навіть не знав, яке там
може бути полювання? Вранці
ми сіли у вертольоти, оснащені
двома станковими стрічковими кулеметами. Летіли півтори години — це пристойна відстань...
У кабіні було кілька чо-

На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети — це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.
«Україна молода» всi цi роки витримувала
конкуренцiю на газетному ринку. Попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтникiв,
намагалася не пiдвищувати передплатну i роздрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя була
доступною для читачiв. Певне зростання вартостi за 2019-2020 роки — це збiльшення частки вiдрахувань Укрпоштi при тому, що до її
роботи з доставки видання — безлiч претензiй.
І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому становищi. Тому звертаємось

ких чинів ворожої армії зблизька... З того, що ви мені розповідаєте, закономірно постає питання, там узагалі є нормальні
й моральні люди?
— Нормальні й моральні
люди є всюди, про таких військових добре писав російський
письменник Купрін.
Я пройшов Афганістан, Нагірний Карабах, Лаос і зустрічав різних військових. На що я
звернув увагу в нинішній російській армії: вони бояться навіть самостійно мислити. Прийде цар і скаже, що і як треба
робити... Навіть якщо це буде
суперечити здоровому глузду.
Дуже часто в російській армії
немає поваги старших офіцерів
до рядових бійців.
В арміях Європи і США військовослужбовці себе поважають, в російській — ні!
Якось у підмосковному гарнізоні, де я закінчував свою
службу, полковник, командир
батальйону, на підвищених тонах сказав мені: «Ей, хохол!»
Хоч на мені були погони майора... Я лише розсміявся йому в
обличчя. Він — людина малограмотна і навіть не зрозумів,
що не образив мене, а зробив
приємно. Адже хохол — це велично та історично. Пройшло

США і Росії?
— Це непорівнювані речі!
США сильніші в усьому: в організації, в озброєнні. Американці зараз щонайменше на
порядок якісніше озброєні. Навіть на кілька порядків... Військова підготовка взагалі поза
обговоренням. Американська армія — це символ порядку.
Про матеріальне забезпечення я взагалі не кажу — забезпечені і житлом, і всім. І найголовніше — соціальні гарантії: якщо він просто солдат — у
нього великі привілеї і в американських військах, і в натовських. Працевлаштування, соцзахист, страхування, навчання
— все продумано.
Узагалі у країнах традиційної західної демократії — США
та Європи — до військовослужбовців ставляться з великою повагою. Я служив у Росії зі своїм
земляком, і в нас склалися добрі товариські стосунки, що нетипово для російської армії.
Потім я повернувся в Україну, а він завербувався до знаменитого Французького легіону.
Попередня служба в Росії трохи «повернула» його психіку, і
він не уявляв себе без військових дій. Але ми обидва не могли залишатися в армії, де швид-

До наших читачiв
до всiх прихильникiв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх можливостей. Надто ми сподiваємося на український
бiзнес.
Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiстику. Ми забезпечували i будемо
забезпечувати читачiв об’єктивною iнформацiєю. Ми також робитимемо все можливе для
відстоювання головних нацiональних цiнностей, утвердження реальної незалежності України в час, коли за сприяння влади промосковськi сили рвуться до реваншу.
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ко зростали антиукраїнські настрої. Особливо серед офіцерів,
зокрема вищого складу...
Але зі своїм земляком ми
продовжували підтримувати
дружні стосунки, листувалися.
Ми і зараз спілкуємося. Так от,
після другого контракту (а він
відслужив у Французькому легіоні десять років) він отримав
пожиттєве забезпечення і право обирати громадянство будьякої країни.
■ І яку ж він обрав?
— Австралію. Закоханий у
цю країну. Став фермером: збирає по три врожаї на рік. Весь
рік тепло. Ще й легіон забезпечив пожиттєве утримання.

«До підбору командного
складу слід підходити
супервідповідально»
■ Пане Анатолію, після повернення на Батьківщину ви
не збиралися продовжити військову службу в українській армії? Ви — фахівець із великим
бойовим досвідом... Тим більше в такі складні для незалежної України часи...
— У душі — хотілося б! Були
пропозиції йти в миротворчий
батальйон. Коли я приїхав і
дізнався, хто його набирає,
пропало всяке бажання. Свого
часу я з ним служив, коли був
уже бойовим офіцером, і знав,
що це дуже непорядна людина.
■ Служив iще в Росії?
— Так, потім він теж повернувся в Україну. Вже в Росії рядовий солдат був для нього сміттям, м’ясом: не дивився на солдата як на людину, яка повинна
захищати Батьківщину. Може,
отруївся атмосферою російської армії — я вже про неї розповідав. І раптом він тут, набирає добровольчий батальйон...
Коли я побачив цю людину, то
розвернувся і пішов геть. Нехай армія буде сто разів озброєна, але до підбору командного
складу необхідно підходити супервідповідально! Тому бажання послужити в професійній армії у мене є, але керувати нею
мусять достойні люди!
■ Пане Анатолію, а, на вашу
думку, українська армія зараз
поступається російській?
— Я думаю, коли нам почали допомагати зброєю, коли
досить щільно співпрацюємо
з країнами НАТО, проводимо
спільні навчання і вже маємо
бойовий досвід, то ми не поступаємося...
У Росії багато важкого озброєння: Путін не автоматами
лякає світ, а важкою зброєю. І
ядерною... Якби вона була і в
нас, то ми були б сильніші за
Росію. Вона нам потрібна лише
для захисту від одвічного ворога, а Путін погрожує всій планеті.
А я пам’ятаю, що служив у десантно-штурмовій бригаді, пройшов три війни і свою справу не забув! І коли мене покличе бойова
труба, я стану в лави захисників
незалежної України. ■

Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
ПП «Україна молода»
ЄДРПОУ 25593633
р/р UA 133510050000026005557338100
АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток газети
АТ Комерційний банк «ПриватБанк»
Картка Універсальна
4149 4393 1125 0793
Картка валютна
5168 7450 1393 7674
Щиро вдячнi за пiдтримку!
З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив «України молодої»
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Олег ГАНСЬКИЙ

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

ЕКОНОМІКА
■ КИШЕНЯ

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

Десятки мільйонів за рік
Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко оприлюднив свої
доходи у НАК «Нафтогаз України», де
раніше працював на посаді комерційного директора. А заодно привідкрив й
інші зарплати працівників цього відомства, яким пересічні українці можуть
тільки позаздрити.
Тож у 2019 році пан Вітренко заробив
у НАК понад 53,2 млн грн, а торік отримав від «Укрнафти» понад мільйон гривень. Принаймні такі дані можна побачити в електронній декларації новопризначеного чиновника.
При цьому в 2019 році дружина Юрія
Вітренка Ірина показала рахунки в Ліхтенштейні на загальну суму 3,8 млн доларів і 702 тис. євро. Крім того, в неї
були рахунки у Великобританії, Німеччині. А вже минулоріч обидва рахунки,
ймовірно, закрили.
У Німеччині в.о. міністра орендує
квартиру площею 298 квадратних метрів. Усі три автомобілі, які є у сім’ї, записані на його дружину. Серед них, наприклад, Tesla Model оціночною вартістю 4,6 млн грн.
Найцікавіше, що, попри збитки
«Нафтогазу», в бюджеті цієї структури
знайшли понад 200 млн грн на виплату
премії для Вітренка. При цьому в головному фінансовому документі країни не
заклали гроші для необхідного підвищення зарплат медикам.
Олег ГАНСЬКИЙ

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

Холдинг і 65 учасників
«Концерн діє на виконання постанови
Кабінету Міністрів України № 1229 від 9
грудня 2020 року. Таким чином, зі складу концерну вже виведено 17 державних підприємств і передано корпоративні права двох акціонерних товариств. На
сьогодні Укроборонпром налічує 118 підприємств, із яких 21 — на тимчасово окупованій території. Ще два підприємства
планується передати в Державне космічне агентство України. Тому велику реформу Укроборонпрому фактично розпочато 21 грудня минулого року підписанням наказу про корпоратизацію концерну — сьогодні вона триває відповідно
до дорожньої карти... Нагадаю, результатом трансформації має бути включення в
холдинг «Оборонні системи України» 65
підприємств», — розповів керівник концерну Юрій Гусєв.
Всього ж, за його словами, концерн
«Укроборонпром» ліквідують до кінця
червня нинішнього року. Адже ціла низка структур концерну вже багато років
не виконує оборонні замовлення. Гендиректор додав, що підприємства, які виводяться зі складу концерну, не вели фінансово-господарську діяльність або були
збитковими і мали негативні фінансові
результати.
Зміни, як передбачається, допоможуть концерну знайти нових покупців
свого товару за межами України. Юрій
Гусєв під час семінару, присвяченому питанням підвищення ефективності діяль-
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❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
Другу частину премії в розмірі понад
94 млн грн, які на момент призначення
виплати становили близько 4 млн доларів в еквіваленті, колишньому менеджеру не виплачували майже протягом
року. Однак напередодні узгодження
його кандидатури на позицію міністра
енергетики питання вирішилося. Втрутився офіс президента — і гроші відразу
ж знайшли.

Десятки мільйонів — членам
наглядових рад
Тим часом у «Нафтогазі» намагаються дистанціюватися від звинувачень у
марнотратстві та видачі «золотих парашутів» своєму екскерівництву. І декларують зменшення деяких зарплат.
Так, за підсумками минулого року
«Нафтогаз» заплатив членам наглядової ради компанії в 2,1 раза менше, ніж у

■ РИНКИ ЗБУТУ

■ ДО РЕЧІ

Захистіть зброю від корупції
Як реформування Укроборонпрому вплине
на поліпшення іміджу вітчизняної оборонної техніки
ності в галузі держекспортного контролю, нагадав, що саме таке завдання стоїть
перед новостворюваним холдингом. «Ця
мета може бути досягнута лише за умови, якщо ми будемо працювати в команді
з Держслужбою експортного контролю,
реалізовуючи ті ідеї та напрацювання,
які розширюють ринки збуту для продукції наших підприємств», — сказав
гендиректор концерну.
Голова ж Державної служби експортного контролю Олександр Павліченко заявив про необхідність постійного контакту та конструктивного діалогу між Службою та оборонно-промисловим комплексом для вирішення актуальних питань і
проблем. За словами Гусєва, створений
внаслідок трансформації Укроборонпрому холдинг «Оборонні системи» буде
включати 6 галузевих субхолдингів, які
матимуть функцію експорту власної продукції. Саме тому Укроборонпром зацікавлений в ефективній співпраці з Державною службою експортного контролю та низкою інших структур.

