Хоча бізнес активно підтримує земельну
реформу, пересічні
громадяни назагал
виступають проти:
побоюються спекуляцій
і рейдерських захоплень

І упала на коліна тиша перед
громом

«Хет-трик» надихає
l

Зона земельної небезпеки

Усі регіони країни захопила
у полон грозова погода,
яка протримається як
мінімум до середини
тижня

Після перемоги в
національному Кубку столичні
динамівці разом iз партнерами
переключилися на підготовку
до майбутнього чемпіонату
Європи
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Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,614 грн
1 € = 33,478 грн
1 рос. руб. = 0,373 грн

Місце, де
розправляються спини
Пізнати славну минувшину, познайомитися з життям гетьманів і звичайних козаків,
скуштувати хліба й масла за давнім рецептом — чому варто їхати в Батурин » стор. 5

❙ Колектив заповідника — це понад сотня закоханих у свою справу людей.
❙ Фото надано НІКЗ «Гетьманська столиця».

Передплатіть «Україну молоду» на друге півріччя

стор. 15
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ІнФорУМ

«У Харкові очільник УПЦ МП владика Онуфрій (той самий, що відмовився вставати,
коли у ВР вшановували загиблих Героїв АТО) у центрі міста відкрив пам’ятник
колишньому агенту КДБ і людині, яка за вказівкою Кремля фактично вчинила
розкол в українській церкві. Інакше, як провокацією, це навряд чи можна назвати».

■ БОЖЕ Ж МІЙ!

Володимир Чистилін
координатор харківського Євромайдану

■ НА ФРОНТІ

Ідолопоклонство Квартирне питання зіпсувало кацапів
в дії
На Донбасі окупанти почали забирати житло переселенців
Священнослужителі
Московського патріархату
продовжують
влаштовувати масові
заходи, нехтуючи правилами
карантину
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків
На честь 100-літнього ювілею митрополита Харківського та Богодухівського Никодима, який пішов iз життя десять років тому,
днями відкрили пам’ятник. Із цієї нагоди до
міста приїздив настоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій, що перетворило невеликий майданчик у сквері поблизу Свято-Благовіщенського кафедрального собору на місце
масового паломництва прихильників цієї конфесії.
Серед учасників дійства були також секретар міськради Ігор Терехов i колишній мер
Харкова Михайло Добкін. Обох вважають
головними конкурентами на виборах міського
голови, що відбудуться у жовтні. Традиційно в
поїздці до Харкова митрополита Онуфрія супроводжував нардеп Вадим Новінський, який
недавно в Московському патріархаті отримав
сан диякона.
Як повідомив один з авторів 2,4-метрового монумента скульптор Олександр Рідний,
пам’ятник виконаний із бронзи та каменя.
«Я створював скульптуру чітко по фотографії,
яку надала єпархія, — каже він. — На ній Никодим одягнений в урочисте вбрання, що прикрашене квітами сакури. Тканину митрополит особисто купив у Японії, яку відвідав багато років тому, а потім сам пошив красиву рясу
і часто її носив». За словами автора, для ескізу було використано світлину 50-річного священника, який прожив загалом 90 років.
Настоятель УПЦ МП Онуфрій відслужив
Божественну літургію у Свято-Благовіщенському соборі, а також заупокійну літургію
біля могили митрополита Никодима, що розташована тут же — у нижньому храмі святителя Мелетея. Обидва молебні відвідало чимало мирян, які вщент заполонили приміщення. Фактично ніхто з них не одягнув захисну
маску й не дотримувався визначеної карантином дистанції. По завершенні дійства присутнім запропонували ще й причаститися з однієї
ложки.
Заходи, організовані промосковською церквою, охороняло півтори сотні поліцейських.
Наприкінці дійства речниця правоохоронного
відомства Галина Третякова повідомила, що
інформацію про масове порушення карантинних вимог внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Але, схоже, подібними проблемами
керівники Московського патріархату особливо не переймаються. Скажімо, 21 березня цього року вони провели аналогічне богослужіння з Хресною ходою, в якому теж брали участь
тисячі вірян.
Ушанування пам’яті митрополита Никодима в Харкові було сприйнято по-різному. «15
травня багато писали й виставляли світлини
про день Європи, — прокоментував ситуацію
координатор місцевого Євромайдану Володимир Чистилін. — А тим часом у Харкові очільник УПЦ МП владика Онуфрій (той самий, що
відмовився вставати, коли у ВР вшановували
загиблих Героїв АТО) у центрі міста відкрив
пам’ятник колишньому агенту КДБ і людині,
яка за вказівкою Кремля фактично вчинила
розкол в українській церкві. Інакше, як провокацією, це навряд чи можна назвати. Хто з
кандидатів у мери був присутній на події — неважко здогадатися. Тим часом про меморіал Героям Небесної Сотні влада знову не хоче нічого чути. Європейському місту — європейські
пам’ятники!» ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
На фронті знову втрати: 13 травня отримав несумісне з життям кульове поранення сержант 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана І. Виговського Павло Колесник
1982 року народження, уродженець
Чернігівської області, який служив у
бригаді з осені 2019 року. 16 травня в
Чернігові відбулось прощання та поховання воїна.
Цього самого дня на сході України росіяни 15 разів порушували режим припинення вогню. В неділю
біля Новоселівки збройні формування країни-агресора та їхнi найманці
відкривали вогонь із мінометів 82го калібру, в передмісті Водяного —
двічі з мінометів цього ж калібру та
гранатометів різних систем. На околицях Катеринівки окупанти гатили
по позиціях українських захисників
iз реактивних піхотних вогнеметів,
ручних протитанкових гранатометів
i стрілецької зброї, а поблизу Новотошківського — чотири рази з гранатометів різних систем i стрілецької зброї. Двічі з великокаліберних
кулеметів, автоматичних станкових i станкових протитанкових гра-

натометів противник відкривав вогонь неподалік Луганського, поряд
із Пісками ворог вів обстріл із ручних протитанкових гранатометів, а
біля населеного пункту Троїцьке —
ще й iз великокаліберних кулеметів.
У районі Старогнатівки загарбники
двічі стріляли з автоматичних станкових гранатометів, а біля Причепилівки — ще й iз великокаліберних
кулеметів, стрілецької зброї, ручних
протитанкових i підствольних гранатометів.
Про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ. На обстріли противника наші захисники відкривали
вогонь у відповідь. За минулу добу
бойових втрат серед наших воїнів немає.
Станом на 7-му годину ранку 17
травня з боку російських військ зафіксовано одне порушення режиму
припинення вогню.
Зауважимо, що окупанти з так
званої «ДНР» почали опечатувати
на непідконтрольній Україні території так звані «нічийні» квартири, з
яких люди виїхали та не платили за
комунальні послуги. Співробітники
так званої «виконавчої служби ДНР»

на дверях залишають повідомлення
з написом «Опечатано виконавчою
службою» та номером телефону місцевого мобільного оператора.
А в окупованій Горлівці терористи «ДНР» затримали Олену Шаповалову, доньку відомого лікаря, завідуючого травматологічним відділенням
лікарні Віктора Ірха, та звинуватили
у шпигунстві на користь України: її
утримують під вартою в Єнакієвому.
Про це повідомив у Twitter користувач Nova Gorlivka.
Додамо, що, за інформацією першого заступника міністра у справах
ветеранів Олександра Порхуна на форумі «Україна 30. Безпека країни»,
наразі в нашій державі налічується
приблизно 407 тисяч учасників бойових дій на сході України. А загалом
у країні — 787 тисяч учасників бойових дій. «В Україні планують створити електронний реєстр учасників
бойових дій. У нього буде імплементовано 16 електронних реєстрів інших органів центральної виконавчої
влади. Також планується точковий
зв’язок із кожним військовослужбовцем та опитування задля допомоги у
пошуках роботи в цивільному житті», — запевнив чиновник. ■

■ ЗАРАЗА

У вірусу — своя статистика
Україна — в лідерах у Європі за кількістю померлих від коронавірусу за добу
Катерина БАЧИНСЬКА
Під Верховною Радою
активісти вимагали відправити у відставку міністра охорони здоров’я. Учасники наполягали не просто
на звільненні Максима Степанова, а й на ретельній перевірці його дій у боротьбі
з епідемією. За словами організаторів, це перша акція, куди не запрошували людей. Площа була порожня. Активісти принесли лише свічки та чорні
стрічки — як нагадування
про українців, які померли
від коронавірусу.
Тим часом Україна —
друга в Європі за кількістю
померлих від коронавірусу
за добу. Останній звітний
день забрав життя 133 українців. На першому місці
Росія. Там понад чотири сотні померлих. За кількістю
заражень Україна — на 16му місці у світі. У лідерах
залишаються Сполучені
Штати, Індія та Бразилія.
У Європі на першому місці
— Франція. Нині на коронавірус у світі хворіють понад 18 мільйонів осiб. Понад
дві тисячі інфікувань підтвердили в Україні за попередню добу. Госпіталізували понад тисячу пацієнтів.
Летальних випадків — 109.
Найбільше нових хворих у
Донецькій області. Лідерами за поширенням ковіду
також є Рівненська та Сумська області.
Водночас у Міністерстві
охорони здоров’я прогнозу-

❙ Безлюдно i красномовно.
❙ Фото з сайту bykvu.com.
ють четверту хвилю ковіду через поширення індійського штаму. Цей варіант
вірусу агресивніший за інші
види. Його вже виявили в
Польщі, Румунії та інших
країнах Європи. Водночас
вакцинованих в Україні —
понад 918 тисяч. І практично всі вони отримали тільки
першу дозу. Попри це, прогнози МОЗ оптимістичні —
до кінця року планують зробити щеплення 70% дорослих. Нагадаю, що раніше
президент Зеленський поставив завдання вакцинувати більшість українців до

Дня Незалежності. «Коли
задіємо всі 3 тис. 200 пунктів щеплень і 500 мобільних
бригад, то кількість щеплень значно зросте. Ще в нас
у планах відкрити в містахмільйонниках вакцинальні центри. Наша спроможність — це робити близько
10 млн щеплень на місяць.
Наразі лише питання в доступності та наявності вакцин», — повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
А в уряді вже заявили,
що продовжать адаптивний
карантин до серпня. Локда-

ун поки що не планують. А
якщо й вводитимуть жорсткі обмеження, то в кожному регіоні окремо, залежно
від рівня захворюваності.
«Будуть чи не будуть нові
локдауни, залежить від
дисципліни, вакцинації та
від того, як розвиватиметься ця пандемія взагалі у
світі, будуть чи не будуть
з’являтися нові штами. Це
основні показники, я думаю, що інших показників,
які вплинуть на адаптивну
модель карантину, немає»,
— заявив прем’єр-міністр
Денис Шмигаль. ■
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■ ТРАГЕДІЯ

■ ПОГОДА

Смертельний репортаж

І упала на коліна
тиша перед
громом

У Полтаві попрощалися з журналістами телеканала НТН,
які загинули в ДТП
Ганна ВОЛКОВА
Кореспондент Володимир Непийпиво й оператор Костянтин
Худолій, котрі працювали в тандемі майже два десятки років, не
повернулися зі свого останнього
відрядження.
Минулої суботи, 15 травня, не
менше двох сотень полтавців, більшість з яких — працівники масмедіа, зібралися біля обласного
моргу, щоб віддати останню шану
талановитим журналістам Володимиру Непийпиву та Костянтину Худолію, котрі загинули в дорожньо-транспортній пригоді.
Того трагічного 13 травня Володимир iз Костею працювали на
зйомках сюжету в одному з сіл Кобеляцької громади. Уже ввечері у
програмі «Свідок» мав вийти їхній репортаж про небайдужих громадян, які самотужки затримали
крадія — мешканця Київщини,
котрий під приводом напитися
води зайшов до одинокої пенсіонерки й поцупив у неї 3 тисячі гривень. Інформація про цей випадок
не проходила в поліцейських зведеннях — Володя, як часто бувало, дізнався про нього напредодні з
власних джерел і не відкладаючи в
довгий ящик разом зі своїм напарником вирушив у відрядження.
Причому, згадувала його редакторка з Києва, з якою Володимир
погоджував тему, він вибирав між
двома завданнями, і цьому надав
перевагу. «Це буде класний, позитивний сюжет!» — було його аргументом.
Відзнявши матеріал у селі, Володимир і Костянтин поверталися
до Кобеляк, щоб записати коментар когось із працівників поліції.
За кермом власної «Тойоти Короли» сидів Володимир Непийпиво.
Костянтин Худолій зайняв заднє
пасажирське місце. Вони рухалися по новій, ще не зданій в експлуатацію, бетонній автодорозі Решетилівка — Дніпро. Поблизу села
Гайове водій «Тойоти» мав зробити розворот, і в цей час вантажівка «Вольво» з причепом, що їхала
по зустрічній смузі, попри великий гальмівний шлях, врізалася у
лівий бік легковика, не залишивши журналістам шансів на життя. Їхня смерть була миттєвою. Це
сталося близько 12:00.
Місце, на якому загинула знімальна группа НТН, люди вже встигли назвати «перехрестям смерті». Буквально за три дні до цього
там загинув у ДТП водій мікроавтобуса, а перед цим iз мікроавтобусом зіткнулася вантажівка. Водії
Людмила НІКІТЕНКО
СБУ підозрює чиновників однієї з районних
державних адміністрацій Черкащини в корупційній схемі. «За
попередньою версією,
вони вступили у змову з
керівником агрофірми,
що призвело до розтрати
близько 4 мільйонів гривень із загальнодержавної програми з розвитку садівництва», — розповідає «Україні молодій» Катерина Дрога
з управління СБУ в Черкаській області.
Оперативники спец-

Усі регіони країни захопила
у полон грозова погода, яка
протримається як мінімум
до середини тижня

❙ Разом працювали, разом і загинули...
кажуть, там небезпечний поворот:
не встановлено жодного попереджувального знака й поганий огляд
ділянки траси.
Та в причинах й обставинах смертельної ДТП належить
розібратися слідству. Як повідомили у відділі комунікації ГУ НП
у Полтавській області, до Єдиного
реєстру досудових розслідувань
внесено відомості за ч. 3 статті 286
(«Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило
загибель двох і більше людей»)
Кримінального кодексу України.
Хай там як, Володимир Непийпиво та Костянтин Худолій,
які працювали в тандемі близько
двох десятків років, разом і загинули. Володимиру (він був родом
iз Решетилівщини) восени виповнилося лише 49, Костянтин не дожив кілька днів до 61-го. Вони не
просто жили, а горіли роботою. Це
була найоперативніша знімальна
група Полтавщини. За резонансним матеріалом вони готові були
їхати хоч на край землі. Працювали без вихідних і свят. Їхні сюжети набирали сотні тисяч переглядів. До виїзду у відрядження,
яке стало останнім, Костя розмістив на свій сторінці у фейсбуцi відеорепортаж iз Решетилівки, знятий за день до цього. До речі, понад рік тому він переніс серйозну
операцію на серці, довго відновлювався, і тоді Володя виконував
одночасно журналістську й операторську роботу.
Володимир і Костянтин тривалий час працювали разом власкорами в Полтавській області на УТ-1,

а останні три роки — на НТН, висвітлюючи найрезонансніші події
Полтавщини. Останню з них вони
створили самі.
«Якщо ми знімали щось разом, то день не обходився без жартів від Вови і красивих фотографій
Кості... У Володі, здається, ніколи не було поганого настрою. Нервувався — так. Дуже нервувався
— іноді так. Постійно заклопотаний — так. Але при цьому завжди усміхався і жартував. Костя ніколи не казав чогось необдуманого. Говорив тільки по суті. Решту
часу споглядав кадр для зйомки
або фотографії. Завжди з блиском в очах показував свої світлини. Скільки б при цьому Вова не
кричав йому на вухо, що сюжет
на сьогодні й немає часу на фотки.
Ці двоє — вогонь і вода. Дві абсолютно різні стихії. Нескінченний
кіпіш Володі й виваженість у словах, діях Кості. Близько двадцяти років працювали спільно! Мабуть, піти нарізно вони вже не могли. Але хто думав, що це станеться так рано... Красивих краєвидів
тобі там, Костянтине Худолію. А
тобі, Володимире Непийпиво, побажала б нарешті спокою. Але, мабуть, спокою тепер там не буде ні
в кого. Ти цього не допустиш!» —
написала про колег у фейбуці кореспондентка «Надзвичайних новин» (канал ICTV) Ірина Соляник,
яка досить часто зі своїм оператором виїжджала у відрядження разом зі знімальною групою «Свідка». Того фатального дня в Ірини та Миколи були інші плани. А
може, і не в них, а в Бога... ■

■ СХЕМИ

Гроші з «повітря»
На Черкащині чиновники розікрали
4 мільйони бюджетних коштів
служби встановили, що
схему організували на
основі неправдивої інформації щодо обсягів
виконаних робіт. Керівник агрофірми вніс неправильні дані в документацію і попросив
державу про компенса-

цію своїх «витрат». Чиновники, з якими вони
були у змові, це прохання задовільнили.
Під час проведення першочергових слідчих дій правоохоронці вилучили в РДА та
офісі агрофірми всі до-

кументальні матеріали, які підтверджують
протиправну діяльність
на шкоду державі. Тож
слідчі СБУ вже повідомили про підозру директору агрофірми. Заходи з викриття оборудки проводились за
координації головного
управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері
економічної
безпеки
СБУ спільно з управлінням СБУ в Черкаській
області під процесуальним керівництвом Черкаської обласної прокуратури». ■