Ми корумповані, але не найгірші
Сьогоднішній нереформований Укроборонпром на світовому ринку вважається корумпованою і непрозорою структурою. Вдруге потрапивши до рейтингу, складеного компанією Transparency
International Defense&Security, він отримав оцінку прозорості та протидії корупції «Е», що означає «низька». У переліку
фігурує 134 компанії із 38 країн світу.
Загальна оцінка кожної компанії розбита на дві категорії: політика — 37 критеріїв оцінки загальнодоступності інформації про процедури компанії про

2019 році, — на 15,387 млн грн. Але сталося це тому, що з квітня 2020 року в Україні діяли обмеження на зарплати держслужбовців і в тому числі членів наглядових рад держкомпаній.
Відповідно до звіту компанії, послуги керівника наглядової ради Клер Споттісвуд обійшлися в 3,549 млн грн, Людо
Ван дер Хейдена — 3,049 млн грн, Бруно Лескуа — 3,042 млн грн, Наталії Бойко — 2,329 млн грн, Амоса Хохштайна
— 2,069 млн грн. У 2019 році «Нафтогаз»
направив на оплату послуг членів наглядової ради 29,4 млн грн, а в 2018-му —
29,3 млн грн. Пан Хохштайн, бізнесмен
і ексдипломат, оголосив про припинення його повноважень як незалежного директора в наглядовій раді компанії наприкінці минулого року.
Найцікавіше, що обмеження може
бути визнано таким, що суперечить чинній Конституції України. Норма, яку запровадили у квітні минулого року — обмежити всі зарплати державним службовцям
на рівні 47 тис. грн для всіх — суддів, народних депутатів, прокурорів, працівників Нацбанку, Центральної виборчої комісії та інших чиновників — залишається
у підвішеному стані. І хоча президент Володимир Зеленський тоді пафосно заявляв
— «Такі ж обмеження стосуються і членів
наглядових рад. Мільйонні зарплати і премії пішли в минуле» — інші гілки влади,
наприклад судова, бачать по-іншому.
І вже 28 серпня 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету Міністрів про встановлення карантинних обмежень у країні, в тому числі про
обмеження зарплат топменеджерів держкомпаній.
Сам же ж президент, який голосно заявляв про те, що захмарні грошові винагороди в державному секторі пішли в минуле, взяв своє слово назад. І вже у жовтні
2020 року Володимир Зеленський підписав закон із поправками до Держбюджету на 2020 рік, який дав можливість уряду скасувати карантинні обмеження на
зарплати в держсекторі.■

зниження корупційних ризиків, і прозорість — 16 критеріїв, пов’язаних із наданням громадськості даних, які можуть
допомогти знизити ризик корупції в секторі в цілому. У категорії «політика» Укроборонпром набрав 30 балів зі 100 можливих, у категорії «прозорість» — 15 зі
100.
Утім виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань
оборони Олена Трегуб вважає таку оцінку непоганою. «За результатами індексу
можемо побачити, що зі 134 компаній 97
мають незадовільні результати — у них
є низький рівень прозорості й боротьби з
корупцією. І в цей перелік потрапив український Укроборонпром, отримавши
28 балів зі 112. Це низький рівень у світовому масштабі, але все одно це певний
прогрес», — заявила вона і додала, що за
останній рік Укроборонпром покращив
свою позицію на 3 пункти та досягнув
найкращого показника за весь час свого
існування.
«По-перше, перевіряють, чи є керівництво компанії під антикорупційним
контролем, чи є комплексна політика
з боротьби з корупцією. Оскільки у нашій державі, принаймні на папері, запровадили багато різних антикорупційних процедур, то тут в Укроборонпрому
дуже висока оцінка й рівень. Другий параметр — це внутрішній контроль, і тут
у концерну гірша оцінка, помірний рівень. Тут йдеться, чи є антикорупційна
програма в Укроборонпрому, і вона, звичайно, є, але оцінюється, чи є вона складовою культури організації і наскільки
компанія сама повідомляє правоохоронні органи у випадках корупції», — роз-

Кіберзахист на варті
Ще одна проблема, з якою стикаються українські виробники зброї, — інформаційний захист. Ворожі дії стосовно України у кіберпросторі йдуть безперервно з початку російської агресії. Атакуючи, Росія використовує наявний науковий потенціал, комп’ютерний та людський
ресурси. Лише за останні пів року Укроборонпром
зазнав майже 14 тисяч кібернападів, з яких 317
— підвищеної складності. Щогодини на концерн
здійснюється в середньому три кібератаки.
Для протидії нападам було розпочато роботу зі створення Операційного центру кібербезпеки, яку в новоутвореному холдингу обладнають
сучасними системами безпеки та укомплектують
підготовленими фахівцями. «Зважаючи на те, що
Укроборонпром є об’єктом APT-кібератак, разом з
ОЦК доцільно створювати лабораторію з їхніх досліджень. Так, за допомогою реверсного інжинірингу новітніх видів кіберзброї, яку застосовують
проти нас, ми зможемо розробити українські системи захисту та наступу в кіберпросторі», — повідомили у відомстві.
повіла Трегуб, додавши, що оцінювалася публічна інформація про оборонних
замовників і клієнтів та як компанія висвітлює свою співпрацю з країнами, які
мають високі корупційні ризики.
«Ми знаємо, що Укроборонпром якраз
і працює на ринках із такими ризиками.
Але варто зазначити, що це питання більше до того, як працює в Україні інститут
державної таємниці і як узагалі регулюється, зокрема, експортна діяльність, а вона є
дуже закритою в Україні, — резюмувала
Трегуб. — Важливий блок — це підтримка
співробітників, наскільки в Укроборонпромі відбувається навчання співробітників
основ антикорупційної етики, розуміння
антикорупційної політики, чи є в концерні система захисту викривачів корупції.
Тут низький рівень, але це пояснюється
тим, що донедавна в Укроборонпромі взагалі не було кодексу етики, де описувався
б цей блок, і в державній антикорупційній
програмі недостатньо добре описано цей аспект». ■

ЗДОРОВ’Я
Юлія КРУК

Неначе цвях у п’яту вбитий...
Дискомфорт при ходьбі виникає поступово. Спершу нога
турбує, коли спираєшся на
стопу. Згодом з’являється ниючий біль, потім у ступні поколює і пече. Зрештою, людина починає кульгати або ходити навшпиньках, оскільки
вільно стати на ступню стає неможливо...
Лікарі-ортопеди наголошують: такі симптоми характерні
для п’яткової шпори. Ця недуга
ніколи не проявляється відразу.
Кісткова тканина по підошовній поверхні стопи розростається поступово, але завважити
цей процес без додаткових обстежень немає змоги. І триває
він аж доки під час руху, фізичних навантажень при опорі на
стопу хворий починає відчувати різкий біль.
— Шпора — це кістковий виріст, що виходить із п’яткової
кістки, — пояснює столичний
ортопед-травматолог Ігор Власенко. — Він може збільшуватися до такої міри, що людина зрештою не може пересуватися. У більшості випадків недуга протікає без симптомів,
не викликаючи дискомфорту.
Буває навпаки: пацієнт скаржиться на сильні болі в ступні,
але на рентгенівському знімку п’яткову шпору не фіксуємо. У такому випадку ставимо
інший діагноз — підошовний
фасциїт.
Найчастіше п’яткова шпора турбує літніх та людей середнього віку і майже ніколи
не зустрічається у дітей. Жертвами недуги переважно стають
люди з плоскостопістю. При цій
патології навантаження на стопу розподіляється неправильно, це провокує сильне запалення м’язових тканин в області п’яткової кістки. Схильність
до недуги мають люди із зайвою вагою, спортсмени з великими навантаженнями на стоКаріна ЦИМБАЛЮК
З наближенням весни ми
часто відчуваємо брак енергії й
апатію. Це відбувається тому, що
нашому організму складно одразу перейти від «зимової сплячки» до весняної активності. Щоб
допомогти організму легше пристосуватися до змін, варто покращити харчування та збільшити
фізичні навантаження. Додайте
у свій раціон продукти, які містять необхідні для організму вітаміни, — і зустрічайте весну в
доброму настрої.
Наприклад, вітамін Д. Його
також називають «сонячним вітаміном», адже він виробляється в організмі під впливом сонячного проміння. Але багато
людей не мають змоги перебувати 5-6 годин щодня на сонці, тим паче це неможливо в холодні пори року. Тому цей важливий вітамін потрібно брати з
продуктів харчування. Вітамін
Д допомагає організму засвоювати кальцій та фосфор, сприяє правильному розвитку клітин. Він є регулятором обміну речовин і невід’ємною частиною імунної системи. Крім
того, цей мікроелемент сприяє
покращенню настрою, стійкості
до захворювань, нормальному
росту кісток i зубів, допомагає
уникнути депресії та зменшує
відчуття втоми.
Лікарі-дієтологи кажуть,
що цей важливий для організму вітамін слід шукати в таких
продуктах, як лосось, оселедець, скумбрія, печінка тріски,
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Коли нога в «кайданах болю»...
Які причини провокують утворення п’яткової шпори і що необхідно
робити для лікування недуги та її профілактики

❙ Шпора на початку дає про себе знати незначним дискомфортом...
❙ Фото з сайта innovo.ua.
пи, люди з хворими суглобами
ніг, а також ті, хто має захворювання хребта.
Зафіксувати недугу лікар
може за допомогою найбільш
поширеного методу діагностики — рентгенологічного дослідження. На знімку буде видно кістковий виступ неправильної трикутної форми з чіткими
краями в області підошовної поверхні п’яткової кістки.

Основа терапії —
розвантажити ногу
Усунення запалення м’яких
тканин навколо виросту — основний принцип лікування, зауважує лікар.
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— У більшості випадків
шпора піддається лікуванню,
її можна швидко і надовго позбутися, — пояснює Ігор Петрович. — Основа терапії — розвантаження п’яткової ділянки ноги. Консервативне лікування включає теплі ванни для
ніг, компреси з лікарськими речовинами, фізіотерапію, знеболювальні медикаменти. Лікувальні заходи зазвичай доповнюємо призначенням індивідуальних ортопедичних устілок
із м’яких матеріалів. Це може
бути поролоновий підп’яточник
із поглибленням або отвором у
центрі. Але, як свідчить мій лікарський досвід, усі ці методи

рідко мають стійкий лікувальний ефект. Вони можуть полегшити біль і зменшити дискомфортні відчуття лише на деякий
час. Більш ефективними є методи фізіотерапевтичного лікування: магнітотерапія, ультразвук, електрофорез із йодидом
калію, новокаїном, лазеротерапія. Приборкати запалення допомагає УВЧ-терапія, яка полягає в застосуванні змінного
струму високої частоти і низької напруги та сили. Вплив цих
струмів приводить до розширення капілярів у м’яких тканинах, відтак посилюється кровообіг, зменшується біль і запалення. Сеанс УВЧ-терапії
триває 10-15 хвилин, для лікування п’яткової шпори достатньо 10-12 сеансів.
Однак лікар наголошує:
якщо всі ці методи суттєво не
покращують стану хворого, доводиться вдаватися до оперативного лікування.
Народна медицина пропонує
свої методи шляхи вирішення
проблеми. Але медики застерігають: «самодіяльність» у лікуванні може спровокувати неприємності.
— У деяких рецептах народної медицини пропонують розпарювати стопу. Але цього категорично не можна робити,
— застерігає Ігор Власенко. —
Тримати хвору ногу доцільно
лише в теплій воді. Я рекомендую спеціальні ванночки, але
не як засіб лікування, а додаткову терапію. Корисною, скажімо, буде така ванночка: у 10
літрах теплої води розчинити 5
столових ложок морської солі,

Як правильно накладати лікувальну мазь при п’ятковій шпорі? За
словами лікаря, її потрібно нанести на підошву і бічні поверхні стопи,
потім для посилення ефекту ліків
скласти вдвічі або втричі бинт, змочений в розчині димексиду і води (у
пропорції 1:4), зверху покласти целофан і вкутати теплою хусткою або
шарфом. Тривалість процедури лікар визначає індивідуально для
кожного пацієнта.
додати 10-15 крапель хвойного
екстракту й опустити ноги в цю
купіль на 10-15 хвилин. Однак
такі процедури не позбавлять
проблем, якщо водночас не застосовувати консервативне лікування.

Прогулянки босоніж і
спеціальні устілки для взуття
Як попередити недугу? Головне правило — носити зручне взуття. «При плоскостопості обов’язково використовуйте
устілки з супінаторами. Важливо виконувати комплекс вправ,
спрямованих на зміцнення
м’язів стопи і гомілки, — рекомендує лікар. — Корисно по 1520 хвилин у день ходити по масажному килимку, більше гуляти босоніж по траві, піску,
морській гальці. Корисно також катати стопою по підлозі
качалку або м’яч — це також
активізує кровообіг в ділянці
п’яти».
Для профілактики п’яткової
шпори важливо боротися із
зайвою вагою, вести активний спосіб життя, але водночас
уникати перенапруження стоп.
Якщо маєте хвороби хребта і
суглобів — вчасно і кваліфіковано їх лікуйте. Щойно відчуєте перші ознаки п’яткової шпори, відразу звертайтеся до лікаря-ортопеда. Що раніше хворий
розпочне лікування, фізіотерапію, то більше шансів на одужання. ■

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Ой де-де, той вітамін Д?
Збалансоване харчування, збагачене
основними вітамінами, забезпечить
організм енергією і зміцнить імунітет
яєчні жовтки, молоко, йогурти,
крупи. Щодня потрібно додавати в раціон хоча б один продукт
iз цього списку. Однак поповнити дефіцит вітаміну Д лише завдяки збалансованому харчуванню вдається не завжди, тож
часто лікарі призначають додаткові препарати. Щоб перевірити кількість вітаміну в організмі, можна здати спеціальний аналіз крові в лабораторії.
Нормальний показник — від
50 до 125 нмоль/л, рівень нижче 50 нмоль/л є недостатнім, показник понад 125 нмоль/л — занадто високим.
Але пам’ятайте, що самостійно призначати препарати
небезпечно. Це має зробити лікар.
Вітамін С. Це потужний антиоксидант, який впливає на загальний імунітет, у тому числі
на стан шкіри. Він необхідний
для синтезу колагену (білок,
який відповідає за пружність і
тонус шкіри), сполучної тканини, кісток, зубів та дрібних судин. Він також сприяє зниженню тиску, впливає на мислення

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

❙ Здорове харчування має включати весь спектр важливих вітамінів.
мент для міцного імунітету,
здоров’я очей та шкіри. Дефіцит цього вітаміну призводить
до руйнування нервових та
м’язових клітин.
Джерело вітаміну Е — насіння соняшнику, мигдаль, шпинат, рослинні олії, спаржа, кедрові горіхи, авокадо, форель,
помідори.
Вітаміни групи B — украй
важливі для здоров’я. Є їх цілий
спектр — В1, В2, В3, В5, В6, В7,
В9 і В12. Зосередимо увагу на
вітаміні В12, який відіграє провідну роль у виробленні еритроцитів, хімічних речовин мозку
— нейромедіаторів, що впливають на мозкову діяльність та
нервову систему. Дефіцит цього вітаміну може проявлятися
депресією, м’язовою слабкістю,

запамороченням, проблемами з
пам’яттю, постійною втомою,
проблемами з нігтями та волоссям.
Щоб уникнути нестачі вітамінів групи В, зокрема В12, необхідно вживати лососеві, листову зелень (особливо шпинат),
печінку, яйця, молоко та молочні продукти, яловичину, бобові,
м’ясо курки та індички, гречку.
Аби залишатися здоровим,
необхідно слідкувати за нормою вітамінів в організмі. Але
пам’ятайте, що надлишок, як і
дефіцит, вітамінів є шкідливим
для здоров’я. Слідкуйте за тим,
щоб ваше харчування було збалансованим, тоді організм отримуватиме необхідну кількість вітамінів та мікроелементів щодня. ■
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■ ДО ДАТИ
Ганна ВОЛКОВА

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

«Осучаснити Лесю — значить
зняти з неї віночок i надіти
навушники?»
— ...Моїм гостем тоді виявився науковий співробітник
столичного музею Тараса Шевченка Степан Драбинко, — продовжує Віра Омелянівна. — Повернувшись до Києва, він звернувся до Міністерства культури
з проханням дати нашому музею хоча б статус народного. А
незабаром почалася підготовка
до столітнього ювілею Лесі Українки, і в штаті з’явився спочатку наглядач, а потім науковий співробітник. 25 лютого 1971 року тут відчинив двері
літературно-меморіальний музей, який став філією Житомирського обласного краєзнавчого. Тож я вже тут, поряд iз
Лесею, п’ятдесят шостий рік...
Тобто історія музею видатної
поетеси — це, по суті, й історія
трудового життя Віри Римської. Іноді здається, що Леся,
якій доля подарувала лише 42
роки, продовжує жити у цій
жінці. Віра Омелянівна впевнена, що саме завдяки їй і сама
вона має такий довгий продуктивний вік. «Мене Леся тримає
на цьому світі», — говорить.
Жінка поставила за мету
зібрати по всьому світу все, що
має дотичність до цієї видатної особистості. Зібрати й зберегти. Сміється: «У мене вдома
теж справжній музей! Маю так
багато придбаного багатства —
творів Лесі Українки, письмових спогадів й літератури про
неї, що забила мішками з ним
навіть горище. Й розібрана експозиція у зв’язку з ремонтом
до ювілею частково переїхала
до мене додому».
А далі з жалем каже, що після святкувань 150-річчя з дня
народження Лесі Українки,
які триватимуть на державному
рівні цілий рік, швидше за все,
попрощається з улюбленою роботою. Інші часи — інші вимоги
й підходи до таких закладів і їхніх керівників. Після ремонту
музейного приміщення, який
робиться взимку, в останній момент перед ювілейними заходами, в ньому, за задумом владної адміністрації й керівництва методичної ради, з’явиться
нова експозиція. Вона свято берегла реальний образ поетеси в
українському віночку, а тепер
дехто заради піару заявляє, що
його треба «осучаснити». Тобто зняти віночок і «взути» у
кросівки, вставити у вуха навушники? І це її бентежить.

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

історії життя і творчості письменниці. Недавно вона була
вражена «пізнаннями» однієї
такої молодої особи, яка переконувала її в тому, що Леся Українка... родом зі Львова. Про
колишній Звягель Волинської губернії, який наприкінці
XVIII століття став називатися
Новоград-Волинським, а після територіального об’єднання
районів у 60-х роках відійшов
до Житомирської області, де
стояла колиска майбутньої великої Українки, не всі знають.
Бо мало читають.
— Лесина колиска, на жаль,
не збереглася, — каже Віра
Римська. — Взагалі, домашня обстановка у музеї не автентична, а відтворена за спогадами народного вчителя Романа
Яковича Герасимчука, який
також жив у цьому будинку. В
1928 році у Новоград-Волинський у наукових справах приїздила Олена Пчілка (з 1925 року
вона була першою жінкою членом-кореспондентом Академії
наук). Опинившись у дорогому
серці краю, мама Лесі дізналася, що «домочок» (так вона
його називала), в якому колись
мешкала її родина, досі стоїть.
Тож попросила дозволу господарів приходити туди на пару
годин відпочивати. Перший
раз, переступивши поріг, промовила: «Ось ця маленька кімната — найтепліша і найсвітліша — була дитячою старшеньких, Михайлика і Лесі. Праворуч стояло Лесине ліжко, а
лiворуч — Михайликове».
Ми не стали відтворювати тогочасну дитячу колиску, просто
повісили віночок зі стрічками і
табличку з написом «Тут стояло
ліжко маленької Лесі».
Молоде подружжя Петра й
Ольги Косачів разом зі своїм
первістком винайняло цю низеньку дерев’яну хату у місцевих міщан на прізвище Окружко, з вікон якої відкривався прекрасний пейзаж — річка
Случ і зелений парк. Було це незадовго до народження доньки,
яку назвали Лорес (у перекладі
з грецької Чайка) і яку ми знаємо як Лесю Українку — письменницю, поетку, перекладачку, фольклористку, культурну
діячку. Її батько з дворянського роду на Чернігівщині, за фахом юрист, після закінчення
Київського університету отримав сюди призначення на посаду голови з’їзду мирових посередників. З уродженкою Гадяча Полтавської губернії Ольгою
Драгомановою, сестрою вченого Михайла Драгоманова, вони
познайомилися в Києві, де вона
навчалася у пансіоні шляхетних дівиць. Їхнє сімейне життя починалося у колишньому
Звягелі, і саме тут формував-

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

«Домочок»
Найцінніший експонат музею — Лесина дитяча іграшка — був
знайдений у купі сміття на горищі будинку,
в якому вона народилася

❙ Історія музею видатної поетеси —
❙ це, по суті, й історія трудового
❙ життя Віри Римської.
ся світогляд маленької Лесі.
Саме тут, до речі, вона почула
перекази про мавок, які лягли в основу її відомої віршованої п’єси «Лісова пісня». Гостями родини часто бували прогресивні діячі науки і культури
— письменники, художники,
музиканти. Пізніше цей період свого життя Леся згадувала як один з найпрекрасніших.
Можливо, ще й тому, що у Новоград-Волинському вона була
здоровою.