Ірина КИРПА
Новий холодний циклон прилетів iз боку Євросоюзу та відняв травневе тепло у жителів України, що й
так ледь установилося й iще зовсім не встигло набриднути.
У «моду» знов входять парасолі, курточки й плащі з водовідштовхувальних тканин, гарячий чай, підбадьорлива кава та можливість спілкуватися через соціальні мережі й месенджери.
Відучора температура повітря вдень знизилася до
12-14 градусів удень, а вночі поки що не підніметься
вище 10 градусів тепла.
Як розповіли співробітники Укргідрометцентру,
найсильніші дощі зі шквалистим вітром та «блискучими» грозами пройдуться по західних, північних і
центральних областях України.
Мокро буде також на заході, сході, півдні країни,
а в Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій
та Житомирській областях дощова погода знизить надзвичайно високий як для травня рівень пожежної небезпеки.
Співробітники ДСНС видали штормове попередження для жителів Києва та області, а також південних i центральних регіонів України: рятувальники попереджають про такі небезпечні метеорологічні явища, як град та пориви шквального вітру до 30 метрів
на секунду.
Пішоходів i водіїв просять під час грози не залишати без необхідності укриття, адже град рідко коли
триває більше 7-15 хвилин. Проте цей зовсім незначний період часу дуже небезпечний своєю непередбачуваністю.
Здоровий страх перед стихією, що розбушувалася,
допоможе вам зберегти здоров’я та майно, якщо просто перечекати в надійному місці примхи погоди.
Ще один важливий запобіжний захід — щільно закриті вікна й двері під час грози та відключені від електроживлення побутові прилади. Це гарантовано вбереже вас від зустрічі з кульовою блискавкою.
А ще під час гроз зі шквалами рекомендується триматися подалі від дерев, рекламних щитів та електроопор.
На думку вітчизняних кліматологів, погода з різкими перепадами, від спеки до холодної грози, протримається в Україні з середини травня й до кінця першого літнього місяця.
— Червень буде досить теплим, а ось у липні та серпні можливі дощі та бурі. Очікуємо цього літа й на
дуже спекотні дні, можлива навіть аномальна спека, —
упевнений народний синоптик Леонід Горбань. — Радує той факт, що чутки про можливу глобальну посуху
так і залишаються нічим не підтвердженими. Ймовірно, людей просто налякала торішня відсутність дощів,
але, на щастя, природа швидко надолужила брак вологи за останні місяці.
Дійсно, погода в Україні стрімко змінюється щотижня, але навіть дощі з градом не зіпсують нам настрій,
адже після грози сонце світить яскравіше, а овочі та
фрукти дозрівають швидше й стають соковитішими. ■
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Танці на парапеті кремлівської площі
Медведчук — не доброволець, щоб сидiти в СІЗО
Тетяна ПАРХОМЧУК

Те, що головний лобіст російських інтересів у нашій країні зовсім не збирається
переховуватись від правоохоронних органів, означає, що він сприймає підозру в
державній зраді як виклик і шанс. Проросійський політик живе у власній стихії та
реальності — політичній боротьбі.
Як зазначив журналіст і політичний експерт Віталій Портников, можна ненавидіти
Медведчука, але не можна не помічати тієї його пристрасті до боротьби.
Отже, нагадаємо: Печерський суд підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука
відправив замість СІЗО під домашній арешт.
Проглядається усе так, що незадоволеними цим рішенням залишилися обидві сторони.
Однак поле для подальшого маневру Медведчука чимале, і не виключено, що його
захист оскаржить рішення суду і доб’ється ще більшого пом’якшення. Хоча воно й
без того набагато м’якше, аніж очікували і сторона обвинувачення, і значна частина
суспільства. Запобiжний захiд за державну зраду — сидiти в розкiшних апартаментах замiсть СІЗО... Згодьтеся, тягне на клоунаду.

Ще раз про суть підозр
Коротко нагадаємо, в чому підозрюють Медведчука.
Наразі йдеться про три епізоди — передача російським окупантам матеріальної та документальної бази родовища
«Глибока» в Криму; причетність до реалізації проєкту «Промінь», який начебто займався вербуванням агентури, та передача ворогові секретних даних про розташування прихованого підрозділу ЗСУ,
його особовий склад і бойову підготовку.
За цими епізодами Медведчуку та його
бізнес-партнеру Козаку повідомили про
підозру у вчиненні держзради та замаху
на розграбування національних ресурсів
на тимчасово окупованій території АРК
Крим. Тобто вчинення злочинів, які передбаченні статтями 111 та 348 ККУ.
У суді сторона обвинувачення не змогла переконати суддю Підпалого, що звинувачення проти Медведчука тягнуть на
СІЗО із заставою. Водночас і сторона захисту не переконала суд у повній невинуватості їхнього клієнта, тому рішення, яке обрав слідчий суддя, стало таким
собі компромісом.

Не захотіли чи не змогли посадити?
Колишній генпрокурор Юрій Луценко написав у фейсбуку пост про лукавство в чистоті й цілеспрямованості намірів
довести справу до кінця, тобто Медведчука — до буцегарні. Щоправда, назвавши
оголошення підозри «кіном», він вбачав,
що справа почне розвалюватись ще з самого початку, мовляв, дали втекти.
«Спочатку подумав, що ну не можна ж так тупо розводити глядачів! Сподівався, що спецслужби просто тягнуть
паузу перед бурхливим фіналом. Але ні.
Сценарист таки вважає глядачів лохами», — зіронізував Юрій Луценко.
Луценко пригадав, що востаннє таке
«кіно» в Україні відбувалося у 1999 році,
у справі колишнього прем’єр-міністра
Павла Лазаренка, якому спочатку дозволили виліт з України, а згодом вже проголосували за скасування недоторканності.
Тепер процедури скасування депутатського імунітету у Верховній Раді немає.
Підозра була підписана до прильоту
Медведчука з Москви.
«...І з нею не змогли затримати його
ні в аеропорту, ні на трасі, ні на параді,
ні після», — наголошує Луценко.
І хоча потім Медведчук таки явився
до офісу генпрокурора, Юрій Віталійович
не був далеким від істини, бо родині Медведчуків після обшуків у їхному будинку
в Києві на вулиці Монтажників довелось
iз півдороги повертатись до Києва. Підозрюємо, в Кремлі переграли сценарій.
Та й загалом ніхто не вірить, що справу буде доведено до кінця. Вочевидь,
спектакль розраховано винятково на глядачів iз числа західних експертів та партнерів України.

Проти лома нардепа немає прийому?
Скажімо, спільнота правозахисників загалом вітає кримінальне переслідування. На відміну від санкцій, воно є

дією закону.
Однак експерт Харківської правозахисної групи Олександр Павліченко заявив, що наразі немає юридичних підстав для того, щоб називати Віктора Медведчука учасником чи фігурантом кримінальної справи. Тобто, щодо нардепів не
можуть здійснюватися процесуальні дії.
«Крім того, їх навряд позбавлять статусу народного депутата, оскільки під
час слідчих дій ще не буде рішення суду.
Спершу триватиме досудове розслідування, потім справу передадуть у суд і тільки
в результаті судового розгляду й ухвалення вироку може порушуватися питання
про зняття мандата, а також не варто забувати про можливу апеляцію», — повідомив Павліченко.

Медведчук для влади — план «Б»?
На стрімкий розвиток подій навколо Медведчука в президентському офісі
відреагували в звичному стилі «при Порошенку такого не було». Як наголосив
радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк, політичний «дах» у різних владах
протягом багатьох років допомагав кумові Путіна уникати уваги правоохоронців та прокуратури.

❙ «Мінус» Медведчук.
❙ Фото з сайту golos.ua.
гієм Льовочкіним.
Представники цієї групи хоч і критикують владу, але то на загал. А так вони
можуть бути цілком гнучкими щодо окремих питань. І зараз їхня поведінка
викликатиме зацікавленість — як вони
втримаються на політичному шпагаті. І
Медведчука підтримати, й рейтингом не
поплатитись.
А з приємної для влади версії — це те,
що в процесі розслідування справ проти
Медведчука постійно згадуватимуть Порошенка. І байдуже, чи до місця, чи ні ці
згадки. Адже в такий спосіб попереднику і наразі ключовому опоненту Зеленського намагатимуться завдавати іміджевих ударів, аби вручну котити рейтинг
Петра Порошенка донизу.
З іншого боку, ця справа вигідна саме
владі ще й тим, що це лише початок витіснення ОПЗЖ взагалі з політичної мапи. І
не лише ОПЗЖ, а й інших партій «п’ятої
колони», котрі плутаються під ногами
партії влади.
Проросійські ж ЗМІ бавляться своїми
висновками, мовляв, атаками на Медвед-

Цілком логічно можуть звучати докори, що справу Медведчука
влада зливає, що все це — шоу і цирк, аби відвернути увагу
суспільства від нагальніших проблем, що патріотів тримають
у тюрмах місяцями, а підозрюваного в держзраді Медведчука
відпустили додому.
Припустимо, частка правди у його
словах є, однак незайвим буде згадати,
що справа проти Медведчука почала розкручуватись за Порошенка. Наприклад,
розслідування «Схем» щодо родовища «Глибока» датується жовтнем 2018
року. Тобто слідчі не розкопали цю історію, а просто додали до неї нові факти.
Так, можливо, попередники мало приділяли уваги оборудкам Медведчука, однак і нинішні взялися за нього не відразу.
До того ж ні при Порошенку, ні навіть
при Януковичу Медведчук не був депутатом Верховної Ради, а став ним у результаті дочасних виборів парламенту 2019
року, на яких ОПЗЖ отримала друге місце. Та й статки цього кремлівського агента добряче зросли саме за останні роки.
Отже, чому сталося це саме тепер?
Версій може бути чимало.
По-перше, заради рейтингів. Згадаймо, після блокування каналів Козака—
Медведчука і санкцій проти цих політиків дещо зріс рейтинг Зеленського і припинив стрімке падіння рейтинг «слуг».
До речі, зараз рейтинг влади може знову
підрости.
Окрім того, збіглося в часі бажання і
влади, й інших політичних гравців позбавитися путінського кума.
Адже коли з «ватного» електорального поля витіснять Медведчука, єдиним впливовим гравцем там залишається група в ОПЗЖ, яку пов’язують iз Сер-

чука українська влада дратує Кремль. І
це навіть може бути узгоджено зі Штатами. Інший варіант цього аналізу — за
океаном від Зеленського очікують жорсткої політики стосовно Коломойського та
виконання низки вимог Заходу стосовно
реформ, натомість у нас партнерам показують, що здатні притиснути іншу велику фігуру — кума Путіна. Але в цих висновках вони «дзьобають молоко». Бо в
першу чергу боротьба Зеленського з Медведчуком вигідна Путіну. Тепер російський президент зможе говорити про «політичні репресії в Україні».
І скільки б ще не було різних версій,
копняком у цій історії став візит до України держсекретаря США Ентоні Блінкена
та його заступниці Вікторії Нуланд.
Кажуть, що Зеленському вигідна боротьба з Медведчуком. Медведчуку вона
також вигідна. Завдяки тому, що з проросійських політиків б’ють саме по ньому — а не по Бойку, Льовочкіну, Вілкулу... — саме Медведчук стає головною фігурою для всього проросійського електорату, а його конкуренти перетворюються
на маргіналів. Тепер він не лише зможе
претендувати на роль президента, а й рекомендувати кандидатури, і з ним погоджуватимуться в Кремлі.
Однак аби все самі ж і не зіпсували.
Якщо це не передбачено в сценарії. Якщо
в СБУ існують неспростовні докази, тоді
слід діяти максимально швидко й рішуче, адже вони мають справу не лише з до-

свідченим юристом Медведчуком, а й з
найкращими адвокатами, які його захищатимуть.
І як би не вийшло, що спільними зусиллями Медведчук отримає ореол «жертви режиму».
Тому на Банковій перш за все мають
бачити кінцеву мету дійства навколо
Медведчука. І аби вони не були простою
грою...

Далі буде, але що?
Отже, наразі справа переходить у площину піар- та інформбаталій.
Від промедведчуківських спікерів і
далі звучатимуть звинувачення на адресу влади у переслідуваннях опонентів.
Свої меседжі озвучуватимуть і ті, хто або
не любить «зелену» владу, або скептично
ставиться до її управлінських спроможностей.
І тут цілком логічно можуть звучати
докори, що справу Медведчука влада зливає, що все це — шоу і цирк, аби відвернути увагу суспільства від нагальніших проблем, що патріотів тримають у тюрмах місяцями, а підозрюваного в держзраді Медведчука відпустили додому. Бо влада його
саджати в СІЗО і не хотіла. У кожної зі
сторін будуть свої аргументи й контраргументи. Тому влада ризикує потонути в
морі піару критиків.
Крім того, на брифінгу голови СБУ
Івана Баканова та генпрокурорки Ірини
Венедіктової заявлено, що озвучені епізоди — не єдині. А це означає, що існують ще «гачки», на які можуть зачепити Медведчука, Козака та, вочевидь, й інших осіб.
Якщо у справі Медведчука влада припуститься ще кількох серйозних помилок, подібних до дiй минулого тижня,
і все затягнеться на місяці, вона почне
серйозно програвати.
Адже якщо західні партнери, котрі
схвально відгукнулися про заходи української влади щодо громадян, які діяли в інтересах РФ, зрозуміють, що в
цих заходів результату, окрім галасу,
немає, реакція буде істотно іншою. Навряд чи сильні партнери пробачать те,
що їх просто водять за носа.
З іншого боку, не менш уважно за
справою Медведчука спостерігають кремлівські ляльководи наших політиків. І
для них важливо зрозуміти, чи здатна
ця влада показати силу, «нагнути», де
потрібно, чи просто бавиться у патріотів.
У разі відсутності чітких і сильних кроків вони взагалі перестануть зважати на
будь-яку риторику цієї влади.
А тому Медведчука потрібно звинувачувати серйозно і по-справжньому, а не з
розрахунку на публіку. Але й офіс президента має розуміти, що, незважаючи на
те, що Кремль вустами Дмитра Пєскова
відмежувався від втручання у справу з
Медведчуком, Росія може дуже серйозно діяти у відповідь. Бо що таке публічне слово офіційної Москви — його ціна не
варта навіть паперу, на якому воно написане. ■
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■ СЕЗОН ВІДКРИТО!

Місце, де розправляються спини
Пізнати славну минувшину, познайомитися з життям гетьманів
і звичайних козаків, скуштувати хліба й масла за давнім рецептом
— чому варто їхати в Батурин
Ліна ТЕСЛЕНКО

Карантинні обмеження і локдауни впродовж минулого року стали справжнім випробуванням для культурних
закладів. Але то тільки на перший погляд здається, що життя в них було поставлене на паузу. Скажімо, в Національному історико-культурному заповіднику «Гетьманська столиця» в Батурині робота не спинялася ні на мить
— тут активно готувалися до нового туристичного сезону. «Ми маємо чим здивувати наших відвідувачів, цікаво
буде навіть тим, хто вже не раз бував у нас», — запевняє директорка заповідника Наталя Реброва. Про виклики
минулого року і родзинки нинішнього з нагоди Міжнародного дня музеїв вона розповіла в інтерв’ю «УМ».

«Ми впоралися з викликами
карантину»
■ Пані Наталю, 16 квітня у вашому заповіднику було урочисто
відкрито високий туристичний
сезон. Ви започатковуєте нову
традицію, щоб привабити більше відвідувачів?
— Насправді традиція говорити про наші здобутки на початку сезону має давнє коріння.
Але в цьому році ми справді хотіли бути більш почутими. Бо карантин трохи притишив усі процеси в культурному житті й нам
хотілося наголосити на тому, що
ці обмеження все ж не зупинили
роботу в заповіднику. Навпаки,
вони дали нам можливість актуалізувати ту діяльність, якої публічно практично не видно. Ми,
вважаю, впоралися з викликами, перелаштувались на нові обставини і змогли гучно презентувати наші напрацювання за цей
непростий рік.
■ А як ви загалом оцінюєте
останній карантинний рік? Кількість відвідувачів суттєво зменшилася?
— Оскільки ми повноцінно
працювали лише половину минулого року, тож маємо меншу
кількість відвідувачів, ніж у 2019
році, коли в нас побувало до 200
тисяч осіб. Але й за ті пів року роботи заповідника нас відвідали близько 150 тисяч людей. Це
дуже непоганий показник. Хочу
зауважити, що левова частка
цих відвідувачів — це екскурсанти, а не просто ті, хто зайшов на
територію закладу прогулятися.
Тому ця цифра мене, безперечно,
тішить. Додам, що карантин мав
і певний позитив. Він повернув
українців у рідну країну, оскільки були обмеження для виїзду за
кордон. І ті, хто звик відпочивати за межами України, подалися
пізнавати власну державу. І вона
виявилася дуже цікавою.
■ Які нові форми роботи ви
впровадили з огляду на карантинні обмеження?
— Ми починали цей сезон під
гаслом «Безпечно, пізнавально,
переконливо, зручно». З безпекою — зрозуміло, ми дотримуємося всіх норм чинного законодавства: маски, антисептики, невеликі екскурсійні групи тощо.
«Пізнавально й переконливо» —
тут теж ми намагаємося зробити все, аби людина, яка приїхала
один раз, захотіла приїхати ще та
порадила це іншим. А тепер щодо
пункту «зручно». Ми одні з перших на Чернігівщині, а можливо,
й у всій Україні, зробили онлайнкасу. Тепер, щоб придбати квиток, необов’язково стояти в черзі
(а черги на всіх вихідних, хвалити Бога, стоять), це легко зробити
через інтернет. Крім того, ми зробили онлайн-магазин, де можна
придбати будь-яку нашу продукцію — збірники, буклети, наукові
роботи (ми випускаємо дуже багато поліграфічної продукції).

Також ми запровадили онлайн-екскурсію. Це непроста технічно справа, але ми все ж змогли створити такі віртуальні прогулянки до Музею археології
— скарбниці оригінальних експонатів гетьманського Батурина.
Ця екскурсія доволі популярна.
Вона відбувається щочетверга о
15-й годині, аудиторія збирається з усієї України і навіть з-за кордону.
■ Тобто це екскурсія в реальному часі, а не в запису?
— Саме так. Коли торік розпочався карантин, то найперше, що
зробили, — підготували відеоекскурсії по всіх об’єктах. Нам допомагали в цьому наші партнери
і добрі друзі — Чернігівське суспільне телебачення. Зараз ці відеоекскурсії можете побачити
на нашому ютуб-каналі. Його, до
речі, ми теж створили на хвилі
карантину і продовжуємо активно наповнювати. Опікується цим
наша співробітниця Наталія Сушко. Там і екскурсії, і відеолекції, і
ролики для дитячої аудиторії.
Але тепер ми пішли ще далі і
запровадили «живу» екскурсію
в реальному часі, де можна поставити запитання, щось уточнити, тобто є контакт і спілкування. Не буду вдаватися в технічні
тонкощі, але саме через них сьогодні поки що неможливо реалізувати онлайн-екскурсію в палаці Розумовського. Але ми працюємо над цим.

«Парк «Кочубеївський»
зустрічає кольорами
українського прапора»
■ Знаю, що ви приготували
деякі новинки для відвідувачів.
Розкажіть, чим будете заманювати відвідувачів у цьому сезоні?
— Перше, що зачаровує всіх,
— це територія заповідника. Вона
в нас доглянута і дуже красива.
Колективи наших паркових відділів, які очолюють Олександр
Гірман і Наталія Куштурна, дбайливо, з любов’ю доглядають і розвивають території «Гетьманської
столиці». Сьогодні, наприклад,
парк «Кочубеївський» усіх зустрічає жовто-синьою гамою українського прапора. Задля цього були висаджені жовті махрові
тюльпани і блакитні мускарії.
Ця родзинка, над якою працювали ще восени, приурочена до
30-річчя незалежності України. Також готуються до цвітіння троянди — їх у нас висаджено
близько двох тисяч кущів. І вони
є важливим атрибутом створення атмосфери біля палацу Розумовського, щоб передати велич і
гідність цього місця.
Влітку, коли все цвіте, для багатьох людей із міст, розташованих неподалік Батурина — це Ніжин, Прилуки, Борзна, Конотоп
— уже є звичним приїхати до нас
просто на прогулянку, помилуватися цими прекрасними краєвидами, пофотографуватися.

■ Знаю, що до вас навіть весільні пари на фотосесії приїздять.
А це доказ того, що «Гетьманська столиця» — особливе, атмосферне місце. І дійсно вишукане та
красиве...
— Фотосесії справді надзвичайно популярні. І тепер не тільки наречені, а й випускники шкіл
і вишів приїздять до нас робити
світлини. А взимку, наприклад,
пройшла велика фотосесія конкурсу краси Ms. Ukraine World
International-2021. Упродовж
кількох місяців у палаці Розумовського фотографували українських красунь. Концепція
фотосесії була така: королева гідна величі, пошани та розкошів, а
історичне місце — це місток у минулі епохи, коли жінки надихали
своїх коханих творити історію,
боронити рідну землю та будувати фортеці і замки.
Нам і справді вдалося створити особливу атмосферу величної минувшини, неповторну красу, бо гідність саме з цього і починається. Коли люди ступають на
територію заповідника, у них розправляються спини, вони пишаються, що є українцями, що мають таку славетну історію.
А тепер щодо наших музейних справ. Тут хотіла б відзначити оновлення виставки «Ясновельможні гетьмани. Життя
для України». Свого часу завдяки допомозі нашого мецената Євгена Сура нам вдалося відтворити у воску образи всіх гетьманів
України — загалом 16 воскових
скульптур. А зараз ми активно
працюємо над відтворенням середовища, в якому жили і працювали гетьмани. Це такі деталі, які
дають зрозуміти характер, атмосферу, захоплення і навіть смакові
вподобання наших гетьманів. —
Це все відтворює виставка, яка
діє на території Цитаделі Батуринської фортеці.
Важливо і те, що ми, працюючи над історією взаємовідносин
двох давніх союзників — Кримського ханства та Гетьманської
України, над з’ясуванням історичних витоків тісного зв’язку
українського та кримськотатарського народів і союзних відносин двох столиць — Батурина
та Бахчисарая, — змогли представити історію двох давніх союзників у другій половині XVII
— на початку XVIII століття у
цій виставці.
Життя керманичів Гетьманщини — це не тільки військові походи, перемоги і поразки, це ще й
історії кохання. Про найвідомішу
таку історію можна почути особисто від коханої гетьмана Мазепи Мотрі Кочубей — у неї майстерно перевтілюється наша співробітниця Алла Батюк. Вона сама
написала зворушливу історіюсповідь, яку розповідає відвідувачам. Для образу Мотрі ми з допомогою майстра своєї справи Руслана Прорви створили вишука-

❙ Так старовинна хата виглядала, коли її подарували заповіднику.

❙ А такою готується зустріти перших відвідувачів.
ний український костюм, адже
Кочубеї були верхівкою тогочасного суспільства і могли дозволити собі найдорожче вбрання.

«Ще як були ми козаками...»
І наша родзинка сезону — відкриття нового об’єкта. Це музейний комплекс, який називається «Козацький двір». Його ідея
виникла декілька років тому,
адже ми хотіли створити цілісну
розповідь про тогочасну Україну — від гетьманів, які очолювали державу, до звичайного козака, який жив у цій державі. Тобто ми хочемо розповісти про українського козака, який живе у
XIX столітті. І ось тут, в історичному центрі Батурина, відвідувачі потраплятимуть просто в 1864
рік. Це час, коли після реформи
1861 року (було скасоване кріпосне право. — Авт.) селянство нарешті трошки вільніше дихнуло,
але знову починається закручування гайок для українства. Державність українську, на жаль,
уже втрачено. Але наш козак свято береже в своїй родині й оточенні Україну, її культуру й традиції,
пам’ять про предків, які з гетьманом Мазепою боронили волю.
Серцем цього комплексу є
хата, довкола — великий двір,
господарські приміщення — все
як у ті давні часи. За нашим задумом, вже починаючи від воріт
у відвідувача має бути відчуття, що він переміщується на 150
років назад.
■ Це реальна хата чи історична реконструкція?
— Це реальна хата, яка розташована в центрі Батурина. У 2016
році нам її подарував Євген Сур,
тож ми не переносили її нізвідки, вона стоїть на своєму місці,
неподалік майдану Гетьманської Слави. Важливо, що хата розташована не десь, а поряд із батуринською Цитаделлю, в пішій
доступності від інших об’єктів заповідника і навіть у межах його
охоронної зони. Це удача, що ми
отримали цей об’єкт у такому
зручному і привабливому місці.

■ Хата справді аж така стара
і веде свою історію з XIX сторіччя?
— Так. Хоча від самого початку по хаті було важко сказати,
якого вона віку. Вона була дуже
спотворена численними ремонтами, перебудовами, осучасненнями, як зовні, так і всередині. Та
й двір був повністю забудований
якимись господарськими приміщеннями. І коли ми розібрали все зайве, то побачили, що це
справді історична хата, яка має
давню історію. Ми зробили все за
зразком тих часів, навіть довелося зменшити вікна — вони були
в пізніші часи прорізані з фасадного боку, значно більші, ніж колись будували. А позаду хати вікна залишилися такими, як у давні
часи, тож орієнтувалися на них.
І коли ми привели все до ладу,
вийшло дуже гарно — така ошатна хата заможної родини в чудовому українському стилі. Зараз
кожен, хто проходить повз, зупиняється і милується нею.
Додам, що тут буде «жива»
експозиція. Відвідувачі зможуть
самотужки змолоти борошна,
скуштувати хліб iз печі, разом
iз господинею хати (нашим науковим співробітником) допомогти виконати традиційні для 1864
року сезонні роботи.
Ми планували відкрити «Козацький двір» 18 травня, у Міжнародний день музеїв, але певні
погодні умови та локдаун не дозволили вчасно реалізувати роботи на території комплексу. Тому
перенесли відкриття на першу
п’ятницю червня, тобто на 4-те
число. До цього часу вже встановиться погода, розкриє природа
всю свою красу. Бо на території
комплексу — і сад, і квіти, і навіть город засадили, щоб кожен
відвідувач, зайшовши у двір,
опинився у тих далеких часах
і мав повне уявлення, як жили
нащадки козаків. Усіх запрошую: приїздіть і побачите все
на власні очі. Нагадую, що працюємо без обіду і вихідних аж до
листопада. ■
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■ ПРАВИЛА ГРИ

Ігор ВІТОВИЧ

Європейський парламент представив
проєкт документа, що описує основні
принципи відносин iз Росією

Армія Ізраїлю у ніч на п’ятницю,
14 травня, завдала найпотужнішого за останні сім років удару
по інфаструктурі в Секторі Гази.
«Влаштувала» 35 хвилин жаху
для Сектору Гази», як iз гордістю
інформує російськомовний інформаційний портал «9-й канал»
(https://www.9tv.co.il). Як повідомили в пресслужбі ЦАХАЛа, впродовж 35 хвилин по 150 цілях густонаселеного міста було запущено
понад тисячу снарядів.

Олег БОРОВСЬКИЙ

Воюють дорослі, а гинуть діти

Москва побачила
«втручання»

Комітет iз міжнародних відносин Європарламенту в спеціальній доповіді назвав п’ять головних принципів, на яких повинні базуватися відносини Брюсселя з Москвою, серед них: протидія «російському втручанню» і
«російськомовній пропаганді», а також візові та торгові заохочення в разі
здійснення в Росії демократичних змін. Боротися з «російським втручанням» у справи ЄС пропонується санкціями, фінансовим контролем і організацією міжнародних розслідувань. Також у тексті йдеться про необхідність
підтримки «продемократичного суспільства» в Росії за допомогою боротьби з «російськомовною пропагандою». Для цього Євросоюз може створити
телеканал iз цілодобовим мовленням.
Крім того, в комітеті вважають можливим визнати нелегітимними майбутні вибори в Держдуму, які відбудуться у вересні. «ЄС повинен бути готовий відмовитися визнавати парламент РФ і зажадати усунення Росії з міжнародних організацій з парламентськими асамблеями в разі, якщо парламентські вибори в Росії в 2021 році будуть визнані фальсифікованими», —
йдеться в документі.
Для того, щоб підштовхнути росіян до демократичних змін, автори доповіді порадили оголосити про вигоди, які будуть доступні після відповідних перетворень. Йдеться про полегшення візового режиму, програму інвестування у вільну торгівлю і модернізацію, а також стратегічне партнерство.
Дотримання прав людини і проведення «вільних виборів» має стати незмінним пунктом у будь-якому діалозі або договорі Брюсселя з Москвою, пояснюють автори доповіді.
Також для «захисту демократії в усьому світі» ЄС рекомендує об’єднатися
зі США і розробити спільні заходи, пов’язані з санкціями, єдиними умовами надання фінансової допомоги і підтримкою активістів-правозахисників.
«ЄС і його країни-учасниці повинні переглянути свої проєкти щодо інвестиційної підтримки та економічного співробітництва, починаючи з припинення
проєкту «Північний потік-2», — вважають у комітеті.
Особлива увага надається заходам, спрямованим на «стримування російської агресії». Для цього пропонується Євросоюзу спільно з НАТО та міжнародними партнерами тиснути на Москву, щоб вона «не втручалася» в справи регіону «Східного партнерства» і повернула «окуповані території східних
держав-сусідів ЄС». Якщо ж РФ продовжить «агресивні погрози і військові
дії», то варто бути готовими до відключення країни від міжнародної платіжної системи SWIFT, а також скорочення залежності від російських нафти і
газу.
Заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан
Бальбек назвав цю доповідь «політичним словоблуддям». За його словами,
Москва відповість дзеркально, якщо ЄС візьме за основу ці принципи. Минулого тижня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев повідомив про
активізацію спроб з-за кордону нагнітати в Росії соціальну напруженість перед виборами в Державну думу і Всеросійським переписом населення, передає РІА «Новості». За його словами, Москві варто брати до уваги можливі
загрози дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні і не допускати
порушень законодавства, втручань у внутрішні справи Росії. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
Хасиди постраждали в синагозі
Під час вечірньої служби в неділю обрушилася трибуна синагоги в ізраїльському місті Гіват-Зеєв, розташованому на північ від Єрусалима. 40-річний чоловік та 12-річний хлопець загинули, а близько 160 осіб отримали поранення
різної тяжкості. За даними поліції, на момент обвалу трибуни в синагозі перебували близько 600 людей.

Мільйон випадків раку не діагностовано в Європі через
пандемію
Згідно з даними, опублікованими Європейською онкологічною організацією (ECO), діагнози не ставлять через пандемію, обмеження та страх людей
відвідувати лікарів. Президент ECO д-р Матті Аапро заявив, що результати нового дослідження висвітлюють вплив COVID-19 на рак. Згідно з дослідженням, одна з двох осіб із потенційними симптомами раку не були терміново направлені на діагностику, а один iз кожних 5 хворих на рак у Європі досі не отримує необхідного хірургічного або хіміотерапевтичного лікування. Професор
Марк Лоулор, дослідник раку з Королівського університету в Белфасті, сказав
у розмові з «Євроньюс», що дослідження виявило, що також були пропущені
мільйони скринінгових тестів.

Вчені розкритикували російську вакцину
Дев’ять учених iз Нідерландів у листі, опублікованому медичним науковим
журналом «Ланцет» (The Lancet), поставили під сумнів результати досліджень
вакцини від COVID-19 «Супутник V» російського виробника. Вони вважають,
що результати повні «очевидних помилок». «Дивно, що вакцина виявляється
однаково ефективною для всіх вікових груп, коли межа невизначеності зрештою дуже широка», — вказують вчені. Епідеміологи з Університетського медичного центру в Амстердамі Ганс Беркгоф і Гоурі Гопалакрішна закликають
російських дослідників «зробити загальнодоступними дані, на яких базується
їхній аналіз». Однак Московський центр імені Миколи Гамалії, який розробляв
«Супутник V», ігнорує будь-які прохання про розкриття інформації. «Ланцет»
цитує Дениса Логунова з Інституту, який відкидає критику. «Безпека та ефективність вакцини «Супутник V» були підтверджені в багатьох дослідженнях»,
— каже вчений, але не наводить, у яких.

Атака була комбінованою: в
ній брали участь 160 літальних
апаратів, танки та артилерія, розташовані на території Ізраїлю, в
прифронтовій зоні. Участь в атаці танків і артилерії дало підставу деяким ЗМІ стверджувати про
початок наземної операції. Але
це не так, зазначили в пресслужбі
ЦАХАЛа. Там уточнили, що цілями атаки стали об’єкти підземної
терористичної інфраструктури
ХАМАСу (так зване «метро»),
штаби, склади і заводи з виробництва зброї, пускові установки.
Судячи з усього, однією з цілей
був високопоставлений командир «Ісламського джихаду».
Починаючи з п’ятниці, Ізраїль
влаштовує палестинцям «безперервний жах». Упродовж неділі
ізраїльська армія завдала ударів
по понад 90 об’єктах у Секторі
Гази. ЦАХАЛ у ніч на неділю завдала удару по будинку лідера
політичного бюро руху ХАМАС у
Секторі Гази Яхьї Сінвара, йдеться в заяві пресслужби ЦАХАЛ.
У результаті авіаудару будівлю
зруйнована. За заявою ізраїльської армії, будинок служив військовою базою. Раніше в суботу
ізраїльська армія атакувала будинки інших керівників ХАМАС
у Секторі Гази.
Бойові дії між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС почалися 11 травня і були спровоковані ізраїльською стороною. За інформацією
палестинської сторони, в Секторі Гази загинули вже 188 осіб,
у тому числі 55 дітей. Ще 1 тис.
230 палестинців отримали поранення. З боку Ізраїлю число жертв
досягло 11 осіб, у тому числі двоє
дітей та один військовий, поранення отримали 282 людини. Щонайменше 40 палестинців загинули в Секторі Гази у неділю внаслідок ударів армії Ізраїлю, серед
загиблих — восьмеро дітей, повідомило палестинське міністерство охорони здоров’я. За його даними, це найбільша добова кількість жертв від початку ескалації
конфлікту.
Ізраїль продовжуватиме військову операцію в Секторі Гази,
поки «вся інфраструктура терору не буде знищена». Про це заявив посол Ізраїлю в Росії Александер Бен Цві, повідомляє РІА
«Новості». Не варто дивуватися, що Ізраїль вважає терористами всіх палестинців, включно з
немовлятами, а до «інфраструктури терору» зараховує й житлові будинки. Ба, навіть штабквартири респектабельних міжнародних організацій у Секторі
Гази. Ізраїльтяни вже перетворили на руїни чотири висотні будинки в місті Газа. Серед них і 11поверховий будинок, в якому містився офіс відомої американської інформагенції «Ассошiейтед
пресс», офіс міжнародного телеканала «Аль-Джазіра» та офіси
інших шанованих міжнародних
інформаційних ЗМІ. Щоправда,
журналістів iз різних країн, на
відміну від палестинців, попередили про бомбардування за годину до його початку.
Схоже, що Ізраїль зарахував
до терористів також закордонних

■ ВІЙНА

«35 хвилин жаху» для
Сектору Гази
Ізраїль здійснив найпотужнішу за останні сім
років атаку на палестинців

❙ Наслідки ізраїльських бомбардувань.

❙ Момент авіаудару по житловому будинку.
журналістів. Бо в минулі вихідні містами Європи прокотилася
хвиля протестів проти воєнних
злочинів Ізраїлю. А винні журналісти, які розмістили у своїх
виданнях повідомлення та фото
вбитих жінок і дітей.
Глава пресслужби уряду палестинського анклаву Саляма
Мааруф заявив, що ізраїльські
літаки обстріляли будівлі в центрі Гази в неділю вранці. «В результаті обстрілу будівля міністерства праці повністю зруйнована», — сказав він. Армія Ізраїлю, в свою чергу, заявила, що
їхній винищувач завдав удару по
будинку командира батальйону
ХАМАС Джабалія.