Сорочки-вишиванки не
старіють
Загалом родина прожила в
місті одинадцять років, з них
близько п’яти у будинку Окружків. На жаль, Лесі не судилося більше сюди повернутися.
Але вона живе тут у музейних
експонатах, у скульптурах, у
пам’яті людей, які бережуть історію.
— Я прагнула створити такий музей, щоб він був не просто географічним об’єктом, а тематичним і культурним центром, — каже Віра Омелянівна.
— І це мені вдалося. Наш му-

зей дійсно став осередком культурного життя міста. Тут працює літературна вітальня, відбуваються традиційні зустрічі з
творчими людьми, наукові конференції, відкриті уроки з вивчення творчості Лесі Українки, проводяться екскурсії «Лесиними стежками» й щорічне
міжнародне свято літератури і
мистецтва «Лесині джерела».
Наразі ми запустили міжнародний онлайн-флешмоб #Gl
obalLesyaUkrainka2021, присвячений 150-річному ювілею
видатної поетеси. Його мета —
показати пам’ятні місця її перебування у різних куточках світу. Для цього просимо зробити
фото чи селфі або записати відео (читання твору письменниці українською чи іноземною
мовами) на тлі пам’ятника, барельєфу, муралу, меморіальної
дошки Лесі Українки, на площі, вулиці, біля установ і підприємств, названих на її честь,
й опублікувати це на своїй
сторінці у соціальній мережі
Facebook, обов’язково вказавши хештег #GlobalLesyaUkrai
nka2021, країну і місто, де було
воно зроблено.
У найближчих планах Віри
Римської проведення конкурсу
на кращу сорочку-вишиванку.
Як відомо, вишивка була улюбленим заняттям жіночої частини родини Косачів. Сама Леся
уже в шість рочків освоїла техніку вишивання. Вишивала собі
сорочечки й співала народні пісні разом зі служницею. Перший
«набір інструментів» для цього
— голки з нитками — вона отримала від своєї бабусі з Гадяча
й дуже їх берегла.
Тут, на колишній Звягельщині, Ольга Косач ще в 70-х
роках XIX століття, займаючись етнографією, збирала візерунки народної вишивки, на
основі чого написала свою пер-

шу наукову роботу «Український народний орнамент...»
(1876 р.) під псевдонімом Олена Пчілка, яку презентувала в
Парижі на Всесвітній виставці.
У книзі представлено понад 300
зразків самобутніх орнаментів,
яким притаманні чіткі геометричні візерунки, ромбоподібна лінія композиції, виконана
переважно червоними і чорними нитками на білому чи сірому лляному полотні. Видання одразу стало раритетним. З
нього почали брати узори для
вишивок та оздоблювати ними
речі власного гардеробу навіть
шляхетні панянки. Натхненна позитивними відгуками і великою зацікавленістю альбомом, Олена Пчілка перевидала
його в 1879 р. А до чергової Паризької виставки, яка пройшла 1900 р., підготувала наступне видання, яке знову презентувало у Франції українське традиційне мистецтво.
Нині важко знайти меценатів, які взялися б за перевидання тієї наукової роботи Олени Пчілки, з сумом констатує
Віра Римська. Але її тішить те,
що завдяки окремим подвижникам старовинна волинська вишивка, яку зберегла для
історії мати Лесі Українки,
сьогодні оживає в сучасному
вбранні. В Луцьку вже близько трьох десятків років успішно працює компанія «Едельвіка», що спеціалізується на виготовленні вишитого одягу,
який користується попитом
не лише в Україні, а й у світі.
Фірма отримала право від Волинського краєзнавчого музею на використання колекції
візерунків вишиванок, зібраних Оленою Пчілкою. А в креативної лучанки Наталі Кононович, партнера столичного
агентства ShiStrategies, виникла ідея одягнути в ці вишиван-
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❙ Ідея вдихнути нове життя у старовинні волинські вишивки належить креативній
❙ лучанці Наталії Кононович.

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

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

❙ Знайдений на горищі Лесин рублик.
ки родини службовців Севастопольської бригади тактичної авіації імені Покришкіна,
яка нині дислокується в Луцьку, та ремонтників військових літаків iз місцевого заводу
«Мотор». Й зробити фотосесію
у місцях, пов’язаних iз Лесею
Українкою. У рамках проєкту
«Можливість літати на землі»,
присвяченого 150-річчю поетеси, зйомки проводилися і в родинному гнізді письменниці.
Тепер тут чекають учасників
проєкту на урочистості.

Рідкісні й цінні експонати
зібрані з усього світу
Відомо, що 25 лютого в Україну, щоб пошанувати Лесю,
прибуде багато представників
української діаспори з усього світу, в тому числі навіть з
далеких Бразилії й Аргентини. На жаль, не буде внучатої племінниці поетеси Ольги Петрової-Лутон, котра проживає в США — стан здоров’я
вже не дозволяє жінці так далеко подорожувати. Ольга —
онука наймолодшої сестри по-

❙ Подарована музею нащадками
❙ поетеси дитяча корсетка —
❙ аналог тієї, в якій у 1887 році
❙ сфотографована маленька Леся.
етеси Ізидори Косач-Борисової.
Вперше вона побувала на батьківщині своїх предків у 2003
році. При зустрічі з музейними
працівниками тоді подарувала
сорочку, яку вишивала для неї
бабуся Ізидора і в якій виросли
вона, її донька й онука. А також корсетку — аналог тієї, в
якій 1887 року сфотографована
маленька Леся. Ця зустріч допомогла музейникам встановити зв’язок з її зведеним братом
по батькові — киянином Костянтином Петровим, котрий
також зберігає чимало особистих речей Косачів. Він передав до фондів музею рідкісний
і цінний експонат — семитомник творів поетеси, надрукований у видавництві «Книгоспілка» у 1923-1925 роках.
— 2008 року Ольга Петрова-Лутон вдруге відвідала
наше місто, — продовжує Віра
Омелянівна — Переступивши
поріг музею, мовила гарною
українською мовою: «Тут мені
все близьке і рідне...». Вона
вважає, що саме тут живе Лесина душа. (Недарма ж поетеса писала: «Мій дух із тобою,
волинський куточок»). Того
разу привезла ще один подарунок музею — шкатулку Олени
Пчілки. Це дуже старовинна й

цікава річ, яку реставровано в
Іспанії. Вона передала також
вісім неймовірних робіт своєї
мами, Ольги Сергіїв, племінниці Лесі Українки. Серед них
портрети Олени Пчілки, Ізидори Косач-Борисової, Лесі Українки, а також пейзажні картини.
Власне, унікальна експозиція музею була створена завдяки кропіткій дослідницькій роботі Віри Римської та її колег,
які налагодили листування й
дружні стосунки з нащадками
родини Драгоманових—Косачів, котрі проживають у США,
Угорщині, Чехії, Бразилії,
Росії. Про величезну роботу,
виконану директором музею,
можна судити хоча б з того, що
тоді, коли вона стала тут працювати, експозиція складалася в основному з фотознімків
і плоскінного матеріалу. Нині
його основний фонд налічує
2 тис. 500 одиниць оригінальних експонатів, а науково-допоміжний — 850.
Цікаво, що лише в музеї-садибі Лесі Українки можна побачити документально-художню повість Якова Басіна «Зов
Прометея», в основу якої покладена історія трагічного кохання Лесі й Сергія Мержинського — учасника революційних подій кінця XIX століття,
борця за інтереси трудового народу, який мав значний вплив
на життя і творчість геніальної
поетеси.
— Книга видана 1987 року
російською мовою в Білорусі
невеликим тиражем і з того
часу більше не перевидавалася,
— розповідає Віра Омелянівна.
— Як відомо, Мержинський
помер молодим від сухот на
своїй батьківщині, в Мінську.
За пару місяців до його смерті
Леся приїхала провідати коханого і вже не залишала хворого до його останнього подиху. З
Мінська їздила в Мар’їну Горку
до жінки на ім’я Варвара, яка
підтримувала Сергія фінансово. І якось наш посол у Білорусі
попросив мене знайти документальні матеріали про той період
життя Лесі Українки. Я розшукала їх у білоруському державному архіві. А «Зов Прометея»
знайшла лише на стенді нашого музею...

«Чий хліб і праця — того
земля»
Загалом у музеї-садибі Лесі
Українки більшість експонатів
надзвичайно цінна та унікаль-
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на. Для особистих речей родини Косачів відведена окрема
кімната, яку працівники називають кімнатою реліквій. У
ній представлені національний
костюм, що складається з вишитої сорочки, спідниці, фартуха, тернової хустки і намиста, стрічки для вінка чи волосся, чашечка маленької Лариси
Косач, її дерев’яний пенал...
Це при тому, що особистих речей родини Косачів у Звягелі
не лишилося.
— Ми теж спочатку так думали, — мовить Віра Омелянівна. — І все ж під час одного з
ремонтів будинку серед мотлоху знайшли на горищі дитячу
іграшку — дерев’яний рублик
— прообраз праски: колись перед святами вишиті сорочки і
рушники вирівнювали з допомогою качалки і рубля. Українці, привчаючи дітей до праці,
виготовляли для них маленькі знаряддя праці — качалочки, товкачики, ступки... Деякі дослідники історії родини
Косачів стверджують, що в Окружків дітей не було, а отже,
іграшка належала знаменитим квартирантам. Цей дитячий рублик, яким гралися Михайлик iз Лесею, один iз найцінніших експонатів музею.
До речі, Лесин музей у Новоградi-Волинському — єдиний меморіальний музей України, який не зазнав руйнації
й перепланувань за 150 років
свого існування. Хіба що замість грубок, які ще не так давно топили дровами, сюди підведене газове опалення. Та ще до
будинку прибудували галерею,
що з’єднала його з сусіднім, в
якому жили господарі Окружки (в ньому розташована тепер літературна частина музею). До того, як приміщення
було передане під музей, у ньому розміщувалися Держстрах
і кімната інтернаціональної
дружби (місцеві інтернаціоналісти дружили з представниками Болгарії й Грузії, де бувала Леся Українка).
Автор багатьох наукових
публікацій про Лесю Українку, автор-упорядник кількох
її художніх творів для дітей,
Віра Римська говорить, що на
одержимість у роботі її надихає
епістолярна спадщина письменниці, у якій повно розкривається світогляд цієї видатної
жінки.
— Щоб знати Лесю, треба
читати її листи, — переконана
Віра Омелянівна. — Наразі відомо про понад 800 письмових
послань, відправлених її найближчому оточенню, знаним
людям, друкованим виданням
тощо. В особистому листуванні
вона, зокрема, зізнавалася, що
їй легко було ввійти в літературу, бо вона росла в середовищі
творчих особистостей. Творча
праця стала сенсом її короткого
життя, яке було сповнене мук і
фізичних страждань. Тридцятилітня боротьба з туберкульозом, однак, дала їй велику силу
волі й не позбавила щастя кохати й бути коханою. А у своїй
творчості ця мужня жінка стала Кассандрою. Написане нею
досі актуальне: українці мають
боронити свою землю й волю. Я
часто повторюю Лесині рядки
своїм екскурсантам: «Чий хліб
і праця — того земля». А свого
сина Руслана, заслуженого агронома України, прошу завжди пам’ятати про це й відстоювати право простих українців
на землю. Як територію і як годувальницю.
Одне слово, скажу так: Леся
сучасна завжди. У віночку й
вишиванці. ■
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Валентина САМЧЕНКО