Стурбований і безпорадний світ
У неділю з ініціативи Саудівської Аравії відбулося чергове екстрене засідання Ради Безпеки ООН iз питань ізраїльськопалестинського конфлікту. Воно,
як і попередні два минулого тижня, завершилися без результатів
і будь-яких конкретних висновків. Генсек ООН Антоніу Гутерріш знову заявив про необхідність
припинення вогню і вирішення
кризи шляхом переговорів. Гутерріш назвав бойові дії між Ізраїлем
і Сектором Гази «абсолютно жахливими», повідомляє «Рейтер».
У засіданні, крім 15 постійних членів РБ ООН, узяли участь
представники Йорданії і Єгипту,
а також Ізраїлю та Палестини.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І звинуватив США в бездіяльності. «На жаль, Радбез ООН
досі не зміг дійти згоди, оскільки
Сполучені Штати стоять на протилежній стороні міжнародного

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Іноземні авіакомпанії скасували
свої польоти до Ізраїлю та назад через обстріли в Секторі Гази, залишивши
ізраїльські компанії єдиними, що виконують рейси за кордон.
правосуддя», — заявив глава китайського зовнішньополітичного
відомства.
Виступаючи перед учасниками засідання, міністр закордонних справ Палестини Ріяд альМалікі заявив, що Ізраїль проводить щодо палестинців «політику апартеїду» і здійснює «злочини
проти людяності». У зв’язку з цим
він закликав «сформувати міжнародний фронт, який протистояв би ізраїльськiй агресії проти
палестинського народу». «Варварські нальоти Ізраїлю призвели до того, що понад 10 тисяч осіб
у Газі були змушені покинути свої
будинки, — повідомив Ріяд альМалікі. — Сотні будівель зруйновано в різних частинах Сектору». Аль-Малікі навів як приклад
трагедію сім’ї Хадіді — 10 iз 11 її
членів загинули. Вціліло лише
п’ятимісячне немовля.
Сьогодні, 18 травня, відбудеться позачергова зустріч міністрів
закордонних справ Євросоюзу,
на якій обговорюватимуть ескалацію арабо-ізраїльського конфлікту. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. Але євроспільнота
давно вже зарекомендувала себе
недієздатною впливати на більш
серйозні конфлікти не лише за
своїми кордонами, а й на власній
території. ■

СЕЛЯНИ І К°
Олег ГАНСЬКИЙ

Часу до скасування земельного
мораторію залишається все менше і менше. Вже з 1 липня 2021
року відбудеться часткове скасування мораторію на продаж
землі сільськогосподарського
призначення: воно дозволить
громадянам України купувати
земельні ділянки площею до 100
гектарів. А вже із 1 січня 2024
року до ринку допустять також
компанії, які належать українцям, а межу покупки підвищать
до 10 тисяч га. Втім закон і далі
заборонятиме продавати землі
сільськогосподарського призначення іноземцям, особам без
громадянства, іноземним компаніям і державам, — скасування цієї заборони можливе лише
за підсумками референдуму.

Ринок на три мільярди
Кабінет Міністрів України
очікує, що після відкриття ринку землі середньорічний оборот
земель складе до 1,5 млн га. При
цьому, за урядовими прогнозами, на першому етапі один гектар
землі коштуватиме близько двох
тисяч доларів, тож буде створено ринок землі обсягом у три мільярди доларів на рік. На думку експертів, економічний ефект
від земельної реформи у випадку її ефективної реалізації може
складати близько 50-85 млрд доларів сукупного приросту ВВП у
наступні 10 років.
Але при цьому відкриттю ринку землі мають передувати стратегічні кроки, які збережуть село
та підтримають одноосібників,
які працюють на землі. «Є певна
стратегія, яка має йти попереду
прийняття закону про ринок землі. Що буде з тими 4 мільйонами
людей, які називаються одноосібниками? Вони не мають статусу товаровиробника. Ми з вами
їмо їхню продукцію, але вона не
є сільськогосподарською продукцією. Чи вони будуть тими учасниками ринку, які зможуть щось
купити? Ні! Тому що вони не мають ні кредитної історії, вони не
зареєстровані як фермери, вони
не сплачують податки. Це прості
селяни», — заявив член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко, додавши, що скуповувати землю, коли 6 мільйонів
власників паїв вирішать її продати, будуть саме ті, хто має гроші.
Адже у фермерів та одноосібників просто немає фінансових ресурсів для цього.
«Жодна країна у світі не відкривала ринок землі, поки не
буде побудована чітка фінансова
система. Банківська система має
працювати безпосередньо на видачу кредитів, особливо маленьким фермерам. Це стратегічне
завдання, яке збереже село», —
заявив нардеп. Особливо враховуючи вітчизняний потенціал у
земельній сфері.
«Україна має один з найкращих земельних ресурсів у світі»,
— запевняє міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко, аргументуючи, що саме
завдяки своїй землі наша країна
стала потужним гравцем на світовому продовольчому ринку.

Відстаємо від лідерів у пiвтора
раза
За твердженням фахівців Мінагрополітики, в нинішньому
році Україна впевнено посіла місце у першій десятці світових держав за площами, зайнятими під
основні зернові та олійні культури. За посівами ячменю ми займаємо п’яте місце у світі, ріпаку
— сьоме, кукурудзи — дев’яте.
І при цьому наша держава практично є лідером із посіву соняшнику, займаючи друге місце у
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■ РЕФОРМИ

Зона земельної небезпеки
Хоча бізнес активно підтримує земельну реформу, пересічні громадяни назагал
виступають проти: побоюються спекуляцій і рейдерських захоплень
світі й відвівши під цю культуру
25% від світових посівів.
Вітчизняні аграрії періодично встановлюють рекорди з обсягу зібраного врожаю. Торік, нагадаємо, тільки зернових, зернобобових та олійних аграрії зібрали 82 млн тонн. На зібраному нам
вдається непогано заробляти: в
останні роки ціни на продовольство зростають.
Утім маємо ми й проблеми.
Насамперед це низька врожайність. І, на жаль, українські агровиробники беруть не якістю,
а кількістю. За твердженням галузевих експертів, за основними зерновими культурами врожайність у нас гірша від світових
орієнтирів приблизно в пiвтора
раза. І при цьому причина низької врожайності криється не в недостатній ефективності самих аграріїв, а у відсутності вільного
ринку землі.
Пояснення тут очевидне: ніхто не стане серйозно інвестувати
у землю, коли немає гарантії, що
наступного року вона не перейде
іншому орендарю. Інша справа,
коли земля стає твоєю власністю.
Власність, у яку можна інвестувати у будь-якому вигляді — від інноваційної техніки до кращих засобів охорони рослин. Відтак урожайність може зрости до світових
стандартів.
Фахівці запевняють, що земельна реформа стане одним з потужних драйверів розвитку вітчизняного сільського господарства. У тексті проєкту Національної економічної стратегії-2030
йдеться: після повноцінного відкриття ринку землі український
агросектор спроможний додатково збільшити приріст ВВП країни
щороку на 1-3%.
І хоча, на думку аграрних
аналітиків, модель земельної реформи, яку нині впроваджують
в Україні, можливо, не принесе максимального економічного
ефекту, але натомість вона є важливим поступальним кроком,
який дозволить отримати позитивні зміни в аграрному секторі.
Іншими словами, продуктивність
агросектору зростатиме, а нові
власники будуть зацікавленими
у підвищенні ефективності своєї
операційної діяльності і у створенні продукції з більшою доданою вартістю.

І ОТГ, і підприємці
Більшість галузевих експертів одностайно стверджує: ринок
землі треба максимально лібералізувати. Що дозволить забезпечити стале економічне зростання та створить умови для залучення фінансових ресурсів у галузь
не тільки з боку великого бізнесу, як це відбувалося протягом
останніх 30 років, а й від менших
компаній. Вільний обіг землі також сприятиме виходу вітчизняних компаній на нові ринки.
Серед проблем, які виникатимуть на цьому шляху, — вдосконалення системи управління та
дерегуляції у сфері земельних
відносин, яка передає у розпорядження ОТГ ще більшу кількість
земельних ресурсів, ніж це було
досі. Експерти USAID стверджують: у громадах очікують, що їм
не тільки нададуть повноваження з розпорядження землями,
які завтра можуть забрати, а ще

❙ Небезпека того, що твоя земля за одну ніч може стати не твоєю, в умовах сучасної України залишається
❙ доволі високою.
❙ Фото з сайту agro-business.com.ua.
й передадуть iз державної у комунальну власність землі всіх категорій, сільськогосподарського та
несільськогосподарського призначення, в тому числі за межами населених пунктів. Громади
зможуть здавати їх в оренду саме
так, як роблять це і в межах населених пунктів. Адже зараз громади більше зацікавлені та сильніше мотивовані щодо ефективного
та раціонального використання
земельних ресурсів, ніж чиновники центральних органів виконавчої влади.
Підприємці ж вбачають у реформі нові можливості для свого бізнесу. При цьому вважається, що найближчими роками найголовніші інвестиції в український агросектор надходитимуть
саме в землю, а не в обладнання, як це відбувається нині. Перспективність реформи підприємці та експерти пояснюють тим, що
з’являться можливості інвестувати в зрошення, підвищення якості
ґрунтів, інші дорогі технології, і не
боятися втратити ці кошти.
Проблема виникає з кредитними ресурсами. Великі підприємства можуть дозволити собі
працювати з банківськими установами, а міжнародні холдинги
— навіть iз міжнародними банками. А от фермери наразі ще не готові до придбання землі. Аграрії
вже почали скорочувати свої інвестиційні програми і накопичувати кошти у готівковій формі,
щоби невдовзі купити землю. А
це свідчення одного: зростання
продуктивності агровиробництва
в найближчі 5-7 років дещо пригальмується. Проте якщо землі
на ринку буде виставлено небагато, то інвестиційні програми відновляться швидко.

Продаж землі пригальмує
інвестиції
Але навіть таке незначне гальмування інвестування в аграрний
сектор, на думку галузевих експертів, не призведе до фактичних втрат щодо його результативності. Адже разом із переліченими тенденціями поступово наростатимуть інші позитивні ефекти
земельної реформи. А тому прогнозують, що насамперед розвиватимуться ті сфери аграрного
бізнесу, які потребують значних
інвестицій: садівництво, ягідництво, тепличне господарство, зрошувальне землеробство, підви-

щення родючості землі.
Позитивний ефект у цьому
подвійний, адже саме такі виробництва генерують більшу додану
вартість. Також відбуватиметься
консолідація земельних масивів
і скоротяться витрати аграріїв
на обробку дрібних клаптиків
земельних угідь, а тому в довгостроковій перспективі, років
приблизно через 10-15, розвиток
агробізнесу суттєво прискориться.
Потенційно ринок землі сприятиме розвитку фермерства та
збільшенню кількості аграрних
компаній в Україні, проте цей
процес не буде стрімким, а очікувати якихось суттєвих змін у
структурі сільгоспвиробників наразі не варто. Сільгоспвиробництвом займатимуться ті, хто вже
працює на землі. Стримує надходження інвестицій, як стверджують деякі аналітики, обмеження на купівлю в 100 га землі
для фізичних осіб та 10 тис. га для
юридичних осіб. Натомість важливий момент — психологічний:
люди звикатимуть до думки, що
землю можна купити та продати,
а страхи, що землю «скуплять та
вивезуть» іноземці, зникнуть.

Народ — проти
До речі, за результатами опитування соціологічної групи
«Рейтинг», 79% громадян виступають проти розпродажу землі
іноземцям. При цьому 77% українців переконані, що рішення про запровадження в Україні
ринку купівлі і продажу земель
сільськогосподарського призначення мало бути ухвалене на всеукраїнському референдумі. 16%
не підтримують такої ініціативи. 58% однозначно готові взяти участь у такому референдумі,
17% — швидше, взяли б участь,
20% — не взяли б участі.
При цьому 64% з тих, хто взяв
би учать у такому референдумі й
визначився з відповіддю, проголосували б проти введення в Україні ринку купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення. І тільки 36% підтримали б цю ініціативу.
Експерти пояснюють такі результати побоюваннями численних рейдерських схем, які можуть організувати в Україні за
умови відсутності необхідного
законодавства та слабкої судової
системи. На думку директора со-

ціологічної служби «Український
барометр» Віктора Небоженка,
земельна реформа в Україні без
своєчасного ухвалення та якісного функціонування судової реформи, а також без розвитку інфраструктури матиме негативні
наслідки для української державності.
«Україні необхідна земельна
реформа, але вона має доповнюватися судовою реформою, яка регулювала б можливі конфлікти. Це
важливо. Є ризик появи в майбутньому бандитизму з обезземеленням територій. Наприклад, є фермер, якому належить родюча земля, а завтра йому показують документи, що земля більше не його.
І при тій суддівській системі, яка
на сьогодні є в Україні, це закінчиться погано», — сказав Небоженко, додавши, що в Україні необхідно розвивати систему доріг,
щоб можна було привезти або відвезти людей і техніку до полів.
«Який би земельний потенціал не був в України, без доріг
його не реалізуєш, — додав Небоженко. — Додатковою запорукою проведення успішної земельної реформи стало б створення земельних банків і земельних бірж.
Важливим є і фігура прем’єрміністра, який би розбирався у
питаннях аграрної політики».
Ще одне застереження від експертів — ймовірність фінансових
спекуляцій, об’єктом яких може
стати земля. А отже, існує й небезпека надмірної концентрації
земель у транснаціональних компаніях або земельних олігархів.
«Наприклад, купують такий актив зі сподіванням на його перепродаж у разі його подорожчання, а як ресурс для експлуатації
він не цікавить. Я прихильник земельної реформи з тієї точки зору,
що земля має бути в руках приватних власників, які на ній безпосередньо працюватимуть. Оскільки земля починає щось коштувати лише тоді, коли до неї додається людська робота, — каже
політичний аналітик Валентин
Гладких. — Верховна Рада скасувала мораторій на продаж землі, але необхідно розвивати інфраструктуру для того, щоб це все
могло функціонувати цивілізованим способом. В іншому випадку
можуть відбутися дуже негативні наслідки не лише для української влади, а й для української державності». ■
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Анатолiй СИГАЛОВ

Українцi —

Президент Франсуа Мiттеран:
«Ви обезсмертили своє iм’я»
Зараз уже важко сказати, звiдки
прийшла ця приголомшлива новина.
Знаю одне: першими дiзналися про все
ми, журналiсти.
Редактор газети «Арсеналець» Олександр Петрович Пєстов i автор цих рядкiв, прихопивши iз собою директора заводського музею Олександра Васильовича Куркотова, прибули до Центрального конструкторського бюро заводу
«Арсенал», переступили порiг кабiнету заступника начальника ЦКБ Фiлiпова:
— Миколо Омеляновичу, — з помiтним хвилюванням почав говорити Пєстов, — дорогий Миколо Омеляновичу.
Указом президента Французької Республiки вас нагороджено найвищою
вiдзнакою Францiї — орденом Почесного легiону. Цим же указом вам присвоєно вiйськове звання — командор...
Стриманий i врiвноважений Фiлiпов
пiдвiвся з-за столу, привiтно посмiхнувся, а ми по черзi потисли йому руку. Букет квiтiв i пляшка шампанського одразу опинилися на його столi.
Поруч сидiли iншi керiвники ЦКБ —
Леонiд Виноградов, Сергiй Олексiєнко,
Володимир Липунов. Для них наш вiзит став повною несподiванкою: скромний, стриманий Фiлiпов нiколи i нiчого про себе не розповiдав.
***
...Вiн народився в мiстi Ярополоцьк,
що на Чернiгiвщинi, а по закiнченнi
мiсцевої школи недовго роздумував над
тим, куди пiти. Звичайно ж, в авiацiю,
адже нею захоплювалася тодi вся молодь: одних кликало небо, iнших приваблювала небачена ранiше технiка. На
бiк технiки став i Микола Фiлiпов, нечувано здивувавши всiх, коли став курсантом Інженерної академiї ВiйськовоПовiтряних сил iм. Жуковського.
Навчання в академiї було в розпалi,
аж раптом iз репродукторiв пролунало
страшне слово «вiйна».
Наступного дня на стiл начальника
академiї лягла заява Миколи Фiлiпова
з проханням направити в один з пiдроздiлiв бойової авiацiї. Вiдповiдь начальника була категоричною:
— Це буде вiйна моторiв, — мовив
вiн, — а такiй вiйнi потрiбнi професiонали, недоукам там нiчого робити.
Та от навчання позаду, i влiтку 1942го технiк-лейтенант Фiлiпов прибув до
лав армiї. Прослуживши бездоганно в
523-му авiацiйному полку, отримавши
звання «капiтан», отримав і нове призначення, яке немало здивувало його:
анi назви, анi номера частини не повiдомлялося, наказ вимагав вiд нього
прибути в село Хатьонки Смоленської
областi. І все.
Вiн приїхав у це село, про яке мало
хто знав на Смоленщинi, у штабi ескадрильї доповiв про прибуття.
— Капiтан Агавелян, — пiдвiвся
стрункий офiцер. — Старший iнженер
авiацiйного полку «Нормандiя».
«Нормандiя», — подумки повторив
Фiлiпов i не зрозумiв, що може означати це слово.
— Нормандiя — це iсторична мiсцевiсть у Францiї, — вгадав його думки
Агавелян, — а полк «Нормандiя» укомпектований винятково з французьких
вiйськових льотчикiв. Технiчне ж забезпечення польотiв, боєготовнiсть лiтакiв покладена на спецiалiстiв, тобто
на нас iз вами, капiтане.
Далi Агавелян повiдомив, що французькi льотчики воюють хоробро, але є,
на жаль, i першi втрати: в повiтряних
боях загянули Морiс де Сейн, Жан Луї
Татлян, Морiс Бурдьє, Жуль Жуар...
***
Уночi Фiлiпов не мiг заснути: з голови не йшла розповiдь Агавеляна про загиблих французьких пiлотiв. Вiн пригадав пiдбитий «Як», що не дотягнув до
аеродрому i лежав на розбитому шляху
десь поруч. Микола швидко зiбрався,
прийшов до понiвеченого лiтака. Прискiпливо оглянув його: мотор i ходова
частина не викликали сумнiву, а от озброєння...

У лавах Нормандiї та Руху Опору

❙ Бойовий знак авiаполку «Нормандiя-Нiман».
❙ Фото з архiву автора.
Вiн до останнього гвинтика розiбрав
бортову гармату й одразу виявив
засiдаCння електромеханiчного пристрою. Крiм того, в кулемета було збито наводку, тож влучно поцiлити у ворожий лiтак iз такого кулемета було неможливо. Отже, констатував Фiлiпов,
ледь вилетiвши з аеродрома, французькi льотчики були фактично обеззброєнi
й перетворилися на живi мiшенi.
Миколi неважко було зрозумiти причини: вiйна забрала молодих i вмiлих
чоловiкiв, а десь у глибоких тилах на
трудовому фронтi виснажливо працювали жiнки та пiдлiтки. При всiй приязнi до них Микола усвiдомив: пристрiляти гармату, настроїти окуляр кулеметного прицiлу жiнки та хлопчаки не
в змозi, тут потрiбнi неабияке вмiння i
досвiд, якi напрацьовуються роками.
Бортова гармата i кулемет — вони ж як
музичнi iнструменти, їх треба старанно
налаштувати вмiлою рукою.
І вiн розповiв Агавеляну про справи
з озброєнням.
— А ви дiйте, капiтане, i дiйте рiшуче, — порадив Агавелян, — для цього
ви маєте всi повноваження.
Фiлiпов викликав до себе керiвникiв «Нормандiї» майорiв П’єра Пуйяда, Луї Дельфiно, Франсуа де Жоффра i
мовив рiшучим тоном:
— Вильоти бойових машин припиняються.
— Тобто як «припиняються»? — загомонiли темпераментнi французи. —
Ми приїхали сюди битися з ворогом.
— Ви приїхали сюди перемагати ворога, — внiс Фiлiпов суттєве уточнення,
— i ми, технiчний персонал, допоможемо вам у цьому.
За лiченi години техперсонал на чолi
з Фiлiповим розгорнув пересувнi ремонтнi авiамайстернi та польовий полiгон
iз випробування бортового озброєння. Кожну гармату, зняту з лiтака, закрiпили на пеньках вiд дерев i почали
«вчити» точно стрiляти по цiлях. Кожну гармату i кожний кулемет було прочищено, пристрiляно, прицiли вiдрегульовано.
Результати не забарилися: вже наступного дня «Нормандiя» здiйснила
сто бойових вильотiв, знищила 29 ворожих лiтакiв. І жодної втрати зi свого
боку.
Французи розцiнили це як особистий успiх капiтана Фiлiпова. Вони обiймали його, тисли руки, дарували свiтлини рiдних i близьких.
***
Фiлiпов ставить собi за мету закрiпити цей переможний показник i скоро
гарантує французам стовiдсоткову вiддачу озброєння i технiки.
У серединi вiйни, коли iнтенсивнiсть
бойових вильотiв значно збiльшилася,
Фiлiпов досягає неможливого: замiсть
двох годин, вiдведених на техогляд i переоснащення лiтака, його люди вкладаються у пiв години.
Якось до нього пiдiйшов один iз кращих пiлотiв ескадрильї Марсель Лефевр. Вiдчайдушно жестикулюючи, вiн
щось жваво пояснював, i пiсля тривалого «монологу» Фiлiпов зрозумiв таке:
Лефевр розстрiляв у бою весь боєкомплект, аж раптом лiтак iз чорними хрестами. Лефевр вирiшив пiти на таран,

але не змiг наздогнати нiмця, той утiк
вiд Лефевра.
І знову сон не йде до старшого iнженера Фiлiпова: як допомогти французькому асу? Справдi, крейсерська швидкiсть «мессершмiтiв» i «юнкерсiв» перевищує швидкiсть «Якiв», i тут нiчого не вдiєш... А втiм...
Вихiд i тут було знайдено. Фiлiпов наказує пiдлеглим прийти на аеродром... iз шинелями. «Для чого це в
липневу спеку?» — дивуються «технарi».
Коли зiбралися всi, Фiлiпов скинув
свою офiцерську шинель i почав шматувати її на ганчiр’я. Потiм пiдiйшов до
лiтака Лефевра i дорогим сукном почав
драїти фюзеляж. До капiтана приєдналися технiки Кузьмин, Іванов, Капралов, Авер’янов, Музичук. За пiв години лiтак Лефевра був вiдполiрований i
виблискував, наче мiдний самовар.
Марсель повернувся з бою у пiднесеному настрої: «Це ж зовсiм iнша рiч, —
збуджено говорив вiн, — це вже не лiтак, це ракета!»
І дуже скоро майор Марсель випередив усiх льотчикiв «Нормандiї» за кiлькiстю збитих ворожих лiтакiв.
За наказом Фiлiпова всi французькi
пiлоти разом iз техперсоналом перед вильотом драїли до блиску свої бойовi машини — тертя i спротив вiтру були зведенi нанiвець.
Впадало у вiчi, що найбiльше ворожих лiтакiв «Нормандiя» знищила над
рiчкою Нiман — над Бiлоруссю та Литвою, i тодi за наказом командування
Вiйськово-Повiтряних сил до назви ескадрильї було додано слово «Нiманська» i офiцiйно вона почала iменуватися
«Нормандiя-Нiман».
***
Надiйний стан матерiальної частини
та озброєння став запорукою успiхiв у
боях. Фiлiпов усiляко довiряв своїм пiдлеглим, та все ж складнi й вiдповiдальнi роботи виконував власноруч. І льотчики «Нормандiї-Нiмана» гiдно оцiнили це. «Ви маєте золотi руки» — такий
запис до його послужного списку внесли майори Пуйяд i Дельфiно. «Я хотiв
би досягнути величi вашої i ваших людей», — записав бойовий льотчик де
Жоффр, який згодом став генералом, а
такi визнанi аси, як маркiз Ролан де ля
Пуап i Марсель Альбер, усупереч французькому вiйськовому статуту подарували Миколi Фiлiпову свою вiйськову
форму. І коли до ескадрильї надiйшов
лист керiвника французької Вiйськової
мiсiї в СРСР, обидва пiлоти не на жарт
злякалися — невже догана за ненормативний вчинок?
Проте в листi йшлося про iнше: «Начальник французької вiйськової мiсiї в
СРСР вiдзначає капiтана Миколу Фiлiпова, iнженера з озброєння. Пiд час переможних наступiв Ви своєю працею
дозволили французьким льотчикам виконувати численнi бойовi завдання на
лiтаках, зброя яких перебувала у вiдмiнному станi. Не зафiксовано також i
вiдмов технiки.
Вважаю, що ви маєте право носити
Вiйськовий Бойовий Хрест, який буде
вручено вам в урочистiй обстановцi.
Дивiзiйний генерал Петi».
***
Переможний травень 1945 року Микола Омелянович зустрiв на аеродромi
мiста Ельбiнг, що у Схiднiй Пруссiї. Не
питаючи дозволу, до нього ввiрвалися
аси французької авiацiї, почали пiдкидати в повiтря. Радiсть була безмежною, показники — блискучi: за роки
вiйни здiйснено 5 тис. 200 бойових вильотiв, у 869 повiтряних боях знищено
273 ворожi лiтаки, безлiч наземної технiки i живої сили ворога.
Була, на жаль, й iнша статистика:

❙ Арсеналець Микола Фiлiпов —
❙ кавалер найвищої нагороди Францiї —
❙ ордена Почесного легiону.
вiйна забрала життя сорока громадян
Францiї з ескадрильї «Нормандiя-Нiман», серед яких лише один iз робiтничого середовища, решта — вихiдцi
з iнтелiгенцiї, буржуазiї, сiмей вiйськових, представники титулованих дворянських родин.
І тодi у пам’ять про 40 загиблих громадян Францiї командування радянських Вiйськово-Повiтряних сил приймає рiшення передати в дар французькому народовi 40 новiсiньких лiтакiв
«Як-3».
Капiтан Фiлiпов отримав наказ:
забезпечити приземлення лiтакiв на
французькiй землi й передати їх французькiй сторонi.
У серединi червня чотири десятки
винищувачiв у супроводi транспортного лiтака «Су-47» узяли курс на Штутгарт, звiдти — через Познань i Прагу до
паризького аеродрому Ле Бурже.
Зустрiч була надзвичайно урочистою: в аеропорт прибув головнокомандуючий французькою армiєю генерал
Делатр де Тассiньї, тисячi жителiв Тулузи, Бордо, Лiона, Нiцци i, звичайно
ж, Парижа.
Перед вiд’їздом на батькiвщину
Фiлiпов отримав привiтання такого
змiсту: «Мiнiстр авiацiї Францiї Шарль
Тiллон висловлює подяку капiтан-iнженеру Миколi Фiлiпову.
Вашi високi професiйнi знання забезпечили гранично ефективну роботу
спецiального особового складу французьких ВПС i вiдмiнний стан зброї.
Виявляючи найприязнiшi почуття до французького особового складу,
ви своєю активнiстю сприяли змiцненню престижу французьких повiтряних
сил.
Париж. 7 серпня 1945 року».
Груди Миколи Омеляновича Фiлiпова прикрасив i другий Вiйськовий Бойовий Хрест.
***
1960 року Микола Омелянович стає
киянином — на київському «Арсеналi»
дуже знадобився його унiкальний вiйськовий досвiд. Микола Омелянович
полюбив Київ, арсенальський колектив, якому щедро передавав свої знання та досвiд.
І раптом повiдомлення про найвищу
нагороду Францiї, яке, як менi здалося,
його не здивувало — вiн був пiдготовлений до цього всiм попереднiм життям.
А от що справдi здивувало, так це запрошення президента Францiї стати його
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герої Францiї
❙ Ролан де ля Пуап.

❙ Марсель Альбер.

особистим гостем.
І от Фiлiпов у Парижi, перед ним
гостинно вiдчиняються дверi Єлисейського палацу — резиденцiї французьких
королiв. Президент Франсуа Мiттеран у
вiтальнiй промовi вiдзначив великi заслуги Миколи Омеляновича, наголосивши, що вiн, український вiйськовий iнженер, обезсмертив своє iм’я, зберiгши
життя найкращим синам Францiї. Далi
президент зачитав указ i вручив Фiлiпову орден Почесного легiону, оздоблений
дiамантами.
А потiм, згiдно з протоколом,
— обiд iз президентом Францiї. Тут
з’ясувалося, що пристрiляти бойову
гармату значно легше, нiж визначити,
яким iз дванадцяти столових приладiв
слiд користуватися.
— Вам подобається Париж? — несподiвано запитав Франсуа Мiттеран.
— Чи можете ви, пане президенте,
назвати людину, котрiй би Париж не
сподобався?
Привiтно посмiхнувшись, Мiттеран
оцiнив кмiтливiсть свого гостя, а Микола Омелянович продовжив:
— Я був тут улiтку 1945 року. У вiльний вiд служби час ходив по Єлисейських полях, набережнiй Сени, милувався Трiумфальною аркою, влiз навiть на
Ейфелеву вежу — молодий же був...
— А на своїй батькiвщинi яке ваше
рiдне мiсто?
— Я живу в Українi, в Києвi, i хочу
сподiватися, що ви чули про це мiсто.
— Звичайно, — вiдповiв Мiттеран.
— Там почалася колись слов’янська
цивiлiзацiя i державнiсть, а нинi
ЮНЕСКО внесла Київ до найвизначнiших пам’яток свiту.
— От i приїздiть до нас, — запросив
Микола Омелянович, i Мiттеран спокiйно сказав: «Якщо буде час, неодмiнно
приїду».
Удома на Миколу Омеляновича чекала постанова Вiйськової ради Київського округу про присвоєння йому вiйськового звання iнженера-полковника.
І от одного дня у його помешканні
пролунав незвичний дзвiнок. На порозi
стояв... Сергiй Агавелян — фронтовий
побратим, з яким так багато пройдено
по дорогах вiйни. Що ж, такому гостю
Фiлiпов зрадiв неймовірно.
Сiм днiв гостював Агавелян у Києвi,
i сiм ночей у квартирi Фiлiпова не згасало свiтло — однополчанам було що згадати.
Вони пройшли Печерськом до Площi Слави, поклали квiти до могили Невiдомого Солдата. А на Хрещатику Микола Омелянович i Сергiй Давидович,
анiтрохи не соромлячись, спiвалi пiсню, присвячену асам авiаполку «Нормандiя-Нiман»:
Я волнуюсь, заслышав французскую речь,
Вспоминаю военные годы...

лист iз Францiї. Його автор Гайто Газданов, який пiдписався «письменник»,
сповiстив, що в буремнi воєннi роки був
мером мiстечка Лос-ан-Гоель, якому судилося ввiйти в iсторiю: тут мали зустрiтися американськi союзнi вiйська пiд
командуванням генерала Ейзенхауера i
бiйцi французького Руху Опору пiд командуванням генерала Шарля де Голля, аби гнати окупантiв iз французької
землi.
Нiмецький генеральний штаб усвiдомлював усi небезпечнi наслiдки такої
«зустрiчi», яка значно посилювала воєннi можливостi Францiї, тож вирiшив
змiцнити нiмецькi вiйська: на станцiю
Лос-ан-Гоель було термiново вiдправлено три вiйськовi ешелони з танками, гарматами, цистернами, а також iз досвiдченими солдатами армiї резерву.

Президент Шарль де Голль: «У нас
його нiколи не забудуть»
Улiтку 1964 р. газета «Известия»,
прагнучи переконати свiт, що в Радянському Союзi покiнчено з так званою «залiзною завiсою», надрукувала

Ватажок партизанiв Базiль! Його iм’я
вже гримiло на всю Францiю, але не всi
його бачили. А того пам’ятного дня за
його вимовою, за якимись iншими ознаками всi ми, врятованi ним, припустили, що Базiль родом iз Радянського Союзу...»
Тож i звертався колишнiй мер, а нинi
письменник Гайто Газданов, до громадян величезної країни, сподiваючись
отримати якiсь додатковi вiдомостi про
Базiля — вiдважного партизана i визволителя, аби колективний портрет героя
вiдтворити в книзi з робочою назвою «На
французькiй землi».
***
Пiдписуючи цей лист до друку, головний редактор «Известий» Олексiй Аджубей вiдверто засумнiвався: нинi, коли
країна йде до 20-рiччя перемоги в Другiй
свiтовiй вiйнi, подiбнi листи не рiдкiсть
— усi розшукують своїх визволителiв
або ж бойових побратимiв. Та чи знайдуть їх? Уже й по вiйнi минуло два десятки рокiв, а жертви тiльки в Радянському Союзi обраховуються десятками
мiльйонiв: хто загинув на вiйнi, хто був
закатований безжальним ворогом, перебуваючи на окупованих територiях...
Та яким же був подив Олексiя Івановича Аджубея, коли на його робочому
столi раптом опинилися... одразу три
листи. Було в них i дещо спiльне: вони
були з України, їхнiми авторами були
жiнки.
Галина Томченко з села Лопатинцi
Жмеринського району Вiнницької областi писала: «Улiтку 1941 року в наших

Вiн сказав: «Французи! Нiкому не вдасться поставити вас на колiна.
Хай живе вiльна Францiя!». Звичайно, вiн поспiшав, та коли люди
потягнулися до нього, запитуючи, «як вас звуть, юначе», — вiн
вiдповiв: «По вашому — Базiль».
Прибувши на мiсце призначення, зайнявши всi запаснi колiї, вiйськовi ешелони один за одним почали... вибухати,
а цистерни перетворилися на гiгантськi
смолоскипи — за лiченi години вiд вiйськових ешелонiв не залишилося нiчого.
Наслiдки не забарилися: до населеного пункту Лос-ан-Гоель термiново прибули каральнi загони гестапiвцiв. Вони влаштували облави, похапавши тих, хто був на базарi, майданi й
навiть у кав’ярнях. Потiм вигнали з примiщення весь персонал мерiї, а коли взяли в кiльце, нiмецький комендант мiста Якобс сказав: «Усiм вам залишилося
жити одну годину. Якщо за цей час ви
не видасте тих диверсантiв, якi знищили вiйськовi ешелони, всi ви будете розстрiлянi».
«Словами важко передати жах i шок,
якi охопили мешканцiв нашого мiста,
— писав колишнiй мер Лос-ан-Гоеля. —
Аж раптом у центр мiста в’їхала колона
нiмецьких мотоциклiстiв. Усi вирiшили: вони й розстрiлюватимуть. Але що
це? Тi, що скочили з мотоциклiв i колясок, почали розстрiлювати... есесiвцiв, якi оточили заручникiв, — за якихось десять хвилин перестрiляли всiх, i в
новiсiньких есесiвських мундирах вони
валялися просто неба.
Раптом на iмпровiзовану трибуну
пiднявся молодий чоловiк, я сказав би
— юнак. Вiн був схожий на гiмназиста
останнього класу, мав вiдкрите обличчя,
коротке волосся, i, що мене вразило, —
добрi карi очi...
Скинувши з себе ненависну нiмецьку форму, вiн сказав: «Французи! Нiкому не вдасться поставити вас на колiна.
Хай живе вiльна Францiя!».
Звичайно, вiн поспiшав, та коли
люди потягнулися до нього, запитуючи,
«як вас звуть, юначе», — вiн вiдповiв:
«По вашому — Базiль».
«Базiль!.. — покотилося мiстом. —