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

■ ТАКЕ КІНО

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

Відкотилися назад
■ Сергію Васильовичу, зважаючи на запеклу конкуренцію професіоналізму, бюджетів
і гучних імен, чи є хоч якісь реальні шанси українським претендентам потрапити до короткого Оскарівського списку?
— Шанси в українців на «Оскара» завжди мікроскопічні —
бо тут велика індустрія і її закони. А Україні до такої індустрії
ще далеко, попри те, що сильні
фільми в нас з’являються і навіть завойовують призи великих кінофестивалів. Цьогоріч
наш висуванець — «Атлантида»
Валентина Васяновича, призер
Венеційського фестивалю. Чудеса трапляються, можуть виникнути, скажімо, якісь політичні мотиви, що різко підсилить симпатії до української
стрічки...
■ Коронавірусний 2020-й
для кінематографа в усьому
світі був надскладним. Утім в
Україні «за упокій» його розвитку почали діяти ще в 2019му, коли тоді міністр Володимир Бородянський озвучив курс
нової команди на 30-35 якісних
фільмів за гроші держбюджету
в рік, а не 100 абияких. За вашими оцінками, як далеко на
тепер українське кіно знову відкотилося назад?
— Відкотилось. Причини
для названої заяви Бородянського все ж, наскільки мені відомо, були. Попереднє керівництво Держкіно України запланувало обсяги фінансування кіно
в 1,7 мільярда гривень — виходило, що наперед; виходило, що
новому керівництву впродовж
двох років і ділити нічого: все
вже зроблено до них.
Ну яка влада погодиться з
чимось подібним? «Ми ж самі с
усамі...». Відтак цифра скотилась до 600 мільйонів — у 2021му теж...
Ми ж розуміємо: коронавірус, він кіноіндустрію всього світу підкосив. Цей рік буде
таким собі iнтермеццо — подій
і фільмів в українському кіно
буде значно менше, аніж у попередні два. Одначе за останні роки у нас з’явилось нове кінематографічне покоління і, я
сподіваюсь, воно не дозволить
зробити повтор того, що сталося у 1990-ті.
■ Чи погоджуєтеся зі словами Валентина Васяновича, що
до керування кіногалуззю не
можна підпускати людей iз телебачення? Зрозуміло, йдеться
про вже другого міністра культури, до того топуправлінця комерційного ТБ.
— Що значить «підпускати»? Кіногалуззю міністр культури та інформаційної політики
безпосередньо не керує, є Держкіно. Яким, до речі, нині керує
людина аж ніяк не від телебачення, тільки це мало кого втішає. Завдання Мінкульту, як я
його розумію, в іншому — програмувати напрямки розвитку культури, продукувати принципи політики у цій сфері. І
тут чимало проблем.
У нас досі живі уявлення про
культуру як такого собі «підпихача» чи «розігрівача» ідеоло-

❙ Сергій Тримбач два десятки років від газети «Україна молода»
❙ акредитується на Берлінський фестиваль.
❙ Фото з власного архіву.
гії. Раніше комуністичної, тепер нібито національної. Нібито національної, бо мало хто розуміє, що це таке — зміна гасла
«Слава КПРС» на «Слава Україні» мало що міняє в принципі.
Є інші потрактування, найближчим до істини мені видається таке: «Культура — є
вся цілісність способу життя».
Колись мене вразила ця формула британського теоретика
Реймонда Вільямса. Іван Дзюба у 1988-му написав статтю, в
якій стверджував: українська
культура є неповною — передусім тому, що не презентує, не
відображає оту саму цілісність
життя.
Коли Дзюбу призначили
міністром культури, він залучив кількох молодих культурологів, передусім Олександра
Гриценка (недавно, на превеликий жаль, він пішов iз життя),
для розробки нового бачення
культури. Одначе стара гвардія
зробила все, аби прибрати Дзюбу з міністерства і аби нові уявлення про культуру не поширювались...
Нинішній міністр Олександр
Ткаченко, видається мені, цей
комплекс проблем розуміє. Зокрема, акцентуючи увагу на необхідності актуалізації вітчизняної культурної спадщини, архітектурної скажімо...
А щодо кіно — дивіться: в
останні роки змінилась та сама
цілісність життя і змінився кінематограф. Із телевізійним
кіно включно. Раніше важко
було уявити собі появу такого
телефільму як «Спіймати Кайдаша». Сценаристка Наталя Ворожбит і режисер Олександр Тіменко рішуче наблизили екран
до реального життя.
Персонажі повісті НечуяЛевицького (як відомо, їх перенесли у ХХІ століття, в роки
між двох революцій, 2004 і
2014 роки) заговорили мовою
аж ніяк не умовною, не уявною, а реальною. А з тим заразом і саме життя їхнє проявилось у своїй цілісності і постало
правдивим, реальним.
У багатьох це викликало
лють: мовляв, «зловживання
суржиком», «наруга над мовою» і українством. А от і ніц!
Це реалістичний фільм, він пра-

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

цює з реальністю, виходить iз
нею на прямий контакт...
А загалом сумно. За три десятиліття Української Незалежності перемін у культурі
надто мало. Коли що і відбулося, то в найпотворніший спосіб.
Вищою цінністю тепер є грошова одиниця, а культурою вважається те, що можна «опредметити» в таких одиницях.
Себто те, що працює на збагачення класу вітчизняних «нуворишів».

Під питанням незалежність і
кваліфікаційний рівень
■ У жовтні 2020-го Рада з державної підтримки кінематографії при Держкіно «зарубала» фінансування фільмів про
Олену Телігу за сценарієм Ірен
Роздобудько і ще кількох знакових проєктів. Чи можливо перебороти якось таку «цензуру»?
— Складно говорити про
«знаковість» проєкту, не читавши сценарію, не знаючи інших складових. Іноді, правда,
щось вдається дізнатись. Скажімо, я точно знаю, що проєкт
фільму «Леся Українка. Узлісся» не був схвалений Радою з
питань кінематографії, оскільки просили надто великий бюджет (за наявності не надто великої загальної суми) і, по-друге,
сумніви викликала грузинська
режисерка Нана Джанелідзе,
чия остання робота в ігровому
кіно датована 1998 роком.
У мене самого не пройшли
три проєкти — там, де я брав
участь як сценарист. Персонажі їх усіх по-своєму знакові —
Довженко (це мала бути ігрова
стрічка), Олесь Гончар (йдеться про нову версію його життя і творчості), Юл Брiннер
(тут мав бути мікст різних історій, які дібрав мій співавтор
Семен Случевський)... Усі не
пройшли.
Величезна кількість заявок... А експерти, до речі, незрідка дивні якісь — це коли
м’яко сказати. Приклад. Позаминулого року — проєкт анімаційної картини, я співсценарист. Приходимо з режисером на пітчинг і здивовано
перезираємось: в експертній
групі, яка має відібрати кращі
проєкти, жодного спеціаліста
з анімації, жодного! Більше

❙ «Гуцулка Ксеня» (2018) Олени Дем’яненко — фактично мюзикл,
❙ з багатим і цікаво прописаним історичним тлом.
того, якісь абсолютно не відомі мені прокатники, ще якась
публіка. Мені пояснюють: так,
за законом, набрали з миру по
«спецу», а потім сліпе жеребкування, аби не можна було
вплинути на підсумки експертизи.
А хіба некомпетентність не
впливає? Що за експерт, який
поняття не має, що таке анімація!? Тому й скандали трапляються — є стійка вже недовіра
до подібних експертів і таких
експертиз...
■ У тому минулорічному пітчингу бюджетних 7 млн грн не
пошкодували на третю частину «Скаженого весілля» (із заявлених на виробництво 16
млн). І справді, перший фільм
iз бюджетом в 11 млн грн зібрав
50 млн, утім уже другий не мав
такого успіху. Чи є спосіб унеможливити державну підтримку відверто комерційному кіно,
яке в документах зараховують
до категорії «Ігрові повнометражні національні»?
— Спосіб один — підвищити рівень експертизи проєктів. І
незалежність майбутньої Ради з
питань кінематографії (їх нових
членів мають обрати невдовзі).
Можливість того й iншого нині
під великим питанням. Можновладцям, є така підозра, дуже
хочеться мати слухняних людей у тій Раді.

Кінометри гордощів
■ Які українські фільми
років Незалежності є найзнаковішими? І ваш топ-5 улюблених за цей період.
— Я назву більше — улюблених, а відтак і знакових для
мене. «Фучжоу» (1993) і «Толока» (2020) Михайла Іллєнка, «Шамара» (1994) Наталі
Андрейченко, «Приятель небіжчика» (1997) В’ячеслава
Криштофовича, «Другорядні люди» (2002) Кіри Муратової, «Брати. Остання сповідь»
(2014) Вікторії Трофименко,
«Поводир» (2014) Олеся Саніна, «Плем’я» (2014) Мирослава
Слабошпицького (рекордсмен
за кількістю нагород міжнародних кінофестивалів, їх понад
50), «Гніздо горлиці» (2016)
Тараса Ткаченка (точне прочитання нової реальності), «Вулкан» (2017) Романа Бондарчука (багато в чому приголомшливий образ півдня України, де
практично вся інфраструктура
життя просто втрачена), «Донбас» (2018) Сергія Лозниці,
«Гуцулка Ксеня» (2018) Олени Дем’яненко (фактично мюзикл, iз багатим і цікаво прописаним історичним тлом), «Тарас. Повернення» (2019) Олександра Денисенка, «Ми є... Ми
поруч» (2020) Романа Балаяна,
«Атлантида» Валентина Васяновича.
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❙ «Мої думки тихі» (2020) Антоніо Лукіча — успішний дебютний фільм.
І два прекраснi дебютнi фільми
— «Додому» (2020) Нарімана Алієва та «Мої думки тихі» (2020) Антоніо Лукіча. І це не рахуючи з десяток сильних короткометражних
стрічок.
А ще ж треба було б назвати неігрові картини. У Сергія Буковського
це і «Знак — тире» (1992), і «Війна.
Український рахунок», «Назви своє
ім’я» (2006), «Живі» (2008), «Головна роль» (2016), «Сильвестров»
(2020) — усе це фільми найвищого
світового рівня! Надзвичайно цікавий фільм «Дельта» (2017) Олександра Течинського — картина соціокосмосу Півдня України.
Про анімацію скажу тільки, що
тут гірше, бо Укранімафільм зник
iз культурної карти країни, але все
ж дещо робиться — зокрема і повнометражні фільми.
■ Коли копродукційний фільм режисерки Агнешки Голланд «Гарет
Джонс», який у нашому прокаті був
«Ціною правди», показали у Франції після зняття карантинних обмежень iз назвою «Тінь Сталіна», —
кіно мало неабиякий успіх. І це підтвердження того, що результат залежить від багатьох чинників. Чи
всі можливості використовують українські кінематографісти, щоб стати активними учасниками світового
кінопроцесу?
— Одну можливість вони точно
використовують, усе частіше продукуючи фільми у копродукції з зарубіжними продюсерами (так було
і з «Гаретом Джонсом»). Другу теж
— беручи участь у світових кінофестивалях і здобуваючи там призи. Потрапити в прокат інших країн складно, і навіть дуже. Нині, з цим коронавірусом, — i поготів.
■ До речі, минулого року Спілка
кінематографістів висувала на здобуття Шевченківської премії творців мінісеріалу «Чорнобиль». Утім,
за положенням, у них попередньо
мали отримати згоду про те, що вони
не проти. Чи пробували постфактум
змінювати ці правила? Загалом, наскільки вагомими є нині українські відзнаки для наших кінематографістів?
— Справді, Спілка висувала
«Чорнобиль», попередня згода авторів фільму була отримана. Одначе Шевченківський комітет чомусь
вирішив, що це далеке від нас кіно й
відтак — що тут нагороджувати? Це
неправильно. «Чорнобиль» — це про
нас і значною мірою для нас: тверезий аналіз причин того, що тоді трапилось.
■ Кого вважаєте найперспективнішими українськими кінорежисерами? Чому?
— Найперспективнішими видаються мені Наріман Алієв, Антоніо Лукіч, Остап Костюк (докфільм «Жива ватра»), Ярослав Лодигін («Дике поле»), Аркадій Непиталюк («Припутні», серіал «І будуть
люди»), Наталя Ворожбит (найталановитіша наша сценаристка успішно дебютувала і в режисурі фільмом
«Погані дороги»), Павло Остриков