краях не залишилося чоловiкiв — усiх
призвали на вiйськову службу, а восени
того ж таки 1941 року не стало й жiнок
— нiмцi зiгнали нас на станцiю Браїлов,
завантажили в товарнi вагони й повезли
на роботи в Нiмеччину.
Їхали довго, весь час пропускаючи
зустрiчнi поїзди, якi везли озброєння у
бiк фронту. Коли зупинилися на станцiї Хемнiц, наказали виходити. «Розмiстили» нас на пiдлозi вокзалу, декому довелося влаштуватися просто неба
на перонi. Отак без їжi та без води сидiли двоє дiб, аж раптом подали товарняк
i пролунав наказ заходити.
Потяг рушив, i вже за добу замiсть
Нiмеччини ми потрапили до Францiї, в
мiсто Енен-Лiєтар, а звiдти пiшки погнали нас до табору Бомон-ан-Артуан.
На щастя, то був не концтабiр, де людей
знищували, а трудовий табiр — тут були
поклади вугiлля, тому чоловiки працювали в пiдземних шахтах, а жiнки — у
вiдкритих кар’єрах, де вугiлля лежало
просто на поверхнi.
У короткi хвилини вiдпочинку можна було побачити високого юнака мiцної статури, який явно видiлявся з усiх,
бо мав повадки лiдера, а бранцi — французи, голландцi, чехи, англiйцi, нiмцiантифашисти, поляки — зверталися до
нього не iнакше, нiж Базiль.
Зачувши ж нашу, українську, мову,
упевнившись, що ми — дiвчата з України, до того ж iз рiдної йому Вiнниччини, вiн став вiдвертiшим. Розповiв, зокрема, що насправдi вiн Василь, для нас
— Вася. Тут, у таборi, ним створений
пiдпiльний партизанський загiн iз тих,
хто перебуває в полонi. «Ближчим часом переб’ємо охорону, — повiдомив
Василь, — пiдемо в лiси та гори. А ти,
Галю, — несподiвано звернувся до мене,
— будеш зв’язковою мiж загоном i навколишнiми мiстами, бо нам знадобляться харчi, перев’язувальний матерiал, то
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ти носитимеш усе це нам».
Далi Галина Томченко розповiла, що
була свiдком нечуваної слави українського Василя серед французького населення, адже очолюваний ним загiн громив окупантiв, пiд ногами яких горiла
земля...
Зiнаїда Коб’якова з мiста Ірпiнь, що
на Київщинi, писала: «Шок i потрясiння
пережила я, прочитавши лист iз далекої
Францiї...
У червнi 1941 року я вiдпочивала у
своєї бабусi в селищi Охтирка на Харкiвщинi. З вiкон її хати можна було побачити брезентовi намети — то був лiтнiй
табiр курсантiв Харкiвського пiхотного
училища.
Один iз курсантiв чудово грав на баянi, i у вихiднi навколо нього збиралися
мiсцевi дiвчата, аби разом iз курсантами
закружляти у вихорi вальсу.
Ось i мене бабуся буквально виштовхнула з хати, i я, сором’язлива, поодиноко стояла бiля берези...
Несподiвано до мене пiдiйшов хлопець у вiйськовiй формi й красивим жестом запросив на танець. Хлопець був
високий, стрункий i небагатослiвний.
Потiм вiн став заходити до нашої хати,
а моя бабуся йшла до сусiдiв, аби ми могли залишитися наодинцi. Отак зародилося кохання, ми полюбили один одного
i вже не розлучалися. Тiльки-но вирiшили офiцiйно оформити шлюб, аж раптом
— вiйна. Курсантiв по тривозi вивезли
до Харкова, слiд мого коханого загубився. Але я завагiтнiла, i пiд серцем уже забилася дитина — його дитина...
Ми не встигли навiть наговоритися, але дещо вiн розповiв про себе: звати
його Василь Порик, родом iз Вiнниччини, по закiнченнi школи вiйськкомат направив його до Одеського пiхотного училища, звiдки перевели до Харкiвського.
Коли народилася донька, мене розшукав
його товариш по училищу Глiб, тяжко
поранений. Порадував тим, що Василь
не загинув, але, будучи у складi 6-ї армiї Пiвденно-Захiдного фронту, потрапив до «уманського котла», а звiдти —
в полон. Без нього життя моє не склалося: дочка померла у вiцi десяти мiсяцiв,
тож нинi я одна...
Маю на руках повiдомлення вiд радянського Червоного Хреста такого змiсту: «На територiї Радянського Союзу могили (поховання) Порика Василя Васильовича не виявлено».
Тепер плекаю надiю розшукати його
могилу у Францiї...»
Ганна Криницька з села Соломирка
Хмiльницького району Вiнницької областi сповiстила: «Чим бiльше вчитувалася я в лист iз Францiї, тим виразнiше
бачила свого однокласника Васю Порика. Пам’ятаючи його з дитинства, можу
стверджувати: за iнтелiгентною (гiмназiйною, як iдеться в листi) зовнiшнiстю Василя крився той iще вiдчайдух,
здатний на вiдважний вчинок — такий,
скажiмо, як звiльнення заручникiв, про
що й пише автор листа.
Вася був одним iз сiмох дiтей у своїй
родинi, його батько, теж Василь, зажив
слави мiцного господаря i чи не першим
у Соломирцi справив хромовi чоботи, а
це було тодi справжнє багатство. Та заздрiснi односельцi звинуватили Василястаршого в тому, що вiн не все здав державi, i, вiдповiдно до нелюдських законiв тiєї пори, батько Василя «схопив
строк», як тодi казали.
Коли через сiм рокiв повернувся з
Колими, де видобував золото, на нього чекала ще одна трагедiя: дружина не
дочекалася його, i, аби не вмерти з голоду, вийшла замiж за заможного голову
колгоспу, переїхавши у значно бiльшу
хату. Вася, ще пiдлiток, не мiг вибачити матерi такої зради й оселився разом
iз батьком у хатi свого дитинства.
Тож вишкiл вiд батька дiстав суворий, безжалiсний i справдi «чоловiчий».
І це пiшло йому на користь: рано навчився стояти за себе, а участь у бiйках стала
для нього звичайним явищем.
По закiнченнi семирiчки Вася вступив до Бобринецького сiльгосптехнiкуму, недовго провчився там i раптом
оголосив, що отримав направлення до
Одеського пiхотного училища, звiдти й
розпочалася його вiйськова кар’єра...»
Продовження — на 12-й стор.
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ПОСТАТІ. РЕГІОНИ

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 18 ТРАВНЯ 2021

■ ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

■ ШИРОКИЙ ЖЕСТ

Українцi — герої Францiї

Не продали,
не здали,
а віддали

(Закінчення.
Початок — на 8—9-й стор.)
***
Уважно прочитавши кожен лист з України, редактор «Известий» Олексiй Аджубей вирiшив передати їх за
призначенням: дипломатичною поштою листи надiйшли
до посольства СРСР у Францiї, а звiдти уповноважена
особа передала їх особисто в
руки письменника Гайто Газданова.
Здавалося, на цьому можна було б поставити крапку,
але нiхто з жiнок, з керiвництва «Известий» i гадки
не мав, що то лише початок
яскравих, урочистих, незабутнiх подiй...
Невдовзі Галина Томченко, Зiнаїда Коб’якова, Ганна Криницька отримали запрошення: 22 липня 1964
року з’явитися до посольства Францiї в СРСР. До запрошення був доданий i грошовий переказ на квиток до
Москви й зворотно.
Жiнки, як i годиться, причепурилися, одягнули найкращi сукнi та, звичайно,
розхвилювалися. І це було
помiтно.
У посольствi на них чекали високi посадовi особи:
секретар Президiї Верховної
Ради СРСР Михайло Георгадзе, перший секретар українського ЦК Петро Шелест,
головний редактор «Известий» Олексiй Аджубей. Разом iз жiнками вони ввiйшли
до зали прийомiв, посiдали у
зручнi крiсла. Чекали довго,
аж раптом оголосили:
— Мадам i месьє, панове!
Президент Французької Республiки генерал Шарль де
Голль.
Пiд звуки «Марсельєзи»
— французького гiмну — всi
пiдвелися, а на авансцену
вийшов лiтнiй чоловiк у бездоганному цивiльному костюмi, в кожному кроцi якого вiдчувалася вiйськова виправка. Тут же з’явився перекладач, i де Голль почав
промову:
— Сьогоднi 22 липня 1964
року. А рiвно 20 рокiв тому —
22 липня 1944 року — бiля
фортецi Аррас у Пiвнiчнiй
Францiї в нерiвнiй бiйцi з ворогом загинув герой французького Руху опору Базiль.
Дорогу цiну заплатив ворог
за його життя: пiд час першої атаки Базiль розстрiляв
11 есесiвцiв, пiд час другої —
тридцять.
Хоробрiсть цiєї молодої
людини не знала меж: вiн органiзував втечу бранцiв iз табору Бомон, створивши з них
партизанський загiн у кiлькостi 180 осiб. На рахунок
бойових перемог загону Базiля слiд вiднести три пущенi
пiд укiс ешелони з технiкою
та живою сiлою нiмцiв, 14
пiдiрваних автомобiлiв, знищення близько 300 нiмецьких солдатiв та офiцерiв.
А далi — розгром охорони
табору Бомон, звiльнення
всiх його бранцiв. Керованi
Базiлем макi — французькi
партизани — визволили заручникiв у мiстечку Лос-анГоель, а також забезпечили злуку французького Руху
опору з американськими союзними дивiзiями. Сказане

Давня мрія краєзнавців може стати
реальністю: в історичній будівлі, яку займала
Пирятинська міська рада, буде музей
❙ Корабель «Василий Порик» Чорноморського морського пароплавства.

❙ Уродженець української
❙ глибинки Василь Порик —
❙ нацiональний герой Францiї,
❙ кавалер ордена Почесного
❙ легiону.
дає менi пiдстави заявити:
його нiколи не забуде Францiя.
Я як президент Французької Республiки даною менi
владою оголошую Базiля на
прiзвище Порик Нацiональним Героєм Францiї одночасно з врученням йому (посмертно) найвищої вiдзнаки
Францiї — ордена Почесного
Легiону...
Усi пiдводяться, в залi
знову лунає «Марсельєза»...
До слова запрошується
посол Францiї в СРСР Робер
Шабан-Дельмас:
— Спецiальним рiшенням французький уряд визнав законним шлюб Базiля Порика з мадам Зiнаїдою
Коб’яковою, i це пiдтверджено чинним документом.
Посольство Францiї в
СРСР, зi свого боку, вiдкрило мадам Коб’яковiй вiзу для
постiйного проживання у
Францiї...
Слово бере секретар Президiї Верховної Ради СРСР
Михайло Георгадзе. Вiн зачитує указ про нагородження уродженця України Порика Василя Васильовича
найвищою вiдзнакою СРСР
— Золотою Зiркою Героя Радянського Союзу. «Це рiшення, — пiдкреслює Георгадзе,
— прийняте з урахуванням
клопотань керiвництва i громадських органiзацiй України».
Керiвник України Петро Шелест у своєму виступi
зазначив, що в роки вiйни у
Францiї дiяв «Український
нацiональний фронт», i є пiдстави вважати, що українець
Василь Порик координував
свої дiї з цим фронтом.
«Керiвництво України, —
веде далi Петро Шелест, —
здiйснило низку заходiв для
увiчнення пам’ятi героя на
рiднiй йому українськiй землi: село Соломирка у Вiнницькiй областi перейменовано

на селище мiського типу Порик; у Києвi, Вiнницi, Хмiльнику вулицям присвоєно iм’я
Василя Порика; херсонськi
корабели побудували судно
«Василь Порик»...
Виходячи з того, що французька сторона встановила
меморiальну дошку на честь
Василя Порика в мiстечку
Лос-ан-Гоель, де очолюваний ним загiн звiльнив шiстдесят заручникiв, а також на
фортецi Аррас, де герой дав
останнiй бiй ворогу, коштом Української держави на
французькiй землi буде побудований пам’ятник Василю Порику, для чого бригада
українських скульпторiв на
чолi з Олександром Ігнащенком уже вилетiла до Францiї...»
...Нiколи ранiше у вiкнах
посольства Францiї свiтло
не згасало так пiзно, як того
пам’ятного дня — 22 липня
1964 року...
P. S. Зiнаїда Коб’якова,
отримавши
французьку
вiзу, одразу скористалася
нею, виїхавши в мiсто ЕненБомон, де поховано її чоловiка Василя Порика. На могилi
героя нiколи не в’янули живi
квiти.
Галина Томченко як
зв’язкова загону Василя Порика урядом України була нагороджена медаллю «Партизанська слава», невдовзi переїхала до Вiнницi, де отримала вiд держави квартиру в
центрi мiста.
Ганна Криницька отримала високi нагороди свого
однокласника за умови, що
в Соломирцi буде створено
музей нацiонального героя
Францiї Василя Порика. Отримавши, розгубилася i навiть злякалася: як довезти
додому такi коштовностi,
адже радянська зiрка — золота, а французький орден оздоблений дiамантами. Звернулися до охорони французького посольства, i їй видiлили
двох мiлiцiонерiв, одягнених
у цивiльне.
Експозицiю музею розташували у двох примiщеннях — у домi, де Василь жив
iз батьком, i в класi, де його
парту оповили червоною
стрiчкою.
Щороку 1 вересня школа
iменi Василя Порика зустрiчала дорогих гостей — французьких партизанiв, бойових
побратимiв Василя. Частiше
за iнших до школи приїздили
Андре П’єрар та Август Ленселен. Зустрiчi з ними перетворювалися на справжнє
свято українсько-французької дружби. ■

❙ Ідея розмістити в цій будівлі музей припала до вподоби багатьом.
❙ Фото з офіційного сайту Пирятинської територіальної громади.
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область
Після того як керівництво
та працівники Пирятинської
міської ради переїхали до нового приміщення, постало питання, якою ж буде доля звільненої будівлі. Як повідомила прес-служба міськради, цю
тему обговорили на нараді, яку
ініціював новий міський голова Андрій Сімонов. Одна з
ідей отримала одноголосну підтримку: віддати історичне приміщення в центрі міста під музей. Тим паче що Пирятинський краєзнавчий музей, маючи
значний фонд, давно потребує
більшої експозиційної площі.
Відтак Андрій Сімонов дав доручення фахівцям міської ради
підготувати відповідний проєкт
рішення щодо передачі будівлі,
про яку йдеться, на баланс управління культури, туризму та
охорони культурної спадщини
міськвиконкому.
Ідея розмістити музей у
будівлі, яку займала міська
рада, сподобалася й голові історико-краєзнавчого товариства Олександру Рудковському.
«Давня мрія краєзнавців про
нове приміщення музею незабаром може стати реальністю, — поділився він радістю у
фейсбуці. — В Пирятинському
краєзнавчому музеї під час наради краєзнавців, керівництва
сфери культури міста за участi
гості з Києва Ольги Герасим’юк
обговорили питання створення
у звільненій історичній будівлі філії — Музею історії міста
Пирятин. Найперше варто продумати тематико-експозиційний план нового закладу. Завідувачка сектору туризму та
охорони культурної спадщини
Олена Гуленко запропонувала
власне бачення організації простору майбутнього музею й порадила запросити для перепланування приміщення експертів. Працівники краєзнавчого
музею та члени районного істо-

рико-краєзнавчого товариства
готові до цікавої роботи над новим проєктом».
Голова Національної ради
телебачення та радіомовлення
— уродженка Пирятина Ольга
Герасим’юк — також не втрималася, щоб не поділитися новиною на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук»: «Увага! Думаю,
це вперше за багато десятиліть
у Пирятині вирішили передати
будівлю міської ради в центрі
міста, який роками запруджувався лише великими й малими аптеками та магазинами (як
нібито люди тут народжуються лише для того, аби щось продавати й купувати), на створення в ній музею. Щоб перевірити, чи не почулося й не привиділося, примчала до рідного міста
й потрапила на нараду кількох
ентузіастів, котрі зібралися у
старому маленькому музеї будувати нові великі плани. Мене
прийняли в команду. Аплодую
молодому меру Андрію Сімонову за таке фантастичне рішення. Історичній будівлі, про яку
йдеться, понад сто літ. Згідно з
однією з найбільш вірогідних
версій, свого часу це був будинок місцевого продавця знаменитих швейних машин Zinger.
На першому поверсі була крамниця... Купила колись таку машинку й моя прабабуся Марія —
зараз цей артефакт стоїть у моїй
кімнаті й часом ніби розповідає
мені про ті далекі дні якусь химерну байку... На другому поверсі мешкав із родиною продавець цього чуда, наш далекий
співгромадянин. Де його нащадки — ніхто не знає... І тепер
тут буде музей! Пирятинці й заїжджі ходитимуть сюди мріяти
й розгадувати загадки про себе,
своїх рідних, про те, що досі несила було згадати. Із цього місця (вірю!) почнеться зсув у звичному рутинному житті. Словом,
viva Пирятин! І ще одне: з Києва
вже написали реставратори, що
готові виїжджати обстежувати
об’єкт». ■

ЗДОРОВ’Я
Юлія КРУК

З віком серце стає
вразливішим
Щороку у світі зростає кількість смертельних випадків,
спричинених захворюваннями серцево-судинної системи.
Більшість цих недуг спровоковані малорухливим способом життя, нераціональним
харчуванням,
надмірними
психічно-емоційними навантаженнями. Додаються шкідливі звички: паління, зловживання алкоголем. Іншими словами, на розвиток хвороб впливають фактори, які переважно
залежать від самої людини.
Подумайте, як часто ви стежите за тим, що їсте? Чи намагаєтесь зробити власне харчування здоровим і збалансованим? А тим часом саме харчування формує основу нашого
здоров’я. Лікар-кардіолог Валерій Нечипорук нагадує, що
надмірно калорійна, жирна
їжа — прямий шлях до жирових залишків і бляшок в артеріях, які трансформуються
в атеросклероз. У такій ситуації плин крові венами й артеріями уповільнюється, виникають спазми і біль у серці,
дошкульні головні болі, підвищується артеріальний тиск.
«Атеросклероз і артеріальна гіпертензія — найпоширеніші захворювання серця і
судин, — наголошує Валерій
Олексійович. — Звужені судини перешкоджають повноцінному кровообігу, створюють
додаткове навантаження на
серце. Якщо це триває постійно — серце швидше зношується, гіпертрофується його м’яз.
Так формується ішемічна хвороба серця: прямий наслідок
звуження коронарних артерій.
У результаті серцевий м’яз має
гірше кровопостачання, йому
хронічно бракує кисню».
Хвороби серця, за словами лікаря, можуть проявлятися по-різному. Багато залежить від віку і статі. «У молодому і середньому віці інфаркт
міокарда частіше розвивається у чоловіків, — пояснює пан
Валерій. — Жінки більше ризикують отримати недугу з роками: у період постменопаузи
жіночий організм стає вразливішим до серцево-судинних
хвороб. Після менопаузи зменшується вивільнення жіночих статевих гормонів (естрогенів), що захищають судини від атеросклерозу. А вже у
віці «після 65» частота захворювань серцево-судинної системи серед чоловіків і жінок
майже однакова».
Із віком серце кожної людини стає вразливішим: стінки його потовщуються, м’яз
не може повністю розслаблятися, знижується здатність до
скорочення. Водночас зменшується еластичність судин
— вони стають щільнішими.
Саме тому хвороби серцево-судинної системи (ішемічна недуга, артеріальна гіпертензія,
порушення серцевого ритму)
частіше зустрічаються у людей старшого віку.

Відмовтеся від смаженого і
налягайте на овочі!
Велике значення для профілактики вроджених і спадкових серцево-судинних захворювань має здоров’я майбутньої мами. Важливо, який
спосіб життя до і під час вагітності вона веде, чи регулярно обстежується у лікаря. Валерій Нечипорук застерігає:
будь-які недоліковані інфек-
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■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Коли «мотор» буксує…
Більшість серцево-судинних недуг виникають через нездоровий спосіб життя
і зловживання шкідливими звичками
ційні захворювання можуть
провокувати ревматичні ускладнення і розвиток серцевосудинних недуг. Тоді як правильні харчові звички, стриманість у їжі, регулярні помірні фізичні навантаження
допомагають запобігти атеросклерозу і гіпертонічній хворобі.
Що означає правильно харчуватися? Не потрібно вигадувати велосипед. Варто лише
взяти за взірець схему збалансованого харчування і підлаштувати під неї свій раціон.
Найвідоміша схема має вигляд піраміди. В її основі —
злакові. Вище йдуть овочі та
фрукти. Далі — білки (риба,
м’ясо, молочні продукти). А
на самій верхівці — тваринні жири, цукор, кондитерські
вироби: цих продуктів слід або
уникати, або споживати в незначній кількості.
Оскільки сучасна людина мало рухається, то велика
кількість злакових може зумовити ожиріння. Тож у своєму раціоні їх слід зменшити на
користь овочів та фруктів. Зауважте: в основі піраміди правильного харчування немає солодких булочок, цукерок, гамбургерів, піци тощо.
Серце працюватиме легко
і довго, якщо ви вживатимете достатню кількість фруктів
і овочів. Вони запобігають розвитку атеросклерозу. Для «перекусів» ідеально підійдуть
горіхи та насіння, які не тільки тамують відчуття голоду, а
й збагачують організм потрібними для серця вітаміном Е і
ненасиченими жирами.
Серед овочів особливо корисні для нашого «мотора» томати й авокадо. Антиоксиданти, якими багаті томати, захищають серце від хвороб. Крім
того, свіжі помідори — чудове
джерело вітаміну С. Авокадо
насичені корисними для серця
жирними кислотами (омега–3)
— тими ж, що й жирна риба.
Постійне вживання дарів саду
й городу зменшує ризик серцевих захворювань на 30%, переконані лікарі.
Крім того, для злагодженої
роботи серця організм час від
часу потребує жирної риби —
скумбрії, тунця, лосося чи оселедця. Кислоти, що містяться в
ній, сприятливо діють на судини, очищають і зміцнюють їх,
запобігають утворенню тромбів. До речі, у Норвегії, яка
посідає одне з перших місць
у світі за тривалістю життя, а
смертність від серцево-судинних хвороб становить там лише
36% від загальної, споживають
значну кількість риби, багатої
на ненасичені жирні кислоти
(омега-3). Норвежці їдять рибу
майже щодня.
І кардіологи, і дієтологи одностайні: хочете жити довго і
мати здорове серце — вилучіть
iз раціону смажену їжу. Якщо
не можете відмовитися від неї
повністю — зведіть такі страви до мінімуму. Від «важкого»
м’яса (свинина, баранина) бажано відмовитися взагалі. Достатньо перейти на м’ясо курей
та індиків. У цих продуктах по-

❙ Профілактика серцево-судинних захворювань збереже ваше здоров’я і життя.
❙ Фото з сайту vz.kiev.ua.
черпнете потрібні серцю білки.
Лікарі радять включати до
раціону зерновий хліб, віддавати перевагу нежирним молочним продуктам, готувати
їжу на олії (найкраще — на
оливковій).

Надмірна вага, куріння
пришвидшують розвиток
інфаркту
Одна з найскладніших недуг серцево-судинної системи
— інфаркт міокарда. Як уберегтися від цієї неприємності?
Кардіологи кажуть: важливо завжди пам’ятати про фактори, які пришвидшують розвиток інфаркту. І намагатися
(за можливості) уникати будьяких ризиків.
Скажімо, підвищений рівень холестерину в крові. Час
від часу перевіряйте цей показник, зменшуйте кількість
тваринних жирів у раціоні.
Постарайтеся відмовитися від
куріння. Ця шкідлива звичка
дуже часто призводить до хвороб серця, в тому числі до інфаркту.
— Надмірна вага, малорухливий спосіб життя «ефективно» провокують інфаркт, —
каже Валерій Нечипорук. —
Необхідно якомога більше рухатися: гуляти, влаштовувати
пробіжки. Щодо ваги, то найкраще для здоров’я, коли вона
відповідає показнику — зріст
у сантиметрах мінус сто.
Кардіолог нагадує, що
важливо контролювати свій
артеріальний тиск. «Показник понад 140/90 мм ртутного стовпчика має стати приводом для консультації з лікарем», — нагадує пан Валерій.
Хворим на діабет так само важливо стежити на рівнем глюкози у крові, дотримуватися спеціальної дієти.
Якщо маєте ішемічну хворобу серця, атеросклероз, то
особливо мусите дотримуватися терапевтичних заходів, які
призначає лікар. І, звісно, слід
враховувати такий фактор, як

спадковість. «Якщо хоча б у
одного з ваших рідних (батьків, дідуся, бабусі) є захворювання серця, то ваш ризик захворіти на інфаркт зростає.
Особливо якщо у родичів хвороба почалася до 55 років», —
зауважує лікар.

«Перші ластівки» інсульту:
порушення мови, затерпання
кінцівок
Інша катастрофа, пов’язана
з хворим серцем і судинами,
— інсульт. Як розпізнати, що
проблема насувається на людину?
— Найперша симптоматика
— слабкість, порушення мови,
сну, нездужання, нестандартні відчуття. А також неадекватна працездатність, коли
плануєш звичні справи, а натомість нічого не доводиш до
кінця. З’явився будь–який із
цих симптомів — час бити на
сполох, — застерігає лікар-невропатолог Уляна Лущик. —
Наближення інсульту повідомляє про себе періодичними розладами мозкового кровообігу.
Навіть банальний гіпертонічний криз, якщо він проявляє
себе не тільки значним підйомом тиску, а й нудотою, короткочасним відключенням свідомості, затерпанням кінцівок,
порушенням мови, — це промовисті ознаки того, що мозку погано. Нейрохірурги називають такі симптоми «першою ластівкою». Якщо вчасно
відреагувати на них, провести відповідне лікування, організм вам подякує. А якщо
«господар» тіла проігнорував
ці сигнали, то замість «ластівки» отримує госпіталізацію,
реанімацію...
Нас ніколи не привчали до
культури здоров’я. Але життя нині таке інтенсивне, і виживає в ньому той, хто достатньо уваги приділяє своєму здоров’ю, переконана фахівець. Організм працює сам
по собі, якщо він у нормальному стані. Коли надходять від

■ ВАЖЛИВО!
Що повинна знати людина,
аби не допустити
захворювань судин?
Тема рухливості актуальна нині
як ніколи. Коли ми годинами сидимо
за комп’ютерами, спілкуємося в онлайн-режимі — емоції є, а руху немає. Коли сідаємо за кермо машини, бо нам треба швидко пересуватися, тіло так само майже нерухоме. Оскільки адекватних подразників немає,
виникають застої в судинній системі.
Тому знайдіть час для ранкової пробіжки, зарядки, плавання, якщо коротко — «полюбіть себе». Допоможіть
своєму організму почуватися комфортно.
нього сигнали — це «дзвіночки» про неблагополуччя. І на
них треба відразу реагувати.
Лікар звертає увагу на ознаки, які допоможуть розпізнати симптоми інсульту. Необхідно поставити перед потерпілим три прості завдання:
* Попросіть його ПОСМІХНУТИСЯ.
* Попросіть його ЗАГОВОРИТИ. Заохотьте вимовити
одне просте речення, але чітко. Наприклад: «За вікном світить сонце».
* Попросіть потерпілого
ПІДНЯТИ обидві руки.
Якщо людина не впоралася
бодай з одним із цих завдань —
негайно викликайте «швидку»
й опишіть симптоми медикам.
Ще один спосіб розпізнати інсульт — оглянути язик потерпілого. Якщо він кривий або
неправильної форми, западає
на той чи той бік — це теж ознака інсульту. Про катастрофу
з мозковим кровообігом може
свідчити також раптова слабкість, потемніння в очах або
зниження гостроти зору на
одне око, нездатність розуміти мову, раптовий сильний головний біль, який може супроводжуватися нудотою і блювотою, порушення орієнтації у
просторі, втрата стійкості та
свідомості. ■
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Ліна ТЕСЛЕНКО

Другий день Великодня. Рановранці отримую повідомлення від
своєї однокурсниці по Інституту
журналістики Ліни Степанюк. У
повідомленні — фото молодого Анатолія Дімарова. «Ось, випадково знайшла вдома у мами,
— пише Ліна. — Фото з журналу
«Українська мова і література» від
червня 1990 року. Рубрика «Імена
на літературній карті України. Текст
не зберігся, а фото, може, десь
згодиться».
Того ж вечора сіла почистити папки в комп’ютері й випадково натрапила на матеріали розшифровки
своєї розмови з Анатолієм Дімаровим. Інтерв’ю з письменником
я записувала в 2012 році з нагоди
його 90-річчя. Ми довго розмовляли з Анатолієм Андрійовичем
у його київській квартирі — Дімарова можна було слухати годинами: це був чудовий оповідач із
неймовірним почуттям гумору. На
жаль, обсяг газетної статті має обмеження, тож далеко не всі історії
тоді помістилися в матеріал. І ось,
дев’ять років потому, вони знову
трапилися на очі, ще й одночасно з
раритетним фото. Ну хіба бувають
такі випадковості просто так? Тим
паче, що сталося все напередодні дня народження письменника
— 17 травня Анатолію Дімарову
виповнилося б 99 років...

Преміальне пальто
У шкільному віці я почав писати вірші. І навіть отримав 3-тю
премію на всесоюзному конкурсі.
100 карбованців на той час. Справила мені мама на ті гроші перше
пальто. Парадне таке, з блискучими ґудзиками і хутряним комірцем. Пішов у школу, покрасувався. А після уроків вирішив
вигуляти обнову. Пішов у парк,
а там кіоск. Бачу — на кіоску
якесь оголошення, а я вже тоді
недобачав, та деруся подивитися, що воно там написано. Коли
ж читаю: «Осторожно, окрашено!». Хана моєму пальту — з верху до низу в зеленій фарбі. Що ж
я мамусі скажу? Сів на лавку та
й плачу — страх як пальта шкода. Сидів сидів, коли дивлюсь табличка — «Осторожно, окрашено!» (сміється). Так моя премія
й ляснула. І смішно, і сумно.

Тьотя Аня посивіла за ніч
Моя мама та її сестра були
доньками священника. Тьотя
Аня в Миргороді жила, була заміжньою за отцем Миколаєм Базилевським, священником української автокефальної церкви. У неї була розкішна золота
коса — аж до землі. Ми аж роти
відкривали, коли вона сідала її
розчісувати. У ті часи дуже модно було всякі диспути організовувати. А начальником ЧК там
був такий морячок — служив
десь на Балтійському флоті. От
вийшли на трибуну отець Миколай Базилевський та цей морячок з маузером. Говорили, а морячок у небо — бах-бах! «Дивись,
я в твого Бога стріляю і нема нічого!» А потім коли морячок сказав,
що всі люди «проізошли від мавпи», отець Миколай не витримав
і каже: «Воно і видно!» Регіт стояв неймовірний, бо цей морячок і
справді був на мавпу схожий. І от
котроїсь ночі він прокрався в двір.
Отець почув шум і вийшов. Тітка
Аня, мамина сестра, повисла на
ньому — «Не йди!». А він каже:
«Без Божої волі з моєї голови і волосина не впаде». Вийшов, а той
йому кілька куль у живіт всадив.
Тітка кинулася по людях, щоб у
лікарню одвезти, а ніхто не хоче
— поховалися всі, бояться. До одного вона врешті-решт пробилася, повіз він пораненого підводою
в лікарню. Медсестра побігла по

ЛЮДИНА
■ Є ПРИВІД

«Я таки діждався часів,
коли можу писати правду»
17 травня письменнику Анатолію Дімарову виповнилося б 99 років
ного каменю. — Авт.). Це сам Бог
малював. А я тільки розрізав і в
рамку оправив. Гляньте, які пейзажі! Ось це — кремінь, він довго
в мене валявся, а потім навіть кинув його у сміття. Та раптом мене
щось ніби підштовхнуло — ану
дай розріжу його. А там на зрізі
образ Божої матері проявився.
Ви ж знаєте конструктора
Антонова? (Олег Антонов, відомий авіаконструктор, на честь
якого названо авіабудівний завод у Києві та літаки серії «Ан».
— Авт.) Ми з ним товаришували. Він теж камінням хворів. А
одного разу приносить подарунок. Срібна пластина, чорним
покрита, а на ній голкою вибито
оцей пейзаж із лебедями. Він хорошим художником був.

лікаря, а той, коли дізнався, кого
привезли, відмовився йти! Залякані всі були. Тьотя Аня просиділа біля чоловіка, тримаючи його
руку в своїх руках, цілу ніч. Поки
та рука геть не схолола... А її розкішна коса впродовж однієї ночі
посивіла! Після того вона виїхала з двома дітьми на Донбас, влаштувалася там учителькою в селі
над Дінцем у Краснолиманському районі.

З німцями воювали, а жінки
злякалися
На війні смішне й страшне
поруч було.
Я ніколи не танцював на 9
Травня. Так, раділи перемозі.
Коли вже Німеччина капітулювала, то стріляли, раділи. А
потім я подумав: чого ти, дурню,
радієш? Із твоїх однолітків із сотні лише двоє вціліло... То повинен сумувати та їх згадувати.
Із мого класу лише я один зостався, та й то, дурень, у партизани поперся... Коли через наше
село Студенок ішла каральна команда з 200 осіб, то зупинилася в
нас на перепочинок. Начальство
зібралося в хаті однієї самогонщиці, а ми з хлопцями як ушкварили по тій хаті з танкового кулемета (зброї на полях, де раніше
точилися запеклі бої, ще заздалегідь назбирали). Вони рачки звідти вилазили. У мене тоді ще голос
був як, у дурного дядька, склав
отак руки (показує) та як закричу: «Батальйон, слушай мою команду! Пєрвая рота окружай слєва, вторая справа!» — реву, поки
Микола перезаряджає кулемет.
Наробили переполоху й у лісництво втекли, заховалися в однієї жінки. Її чоловіка в армію забрали — ні слуху ні духу. Полягали спати — вона на ліжку, ми на
підлозі — я, Микола Цушко, Карпунов Кость, Іван Лобко. Чуємо,
щось вона вовтузиться: «Хлопці, холодно мені, хоч би хто прийшов погрів». Микола мене штовхає: «Лізь», я його: «Лізь ти!».
Так ми її розчарували і не прилізли (сміється). Нам же по 16-17
років було! З німцями воювали, а
жінки злякалися.
Коли прийшли наші, тікали
поліцаї через село, ще сніг лежав.
Ми їх кулеметами як сіконули по
тих підводах, поліцаї розбіглися.
А дядьки, які на возах сиділи (а на
підводах — крупи, борошно, мед,
сало — повно провізії!): «Синки,
не вбивайте, нас змусили...» Та
хто вас буде вбивати?! Розвертайте назад! Привезли обоз до нашого
штабу. Полковник вийшов, давай
нас обіймати: «Синочки мої! Партизани!»

Я крав книжки
У 1944-му я приїхав до Луцька працювати в газеті «Радянська
Волинь». Коли місто звільнили
від німців, одразу сюди наїхало
кадебістів. І в першу чергу почали вилучати книжки з бібліотек і
навчальних закладів. Звозили їх у
церкву. Там були і старі видання,
ще часів панської Польщі, в тому
числі й книжки Грушевського. Я
як заввідділом культури мав право заходити на той «склад» і перевіряти. То я крав ці книжки, в
мене отака бібліотека — он і досі

Хто в Україні найдурніший?

❙ Анатолій Дімаров.
❙ Фото з журналу «Українська
❙ мова і література», 1990 р.

❙ У квітні у видавництві «Фоліо»
❙ вийшов нецензурований роман
❙ «І будуть люди», за яким було
❙ знято серіал. Книга містить
❙ майже тисячу сторінок.
Грушевський стоїть. А всі вилучені книжки потім спалили.