(короткометражка «Випуск’97»),
Валерія Сочивець, Пилип Сотниченко, Катерина Горностай (усі останні
з об’єднання СУК, Сучасне українське кіно)... Пояснення просте — талановиті дівчата й хлопці, у яких відчувається запас ідей та спостережень
над життям.

Необхідність держпідтримки і не
тільки
■ Що відбувається з проєктом
«1000 снопів вітру» — задумом реалізувати ідеї Івана Миколайчука
сучасною кіномовою, який презентували наприкінці 2019 року?
— Пройшли, за сприяння Українського культурного фонду, всі
попередні етапи. Літературний сценарій написано, його авторами є кінооператор Юрій Гармаш (він працював
iз Миколайчуком) і відомий драматург Павло Ар’є. Здається, знайшли
і режисера — молодого, талановитого. Так що високою є ймовірність
подання цього проєкту на наступний
цьогорічний пітчинг, конкурс, який
проводить Держкіно України.
■ Ви уперше знялись у кіно. А що
з телепрограмами?
— Справді, знявся. Роль, правда,
дуже маленька, але головлікаря. Та
ще й у фільмі самого Романа Балаяна.
Сподіваюсь, картина таки вийде в прокат, її назва «Ми є... Ми поруч». Цікавий досвід, цікаві відчуття. Попри те,
що перед камерою я поставав десятки і
навіть сотні разів. Та одна справа бути
самим собою, інша — коли ти втрапляєш у шкуру іншого.
Що стосується телепрограм. Упродовж останнього десятиліття в
мене було таких аж три, всі на телеканалі «Культура». Перша — «Територія кіно», ток-шоу з відомими кінематографістами. Потому програма
«КіноWall» — кожний її випуск присвячувався одному з легендарних українських фільмів: від «Землі» Довженка до «Племені» Слабошпицького. Такий самий принцип було покладено в основу ще однієї програми
— «Лекторій. Кіно», мовилось про
великі світові фільми...
Нині — нічого. «Культуру» фінансують відомо як. Телевізійних
програм про кіно вже майже не залишилось. Прикро. Це свідчення деградації, на тлі збільшення кіновиробництва.
■ За яких умов в Україні може
статися повернення до активного кіновиробництва?
— Передусім за умови збереження
підтримки державою кінематографа.
Однак систему такої підтримки треба
вдосконалювати. А ще — є проблема з
кіноосвітою. Набирають десятки, сотні абітурієнтів — це вже, даруйте,
порнографія якась. Аби студент гроші платив — приймуть і «навчатимуть». Потрібні й альтернативні форми навчання. Скажімо, Роман Балаян пропонує створити Вищі курси кінорежисерів. Люди з уже отриманою
вищою освітою (некінематографічною) приходять на такі курси, аби в
прискореному режимі отримати професійну мистецьку освіту... ■

Цьогоріч 150-річчя кількох яскравих митців у сфері
літератури, зокрема Лесі Українки та Леся Мартовича.
Якщо образ та творчість
Лариси Косач відома широкому загалу, то увага до постаті Леся Мартовича на загальнодержавному рівні, на
жаль, малопомітна. Хоча
його іменем названо вулиці
українських міст і сіл, створено музеї, видаються (хоча
й нечасто) його книги.
Скажімо, у 2016 році в
Івано-Франківській обласній науковій бібліотеці ім.
Івана Франка відбулася презентація повного зібрання
творів Леся Мартовича (у 2
томах), яке підготувала кандидат філологічних наук,
завідувачка кафедри журналістики Інституту філології ПНУ ім. В. Стефаника
— Ганна Марчук. Готувалося видання за оригіналами
рукописів, які зберігаються
в архівних фондах Інституту
літератури імені Т. Шевченка НАН України та у відділі
рукописів бібліотеки НТШ
у Львові, а також у фондах
Центрального державного
історичного архіву України у Львові та Літературномеморіального музею Леся
Мартовича у с. Торговиця
Городенківського р-ну Івано-Франківської області.
11-12 лютого на базі
ПНУ ім. В. Стефаника відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Пильний спостерігач
життя галицького народу»,
присвячена 150-літтю від
дня народження Леся Мартовича. Учасниками стали
близько сімдесяти науковців, мовознавців, дослідників творчості письменника з
усієї України. Конференція
відбулась завдяки підтримці Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА, ІваноФранківського краєзнавчого
музею (філією якого є Літературно-меморіальний музей Леся Мартовича).
Шкода, що свого часу
було втрачено опіку над iще
одним музеєм Леся Мартовича у с. Монастирок Жовківського р-ну Львівської області.
Позбавлений належної уваги, музей де-факто перестав
існувати. Якщо у с. Торговиця Лесь Мартович (Олекса Семенович Мартович —
12 лютого 1871 р.) народився, то у засвіти відійшов далеко від дому (11 січня 1916
р.) — у Розточанському краю
— і похований (за його ж заповітом) у селі Монастирок.
Доля письменника була
непростою. Народився у родині писаря, який мав гарну
господарку — 15 моргів поля
і доглянуті хату, пасіку і сад.
Зі спогадів Василя Стефаника відомо, що Мартовичі
мали єврейське походження
та дід письменника прийняв
християнство. Олесь Мартович навчався спочатку у сільській школі, а потім, по черзі, у двох гімназіях — Коломийській та Дрогобицькій.
Саме у Коломиї Лесь Мартович познайомився з Василем Стефаником та Марком
Черемшиною. Згодом їхню
діяльність наковці окреслять як діяльність письменників одного регіону — Покуття — та назвуть «Покутською трійцею».
Свій перший твір, опові-
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Монастирок
де-факто без музею
Пильним спостерігачем життя
галицького народу називали
письменника Леся Мартовича

❙ Лесь Мартович за шаховою партією.
❙ Фото зі сторінки «Музей Марка Черемшини у Снятині» у Фейсбуці.
дання
«Нечитальник»,
Л. Мартович опублікував у
1889 році у Чернівцях за сприяння та фінансової підтримки
Василя Стефаника. Втім сам
Л. Мартович мав бажання своє оповідання видати
швидше й у Львові в літературно-науковому журналі
«Товариш».
На жаль, нарада редакційної колегії, що відбулася у
червні 1888 р., відхилила поданий матеріал. Ба більше —
Іван Франко гостро розкритикував оповідання автора.
Тож дослідники творчості
Л. Мартовича сходяться на
думці, що саме цей факт мав
негативний вплив на подальшу творчу діяльність письменника. Щодо «Нечитальника», то, дивним чином, основна ідея твору залишається актуальною і сьогодні.
Після завершення навчання у Дрогобицькій гімназії, в 1892 році, Л. Мартович розпочинає навчання на
юридичному факультеті Чернівецького університету, а
вже у 1895 р. успішно складає іспит і отримує право працювати помічником адвоката, адже потрібно було заробляти кошти на життя. Як і
багато інших свідомих та активних українців, проводить
культурно-освітню роботу,
засновує по селах читальні
(це вдавалося йому швидко
й легко завдяки вродженим
комунікативним здібностям
та хисту оповідача з чудовим
почуттям гумору), збирає та
вивчає фольклорні матеріали, видає свою газету «Збірка» та одночасно є редактором львівської газети «Хлібороб» (1893 р.), а пізніше,
після Івана Франка, редагує
також «Громадський голос»
(1897-98 рр.).
Його більш активна письменницька діяльність розпочалася у Львові, коли Лесь
Мартович продовжив навчання у Львівському університеті. Один за одним
виходять з друку його збірки: «Нечитальник» (1900),
«Хитрий Панько» (1903),
«Стрибожий
дарунок»
(1905). Після закінчення екстерном навчального закладу, в 1909 році, отримав диплом адвоката і відкрив власну адвокатську контору.
Працював у Львові, Городку,
Стрию та Дрогобичі. Та, маючи проблеми зі здоров’ям,

у 1911 р. на запрошення свого друга отця Івана Кунціва
їде на Розточчя — край лісів
та джерел, щоб підлікуватися (там проживає в с. Улицько-Зарубане).
Зі спогадів сучасників,
Лесь Мартович дуже любив
село Руда Монастирська (сучасна назва — Монастирок),
тож у неділю ходив до Монастирської церкви співати у хорі (греко-католицький храм був збудований у
1782 р. і відносився до потелицького деканату, перемишльської дієцезії).
У 1914 р. Лесь Мартович
здобув науковий ступінь доктора права Львівського університету, і в тому ж році
розпочалася І світова війна,
а в 1916-му Леся Мартовича
не стало.
Письменник залишив
нам у спадок близько трьох
десятків оповідань та новел,
повість «Забобон», недописану драму «Політична справа»
та незавершену повість «Село
Підойми» (робоча назва).
Його творчість стала своєрідним містком, як влучно зауважив Юрій Клиновий (син
Василя Стефаника), «між
Франковою новелою та новелою Коцюбинського, Черемшини і Стефаника».
Через понад століття,
оцінюючи життєвий та творчий шлях письменника, напрочуд точними і чесними
будуть саме слова кандидатки філологічних наук,
старшої наукової співробітниці Снятинського літературно-меморіального музею
Марка Черемшини — Іванни Стеф’юк: «... Лесь Мартович — письменник рідкісного таланту і дивної долі.
Чому дивної? Бо зі знаменитої тріади «Стефаник—Черемшина—Мартович» він
найшвидше яскраво дебютував у літературі, випередивши своїх товаришів. Але
час змістив акценти, і Лесь
Мартович багато в чому недооцінений сучасним читачем. Його кінематографічні
новели з тонким покутським
гумором і детально виписаними інтонаціями так і просяться на екрани. Проте навіть у 150-ліття Лесь Мартович поки незримий для всеукраїнського і мистецького
загалу, його новелістика багато в чому є письмом для
посвячених». ■
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СПОРТ

■ ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

■ ТАБЛО

Що для кого важливіше
Маючи перевагу домашнього майданчика та підтримку вболівальників, динамівці втратили
очки у матчі з «Десною»
Григорій ХАТА
Футбол в Україні знову починають грати для глядачів. І вочевидь це головний підсумок 15-го туру національного чемпіонату. Щоправда, минулого «уїк-енду» вболівальників удалося побачити не на всіх аренах, де проходили поєдинки вітчизняної
прем’єр-ліги. Приміром, перед суботньою
грою «Олександрії» та «Минаю» пресслужба олександрійського клубу повідомила,
що на домашньому стадіоні глядачів чекають лише 13 березня. «Процес підготовки інфраструктури КСК «Ніка» через тривалі морози та снігопади потребує більше
часу та уваги з боку відповідних фахівців.
Ми відповідально ставимося до безпеки та
піклуємося про комфорт уболівальників,
тому прийняли рішення провести найближчий домашній поєдинок (проти ужгородського клубу) без глядачів», — заявили у
ФК «Олександрія».
Загалом, першими в країні свої двері
для футбольних шанувальників відкрили стадіони в Києві та Львові. Найбільш
чисельну аудиторію — близько трьох тисяч осіб — зібрав поєдинок між «Десною»
та «Динамо». Через неготовність власної
арени команда з Чернігова була змушена грати домашній поєдинок проти «білосиніх» на їхньому ж клубному стадіоні. І
хоча обставини не надто тому сприяли, команді Олександра Рябоконя вдруге в чемпіонаті вдалося відібрати очки у столичного клубу. «Нічия з такою командою, як
«Динамо», незважаючи на хід протистояння, — це позитивний результат», — зазначив Рябоконь. При цьому врятуватися від
поразки динамівці змогли лише під завісу
протистояння, коли вже в доданий час Віктор Циганков реалізував пенальті.

❙ Удруге в чемпіонаті «Десна» відібрала очки у «Динамо».
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
Коментуючи поєдинок, головний тренер динамівського колективу Мірча Луческу зазначив, що цифри на табло взагалі не
мають нічого спільного з тим, що відбувалося на футбольному полі. «Повинні були
вигравати з різницею не в один м’яч», —
наполягав румунський наставник. Утім
доводиться констатувати, що, як і в матчі
ЛЄ з «Брюгге», більше, ніж на нічию, динамівці не награли й знову дозволили «гірникам» упритул наблизитися до себе в турнірній таблиці ЧУ.
«Без сумніву, для нас чемпіонат набагато важливіший, ніж Ліга Європи, хоча
ми також поважно ставимося до єврокуб-

кових змагань. Але якщо казати про ієрархію, то національна першість важливіша»,
— каже португальський очільник «Шахтаря» Луїш Каштру.
Упевнено розібравшись на НСК «Олімпійський» з дебютантом еліти — львівським «Рухом», «помаранчево-чорні» знову дихають у спину своєму головному конкуренту в боротьбі за «золото». Однак зрозуміло, що боротьба за чемпіонство лише
набирає обертів і легкою для учасників золотої дуелі точно не буде. У наступному
турі на «гірників» чекає принципове побачення з луганською «Зорею», котра після очкових втрат «Десни» тепер одноосіб-

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 15-й тур.
«Маріуполь» — «Зоря» — 0:1 (Захедітабар, 34),
«Олександрія» — «Минай» — 3:0 (Лучкевич, 40;
Бондаренко, 51; Вантух, 57), «Львів» — «Колос»
— 0:2 (Оріховський, 33, 74 (пен.)), «Інгулець» —
«Ворскла» — «2:2 (Бартулович, 22 (пен.); Сітчінава, 62 — Степанюк, 49; Кулач, 75 (пен.)), «Шахтар» — «Рух» — 2:0 (Тете, 9; Майкон, 60 (пен.); вилучення: Бандура, 90+6 («Р»)), «Десна» — «Динамо» — 1:1 (Будківський, 53 — Циганков, 90+2
(пен.); вилучення: Безбородько, 87 («Дс»)).
Матч «Олімпік» — «Дніпро-1» відбувся у понеділок пізно ввечері.
***
Розклад поєдинків 16-го туру: «Десна»
— «Інгулець», «Маріуполь» — Дніпро-1», «Ворскла» — Олександрія», «Колос» — «Рух»,
«Минай» — «Олімпік», «Шахтар» — «Зоря»,
«Львів» — «Динамо».
Турнірна таблиця:
I
В Н П
М
О
1. «Динамо»
15 10 4 1 29-12 34
2. «Шахтар»
15 9 6 0 35-11 33
3. «Зоря»
14 7 5 2 26-11 26
4. «Десна»
15 6 6 3 20-14 24
5. «Ворскла»
15 5 7 3 20-13 22
6. «Олександрія» 15 6 4 5 23-18 22
7. «Колос»
15 5 7 3 20-16 22
8. «Олімпік»
13 5 2 6 21-23 17
9. «Маріуполь» 15 4 4 7 14-21 16
10. «Інгулець»
15 1 9 5 15-24 12
11. «Львів»
14 3 3 8 10-29 12
12. «Дніпро-1» 14 3 2 9 18-28 11
13. «Рух»
15 1 7 7 13-26 10
14. «Минай»
14 2 4 8 10-28 10
Бомбардири: Захедітабар («Зоря»/
«Олімпік»), Циганков («Динамо») — 9.
но займає бронзову сходинку.
Експерти визнають, що підопічні Віктора Скрипника нині демонструють добре організовану гру. До слова, під час зимової паузи луганську команду підсилив
Захедітабар, який у першому колі відзначився вісьмома голами за «Олімпік». Тепер іранець уже забиває за «Зорю» — його
гол приніс перемогу команді Скрипника
над «Маріуполем», а сам футболіст залишився в лідерах бомбардирських перегонів ЧУ. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

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

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

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

(Рішарлісон, 38 — Фоден, 33; Марез, 63;
Б. Сілва, 77).
25-й тур. «Вулверхемптон» —
«Лідс» — 1:0, «Саутгемптон» — «Челсі» — 1:1, «Бернлі» — «Вест Бромвіч» —
0:0, «Ліверпуль» — «Евертон» — 0:2 (Рішарлісон, 3; Сігурдссон, 83 (пен.)), «Фулхем» — «Шеффілд Юнайтед» — 1:0,
«Вест Хем» — «Тоттенхем» — 2:1, «Астон Вілла» — «Лестер» — 1:2 (Б. Траоре,
48 — Меддісон, 19; Х. Барнс, 23), «Арсенал» — «Манчестер Сіті» — 0:1 (Р. Стерлінг, 2; Зінченко («МС») — 90 хв.), «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» — 3:1
(Решфорд, 30; Д. Джеймс, 57; Б. Фернандеш, 74 (пен.) — Сент-Максімен, 36).
Лідери: «Манчестер Сіті» — 59,
«Манчестер Юнайтед», «Лестер» — 49,
«Вест Хем» — 45, «Челсі» — 43, «Ліверпуль» — 40.
Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 17.

Іспанія
Після болючої поразки від «ПСЖ» у
ЛЧ «Барселона» не змогла оговтатись у
матчі Ла Ліги, втративши на останніх хвилинах перемогу над «Кадісом». Натомість
мінімально здолав слабшого за класом суперника мадридський «Реал». Тим самим
підопічні Зідана скоротили відставання від
«Атлетико» на три бали. Щоправда, в «матрацників» iще є гра в запасі. Український
голкіпер «Реала» Андрій Лунін усе ще залишається другим номером за спиною зіркового Тібо Куртуа.
Прімера. 24-й тур. «Бетіс» — «Хетафе» — 1:0, «Ельче» — «Ейбар» — 1:0,
«Атлетико» — «Леванте» — 0:2 (Х. Моралес, 31; Де Фрутос, 90+5), «Валенсія» —
«Сельта» — 2:0, «Вальядолід» — «Реал
Мадрид» — 0:1 (Каземіро, 65), «Барселона» — «Кадіс» — 1:1 (Мессі, 31 (пен.)
— Алекс Фернандес, 89 (пен.)), «Реал Сосьєдад» — «Алавес» — 4:0, «Уеска» —
«Гранада» — 3:2, «Атлетік» — «Вільярреал» — 1:1.

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

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

Німеччина
Мюнхенська «Баварія», яка минулого
тижня виграла клубний чемпіонат світу, несподівано програла «Франкфурту» з Айнтрахта. При цьому гол Роберта Левандовського дозволив чинним чемпіонам лише скоротити відставання.

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

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

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ЛЮТОГО 2021

СПОРТ
Володимир Бринзак
президент федерації біатлону України
Григорій ХАТА
Утретє поспіль жіноча збірна України з біатлону виграла
«бронзу» в естафетній гонці на
чемпіонаті світу, засвідчивши
таким чином свої високий клас
i майстерність.
Як свідчить головний тренер української національної
команди Юрай Санітра, цього разу піднятися на планетарний п’єдестал було значно
складніше, адже конкуренція
в командних перегонах щороку зростає.
На чемпіонаті світу в Поклюці українська жіноча четвірка мала всі шанси зійти й
на срібну сходинку п’єдесталу,
однак 35-річній Олені Підгрушній не вистачило сил, аби
на фініші відстояти віцечемпіонський титул у боротьбі з
німкенею Францискою Пройс.
Можливо, в якійсь іншій
ситуації програш срібній позиції 0,4 секунди сприйнявся б як
невдача, проте не цього разу.
Українські збірники так
довго й наполегливо йшли до
своєї медалі, оббиваючи підмостки світового п’єдесталу,
що навіть естафетна бронза мала для них золотий відблиск.
Якби втретє на цьому чемпіонаті ми стали четвертими,
я б просто розплакалася», —
сказала після фінішу учасниця бронзового квартету Юлія
Джима.
Дві змішані естафети в Поклюці українські команди завершили за крок від медалей,
тож іще одного холостого пострілу не хотілося нікому.
Юлія не приховувала, що
боялася виходити на старт класичної естафети. Навіть на досвідчену спортсменку, в активі
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«Виступом збірної України на чемпіонаті світу я задоволений. Тому що
при всіх тих проблемах, які були і влітку, і на передсезонній підготовці, я
навіть мріяти боявся про такі результати. Безумовно, виступ команди
в Поклюці став приємним сюрпризом».

■ БІАТЛОН

Естафетний сюрприз
Чемпіонат світу в словенській Поклюці українська біатлонна збірна завершила
з однією «бронзою»
котрої є олімпійське «золото»
Сочі-2014 у командних перегонах, неймовірно тиснув тягар
відповідальності за результат.
Що вже казати про двох інших
учасниць естафетного квартету — Анастасію Меркушину
та Дар’ю Блашко, котрі мають
значно менше досвіду виступів
на міжнародних стартах.
Утім український квартет на
високому рівні пройшов гонку,
подарувавши всім шанувальникам вітчизняного біатлону довгоочікувану нагороду.
«Досі не вірю в те, що ми
виграли медаль», — відзначила після гонки Блашко, котра,
нагадаємо, не так давно ще захищала кольори білоруського
біатлону.
Так само приємним сюрпризом став медальний успіх українських біатлоністок і для президента Федерації біатлону України Володимира Бринзака.
«Я задоволений. Тому що
при всіх тих проблемах, які
були і влітку, і на передсезонній підготовці, я навіть мріяти боявся про такі результати.
Безумовно, виступ команди в
Поклюці став приємним сюрпризом. У кожній гонці наші
спортсмени нав’язували боротьбу за високі місця», — наголосив очільник ФБУ.
Найбільш конкурентоздат-

❙ Утретє поспіль жіноча збірна України виграла естафетну «бронзу» на ЧС.
❙ Фото з сайта espreso.tv.
ними українські збірники виявилися в командних перегонах.
У всіх естафетах «синьожовті» фінішували в коридорі
між третім та п’ятим місцем.
Як зауважує Володимир Бринзак, це суперрезультат.

У чоловічих командних перегонах збірна України довгий
час претендувала на медаль.
Після трьох етапів, які пробігли Богдан Цимбал, Дмитро Підручний та Артем Прима, «синьо-жовті» були другими. Мав
би Антон Дудченко трохи біль-

ше змагального досвіду найвищого рівня — була б в України
ще одна естафетна медаль. Утім,
навіть маючи п’ятий підсумковий результат, Юрій Санітра
наголошує: «Узагалі не соромно було дивитися на нашу збірну на чемпіонаті світу». ■

■ БАСКЕТБОЛ

Домашній акорд
У заключному з’їзному турі євровідбору українські баскетболісти
переграли чинного чемпіона континенту
Григорій ХАТА
Із перервою в кілька тижнів
добігли свого кінця кваліфікаційні турніри жіночого та чоловічого чемпіонатів Європи. І
якщо українським баскетболісткам, які посіли друге місце в
своїй групі, не вдалося пробитися на Євробаскет, то українські
«гуллівери» на майбутньому
континентальному форумі зіграють.
Регламент відбору на чоловічий ЧЄ, куди віднедавна
можуть потрапити аж 24 національні команди, виглядає напрочуд ліберально. Приміром,
із групи F, де змагалися «синьожовті», на майбутній чемпіонат
Європи поїдуть одразу три команди.
По суті, ключове завдання
команди Айнарса Багатскіса у
заключних матчах відбору полягало в тому, аби уникнути
фінішу на останньому місці в
квартеті. Із цим завданням українська збірна впоралася під
час передостаннього кваліфікаційного «вікна». Тоді, проводячи так званий з’їзний тур у
Словенії, підопічні Багатскіса

вдруге переграли свого прямого конкурента за вихід із групи
— збірну Австрії, й достроково
забронювали путівку на ЧЄ.
Відтак для «синьо-жовтих»
матчі заключного з’їзного туру
перетворилися, певною мірою,
на просту формальність. Утім,
виступаючи господарями ізоляційної «бульбашки», грати з
опущеними руками завершальні матчі відбору команді Багатскіса було недоречно.
Стимулів, аби гідно проявити себе на очах власних уболівальників, у «синьо-жовтих»
було чимало. Приміром, команда Словенії — чинний чемпіон
Європи. Збірна ж Угорщини завдала українським баскетболістам першої поразки у поточному відборі, рік тому вирвавши
в Києві мінімальну перемогу —
62:60.
Життя розпорядилося так,
що й другий поєдинок проти
угорців збірна України провела на домашньому паркеті. Продовжуючи грати в умовах коронавірусних обмежень, ФІБАЄвропа надала саме українській стороні право прийняти в
рідних стінах матчі заключної

кваліфікаційної «бульбашки».
У понеділок підопічні Багатскіса мали шанс не тільки взяти реванш у збірної Угорщини
та випередити її в турнірній таблиці, а й, за умови надрезультативної гри, вийти переможцями
свого відбіркового квартету.
Для того, аби потіснити команду Словенії з чільної позиції
в групі,«синьо-жовтим» потрібно було переграти угорців з перевагою в 25 та більше очок. На
перший погляд, завдання виглядало доволі складним.
Утім і про перемогу команди
Багатскіса над чинним чемпіоном Європи в столичному Палаці спорту також мало хто вірив.
Проте свій останній поєдинок
євровідбору словенці програли.
Натхненні своїми уболівальниками, «синьо-жовті» віддано провели заключну чверть
поєдинку, й поклали на лопатки титулованого опонента —
70:65.
Як відзначив головний тренер словенців Александер Секулич, головною запорукою успіху української збірної стали дії
її натуралізованого форварда —
Джерома Рендла, котрий із 24

❙ Українські баскетболісти в ролі господарів кваліфікаційної
❙ «бульбашки» проводили кінцівку відбору на ЧЄ.
❙ Фото Олександра ПРИХОДЬКА.
очками став найрезультативнішим гравцем матчу.
Натомість очільник «синьожовтих» відзначив дії всієї своєї
команди, котра не схилила голову перед титулованим візаві:

«Ми використали свої шанси,
котрі отримали після перерви.
Терпляче вистояли в чоловічому баскетболі й дотиснули суперника», — зазначив Багатскіс. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Безхатько Сергій: 20-річний досвід
виживання на вулиці

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

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 23 ЛЮТОГО 2021

■ СТРІЛИ АМУРА

Авріл Лавін закохана
Серце красуні підкорив музикант
Дара ГАВАРРА

Парочка йшла обійнявшись і, як свідчать фото,
це не були дружні обійми. До того ж закоханих
уже помічали на прогулянці по Малібу, а нещодавно закохані, як видно
з усього, разом відсвяткували й День святого Валентина.
Нового обранця Авріл насправді звати Дерек
Райян Сміт, а Mod Sun —
сценічне ім’я. 33-річний парубок займається альтернативною музикою, працює в
жанрі панк-року, репу та хіпхопу, тож у них із Лавін є чимало спільного, адже співачка також любить експериментувати з музичними напрямами.
До слова, пані Лавін має
не лише франко-канадське
походження. Є свідчення,
що її прадідусь родом з України, з Одеси, — він був білогвардійським офіцером і після
революції 1917-го йому довелося емігрувати. ■
Авріл Лавін.

Щось давненько не було чути новин про канадську Дюймовочку Авріл Лавін. Звісно, зіркова популярність має здатність до затухання, як
у теорії хвиль, яку висунув один білоруський композитор. Після небувалої популярності в 2014 році
навіть заговорили про передчасну смерть співачки, адже вона ніде
не з’являлася на публіці. Проте все
з’ясувалося після того, як поширилися чутки про невідому хворобу
зірки. Спочатку казали, що це синдром хронічної втоми, адже співачка дуже багато гастролювала, та й
чергове невдале заміжжя теж не додавало оптимізму Авріл. Проте згодом з’ясувалося, що це була хвороба Лайма (що передається кліщами), яку за допомогою успішного
лікування пані Лавін удалося побороти.
Нещодавно пройшли чутки, що
серце 36-річної білявки вилікувало від депресії нове кохання, проте це були лишень чутки. А днями
співачку, а за сумісництвом й актрису, зазнімкували на вході в ресторан у Малібу з музикантом Mod Sun.

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

❙

■ РЕЖИМ ТИШІ

Карта розбрату
Найспокійніша країна світу раптом опинилася
в «червоній зоні»
Dorozoku, про яку йдеться, з ентузіазмом сприйняти це ноу-хау, адже тиші хочеться всім. Та
коли знаходили й свої адреси на карті «галасливих сусідів», то вже було не до сміху. За словами професора акустики Технологічного інституту Хатінохе Норіхіси Хашимото, коментатори на сайті мають бути толерантнішими і
спокійно реагувати на своїх сусідів та шум довкола. Потрібно просто сказати людям, які завдають вам прикрощів своєю поведінкою, про

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

■ ПОГОДА

6. Бенгальський та індійський письменник, поет, драматург, композитор, лауреат Нобелівської премії. 7.
Страва зі свинини та субпродуктів,
зельц. 11. Село в Польщі, біля якого в 1410 році відбулася знаменита
битва під проводом Вітовта і Ягайла з хрестоносцями. 12. Старовинне італійське місто. 14. «Ще коні з
Бугу воду не пили і у ріки не видно
дна. А на руках вмирає курінний, бо
йде ..., бо йде ...» (пісня). 17. Прилад для визначення сторін світу. 19.
Струмок. 20. Сучасна система електронного документообігу. 21. Один
із популярних у 1990-х астрологів,
який часто робив неточні передбачення. 22. Знаменитий іспанський
поет і драматург. 26. Собака. ■
Кросворд №15
від 17 лютого

■ ПРИКОЛИ

24 лютого за прогнозами синоптиків

сонячно

Північ

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

мінлива
хмарність

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

хмарно

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

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

Захід

-3…-8
+2…-3

+1…-4
+4…+9
Схід
Центр

-3…-8
0…-5

-11…-16
-4…-9

дощ

Південь -2…-7
+1…-4
дощ,
гроза

Відділи:
економіки — wagmer@ukr.net
культури, історії, суспільних проблем —
vsamchenko@i.ua
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Живу з чоловіком, хочу вийти за
нього заміж і не знаю, як натякнути
йому про це. Сьогодні варила борщ
у фаті.
***
— Сьомо, якщо вам налили в
гостях чай по самi вiнця, це не означає, що від щирого серця, а для того,
щоб ви не змогли покласти цукор.
***
— Лікарю, в мене все болить.
— Ви п’єте?
— Зав’язала.
— Курите?
— Зав’язала.
— З чоловіками живете?

— Зав’язала.
— У вас ДРЗ.
— Це що таке?
— Дуже рано зав’язала.
***
— Розо Мойсеївно, а вчора ви
говорили, що все було добровiльно.
— Товаришу лейтенанте, діамант виявився фальшивим, значить,
це все-таки було зґвалтування.
***
Роза Марківна скаржиться подрузі:
— Дуже хочеться тепла, любові,
чоловічих рук на талії, та й талію хочеться.
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