Тільки весна — у мене рюкзак
напоготі
Я сорок років по горах бродив. Де мене тільки чорти не носили — і на Памірі, і на ТяньШані, й на Уралі, Забайкаллі...
Але доля мене берегла — я в таких був ситуаціях, що зірвешся

хідної України, там теж не всі
святі. І він каже: «Нехай Дімаров походить у чорному тілі!»
Після того мої книжки вилучили з планів видавництв. Не дали
мені заробляти, я навіть не міг
рецензії писати.
Моя дружина, вона працювала доцентом Київського політехнічного інституту, — мужня жінка, від неї ні разу докору не почув.
Але жити якось треба. І от що я
роблю — зв’язався з геологами і з
ними обходив усі гори Радянського Союзу. Сорок років у мандрах.
Тільки весна — у мене вже наготований рюкзак, спальний мішок. Мама дивиться і каже: «О, в
нашого Тольки знову пір’їна в задниці ворушиться». Отак щороку
я зникав із дому.
Оцей гобелен з конем — подарунок президента Назарбаєва
(президент Республіки Казахстан у 1990—2019 рр. — Авт.). Я

Коли хотілося писати, то і про те не можна було згадувати,
і про те. Прикро, що в такий страшний час жив.
— кісток не збереш. Але все щастило — цілий-ціленький приїжджав. Зібрав велику колекцію
каміння. Чому мене в гори понесло? Бо коли написав роман «І
будуть люди», хоч уже книжка
й вийшла обрізана шматками,
почалися на мене сипатися доноси. Була розгромна рецензія доктора історичних наук, працівника Інституту історії марксизмуленінізму, де було написано що
Дімаров оббріхує радянську владу. Отже, заборонити! Був такий
секретар ЦК з пропаганди Маланчук, причому стерво — з За-

з ним стикався під час мандрівки, він же навчався тут, в Україні, у Дніпродзержинську. І
його на практику туди посилали. Він запам’ятав мене. І на
85-річчя все посольство явилося з цим подарунком.
А камінням я захворів. Уникаючи як чорт ладану дорогоцінного, його не брав, навіть коли
натикався, бо в ті часи якби засікли, що я взяв рубін чи сапфір, то затягали б... Брав агат,
сердолік... Оце в мене картини,
це не мозаїка — це Божі малюнки (йдеться про картини з розріза-

Виступав якось у військовому ліцеї Богуна, ще Кучма президентом був. Сидить біля мене
полковник. Розмовляємо. Посипалися запитання. Коли молодий
виступав, а виступав я часто, аж
до Москви мене запрошували, то
питали, чи одружений, бо жіноти
багато було, а тепер здебільшого
цікавляться, скільки грошей заробляю. От богунівці й питають
мене: «Скільки ви заробляєте?».
Думаю, ну що вам казати? І вирішив, що скажу так: запитаю спочатку «Хто в Україні найдурніший?», і коли вони з відповіддю
завагаються, то скажу, що найдурніші — це сучасні українські
письменники. Бо вони пишуть, а
за свою працю ні копійки не одержують. От я видав п’ять книг, а
ні копійки не одержав! Хотіли
б ви так служити? Але тільки я
спитав, хто найдурніший, вони
як гримнуть одноголосно: «Куууучма!» Дивлюся, полковника
нема — тільки шапка лежить!
Що вже після того йому бідному
було — не знаю.

Грошей за свої книжки ніколи
не брав у людей
Мої книжки одразу розходяться. От вийшла книжка «Зблиски», про неї написала «Літературна Україна», так
мені з Уралу писали, щоб вислав. Я послав. Екземплярів сто
купив своєї книжки, мені як автору дали лише п’ять примірників. Я б іще взяв, бо знаю, що проситимуть. От і роздарував — грошей ніколи не брав у людей. І на
Урал послав. Тільки за пересилання вдвічі більше заплатив,
ніж сама книжка коштує. Жінка каже: «Ти ж мене і себе розоряєш. Ніякої пенсії не вистачить» (сміється).
Але вже нема того азарту до
писання, що замолоду був. Коли
хотілося писати, то і про те не
можна було згадувати, і про те.
Прикро, що в такий страшний
час жив. У його мороці стільки
нездійсненних задумів згинуло...
Але з іншого боку щасливий, що
таки діждався часів, коли можу
писати правду і видавати свої
книжки без тих цензурних скорочень — їх же різали як хотіли,
сторінки сотнями викидали. А багато хто так і не дочекався, коли
повітря волі можна вдихнути на
повні груди... ■
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■ ДІЙОВІ ОСОБИ

З-під різця народжується образ
Як майстер з Бережан знаходить у дереві образи гетьманів, отаманів та простих козаків
Роман ЯКЕЛЬ
Тернопільська область

Він не закінчував мистецьких
училищ і вишів. Його творчими
університетами стало саме життя — явища в природі, героїчна
історія українського народу, сакральні постаті. А далі промовляв
талант митця.
Різьбяр і скульптор Михайло
Завійський з міста Бережани на
Тернопіллі створив десятки робіт
на козацьку, опришківську, лемківську тематику, не кажучи про
тисячі екземплярів сувенірної
продукції у радянський час. Попри поважний вік, Михайло Завійський продовжує займатися різьбою, створюючи в дереві нові й
нові образи.

Спадкова справа
Михайло Завійський народився і провів раннє дитинство на зеленій Лемківщині. Українські села Балутянка (звідки родом Михайло) і Вілька, що
розкинулися в Нижніх Бескидах (Польща), здавна славилися різьбярськими династіями.
Різьбив iз липи батько Михайла, і хлопчина добре придивлявся, як з-під різця народжується образ. А в цій гірській
лісистій місцевості було чимало відходів деревини, яка надавалася художній обробці. З іншого боку, бракувало родючої
землі, яка приносила б горянам
більші доходи.
Свого часу тутешніми рельєфними та об’ємними скульптурними роботами, які відзначалися високим мистецьким
рівнем, зацікавилася графиня Анна Потоцька. Вона вирішила підтримати талановитих
майстрів-лемків і у 1878 році
заснувала в містечку Риманів
(нині Підкарпатське воєводство Республіки Польща) школу столярної справи та різьби.
А саме в той час у селі Івонич та
згаданому Риманові були відкриті курорти європейського
значення — на основі мінеральної води. Тож сувенірні вироби
лемків-різьбярів набули популярності й особливо добре продавалися серед відпочивальників.

Трагедія лемків
Лемківщина — край справді благодатний. Але його мешканці пізнали і трагедію німецької окупації, і жорстокий
час депортації лемків разом iз
надсянцями, холмщаками — в
УРСР. Адже у вересні 1944 року
був підписаний горезвісний договір між урядом УРСР і Польським комітетом національного
визволення про «обмін населенням». Це звучало цинічно, але
українців з Польщі переселяли
в УРСР, а польське населення,
що проживало в Україні, — у
Польську Народну Республіку.
Михайлові минуло 5 років,
але він добре запам’ятав червень 1945 року, коли довелося
назавжди покинути рідну землю. Йшли затяжні дощі. На
залізничній станції в селі Вороблик Шляхетський залишилися продірявлені цистерни для
нафти. Батько Михайла зробив
накриття з дощок, і в них поселилися три сім’ї, які чекали на
виїзд в УРСР.
Лемків завантажили у від-

криті товарні вагони для вугілля, з яких сформували предовгий ешелон. Його тягнули три
паротяги — два спереду, один
ззаду. Два тижні котився потяг. Нарешті вигнанці прибули на кінцеву станцію — Потутори, що неподалік міста Бережани.
Одні
лемківські
сім’ї
роз’їхалися шукати залишені
поляками хати в Козівському
районі, інші — поблизу Теребовлі. А Михайлові односельці звикли до такої гірської місцевості, як у Балутянці. І вони
перебралися в село Гутисько на
Бережанщині, звідки виселили
поляків. Вільні хати вимазували глиною, білили — і так приводили до пуття нове житло.
Наділили родину Завійських смужкою землі, а через два
роки — насильна колективізація. «Забрали землю, коня, віз.
Батько ховався, не хотів вступати до колгоспу, то його за те
ще й міліціонер побив...», —
згадує Михайло Завійський.

Львів, Пушкіно, Бережани
Він закінчив чотири класи початкової школи в Гутиську, а вже від п’ятого по десятий вчився у середній школі в
Підвисокому.
Тим часом талант різьбяра і скульптора нуртував у генах Михайла і просився назовні. Врешті, зумів матеріалізуватися у сувенірних роботах!
Бо ще до служби в армії Михайло п’ять років працював на
Львівській фабриці художніх
виробів імені Лесі Українки, де
вирізьблював різні сувенірні фігури.
А в 1968 році директор Бережанського лісгоспу запропонував пану Михайлові Завійському роботу в сувенірному цеху
цього підприємства. Крім того,
допоміг отримати двокімнатну кооперативну квартиру на
виплат.
Старші люди пам’ятають,
що в таких сувенірних цехах і
фабриках у той час виготовляли
продукцію, яка користувалася
масовим попитом, а найбільше
різьбили фігури звірів — орел
на вовку, лев, ведмідь, олень.
Зразки виробів затверджували
в Міністерстві лісового господарства.
Утім навіть серійна робота
вимагала від різьбярів підвищувати майстерність. І тут молодому майстрові випала щаслива
нагода — побувати на всесоюзному семінарі у місті Пушкіно
(Росія), де у 1972 році зібралися
художники, скульптори з усього Радянського Союзу.
Михайло Завійський один
тоді представляв Тернопільщину. Отримав практичні уроки,
як краще розробляти фігурки
звірів, іграшок для дітей, а загалом — як майстерно обробляти відходи деревини, щоб не
пропадали.
Пан Михайло понад три десятиліття щомісячно різьбив до
40 таких сувенірів у цеху Бережанського лісгоспу. Декілька
разів отримував першу премію
за свої роботи, не бракувало —
других і третіх. Та навіть після
виходу на пенсію різьбяр проводив майстер-клас для студентів
Бережанського агротехнічного
інституту...

❙ Майстер різьблення Михайло Завійський та легендарний отаман Запорозької Січі Іван Сірко.
❙ Фото Романа ЯКЕЛЯ.

❙ Декоративні шахи Михайла Завійського: козацьке військо vs польське
❙ військо.
❙ Фото надане Бережанським історико-архітектурним заповідником.
Рельєфна й об’ємна різьба
Михайло Завійський упродовж багатьох років працює в царині як рельєфної, так і об’ємної
різьби. Він приділяє увагу кожній деталі, кожній рисочці на
обличчі і складці на одязі своїх
персонажів та розмальовує їх.
Різьбить здебільшого з липи,
хоча іноді створює частини виробу (як, наприклад, деякі ікони) з груші, акації, дуба.
З початку 2000-х майстер
звернувся до козацької тематики, і почав «знаходити» в
дереві образи гетьманів, отаманів і простих козаків, передаючи при цьому їхній емоційний стан. Але насамперед заглиблюється в героїчне життя
козацьких ватажків.
Скажімо, різьбяр вивчив
найцікавіші штрихи біографії
легендарного отамана Запорозької Січі Івана Сірка — перемоги
в битвах проти татар і турків, наказ — відрубати йому по смерті
руку та з нею ходити в походи...
І з таким багажем інформації народилася скульптура безстрашного, як вихор, Івана Сірка.
Його унікальна робота — декоративні шахи. Їхня художня
сутність — навпроти козацького війська під проводом Богдана Хмельницького вишикува-

лося польське військо, яким командував король Ян Казимир.
Михайло Завійський уважно
вивчив військовий стрій козаків і поляків XVII століття, щоб
«одягнути» в нього шахові фігури, і понад два місяці вирізьблював їх. Тепер ці декоративні шахи зберігаються в Бережанському державному історико-архітектурному заповіднику
і стають невід’ємним атрибутом
свят і фестивалів у Бережанському замку.
Михайлові близька доля
лемків, вигнаних з батьківщини. І він «зафіксував» у дереві
образ лемка — збідованого, на
плечі якого звалилися злидні
і безвихідь, а з іншого боку вирізьбив хазяйновиту і дбайливу лемкиню. Не оминув увагою
і постать легендарного опришка
— Олекси Довбуша, якому присвятив декілька робіт.

Адам, Єва й Ісус
В останні десятиліття різьбяр
iз головою занурився в релігійну
тематику. Він створив барельєф
Почаївської Божої Матері й напрочуд цікаві барельєфи святого
Серафима Саровського. Для ближчого ознайомлення з життєписом святого він побував у монастирі (Нижньогородська область

Росії), де жив чернечим життям
Серафим Саровський, у печері,
де він заприятелював iз лісовими звірами і навіть годував ведмедя з рук. Ці віхи біографії святого відображені в роботах Михайла Завійського.
А з його рук, різця і долота вийшли не менш колоритні
об’ємні скульптури — біблійних
Адама і Єви; Ісуса, який возноситься на небо. А ось — звитяжний Юрій Змієборець, гордий
і дещо усміхнений святий Архангел Михаїл, мудрий і життєрадісний Патріарх-предстоятель УГКЦ Любомир Гузар...
Пан Михайло Завійський
присвятив творчості усе своє
життя. Лише трудового стажу в
нього назбиралося 45 років. «Як
бачу образ, так і створюю його»,
— в цьому простота, загадка і
водночас розгадка таланту цього майстра різьби і скульптури.
Він удостоєний низки відзнак — грамот Межигірського фестивалю народної пісні та
ручних ремесел (2014 р.), Національного музею народної архітектури та побуту України
в Пироговому (2016 р.), низки
грамот Міжнародного фестивалю «Лемківська ватра» в Монастириська на Тернопіллі.
Михайло Завійський і нині
у творчості. Не в окремій просторій майстерні, а у своєму помешканні. Та ще в якому помешканні! Він з дружиною і трьома
синами, двоє з яких мають свої
сім’ї, уже багато років тулиться
у трикімнатній квартирі (всього
в ній помістилося 13 осіб). Але,
як переконує пан Михайло, чиновники обласного управління Держгеокадастру так і не надали погодження на поліпшення житлових умов, збільшення
квартирної площі ... Виходить,
оригінальні роботи майстра мають значення як для держави,
так і її мешканців, бо випромінюють красу та приносять естетичну насолоду. А сам митець
та його родина — нікому не потрібні, тож нехай живуть собі, як
знають? ■
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■ ЗБІРНА

«Хет-трик» надихає
Після перемоги в національному Кубку столичні динамівці разом iз партнерами
переключилися на підготовку до майбутнього чемпіонату Європи

■ ТАБЛО
Кубок України. Фінал. «Динамо» — «Зоря» —
1:0 (Циганков, 98).

Григорій ХАТА
Після завершення національних
чемпіонатів та кубків футбольний сезон
в Європі не закінчиться, адже попереду
довгоочікуване ЄВРО-2020. Через пандемію коронавірусу його старт довелося відкласти на цілий рік, утім це лише
додатково підігріє інтерес до цієї масштабної події.
Національна команда України вже
активно готується до ЧЄ. Штаб «синьожовтих» на чолі з Андрієм Шевченком
вирішив, що навчально-тренувальний
процес збірної проходитиме в Харкові.
Подалі, так би мовити, від великої кількості допитливих i зацікавлених очей.
У розширеному списку Шевченка
фігурує 35 збірників, десять з яких —
легіонери. Переважну більшість «іноземців» у таборі збірної чекають після 23 травня, коли в Європі мають закінчитися всі національні першості. А
того ж таки дня у Харкові українська
команда проведе свій перший iз трьох
контрольних поєдинків перед ЧЄ. Опонентом «синьо-жовтих» буде скромний
Бахрейн.
Дехто з футбольних експертів відверто дивувався такому вибору Андрія
Шевченка, адже на Євро нашу команду
чекають значно міцніші суперники —
Нідерланди, Австрія, Північна Македонія. Утім за відсутності легіонерського десанту поєдинок проти Бахрейна —
добра нагода для тренерського штабу
перевірити резерв і здійснити необхідний відсів кадрів.

❙ Долю кубкового фіналу між «Динамо» та «Зорею» в Тернополі вирішив один-єдиний м’яч.
❙ Фото з сайту uaf.ua.
Зрозуміло, що право на потрапляння
до заявки на ЧЄ потрібно буде заслужити. «Відновимо кондиції й будемо показувати на тренуваннях свої найкращі якості й доводити свою необхідність
тренерському штабу», — зазначив 19-

річний воротар «Шахтаря» Анатолій
Трубін.
Переможець у складі збірної України молодіжного чемпіонату світу (до 20
років) динамівець Денис Попов узагалі
вперше потрапив до табору головної ко-

манди й сподівається, що його зустріч з
Андрієм Шевченком буде не останньою.
«Враження (від знайомства) хороші.
Під час тренування він підказував мені
й зауважив, мовляв, нічого страшного,
якщо навіть і помилишся іноді. Наступними днями спілкування буде більше і
стануть зрозумілішими тренерські очікування», — наголосив Попов.
До збірної футболісти «Динамо» прибули в піднесеному настрої. Мінімальна перемога над «Зорею» у фіналі Кубка країни дозволила «біло-синім» завершити сезон із «треблом». Подібного
успіху — виграшу Суперкубка країни,
національного чемпіонату та Кубка —
«Динамо» досягло лише вдруге в своїй
історії. І все це завдяки тренерському
генію Мірчi Луческу, котрий за короткий період налаштував «біло-синіх» на
переможний лад. «Наші здобутки — на
90 відсотків заслуга Луческу», — наголосив кращий бомбардир динамівської команди Віктор Циганков. А саме
його точний удар у додатковий час фіналу приніс перемогу столичній команді над непоступливою «Зорею». Коментуючи вирішальну мить поєдинку, динамівські футболісти розповіли, що
результативну комбінацію вони регулярно відпрацьовували на тренуваннях. А сам Мірча Луческу сподівається,
що в національній збірній динамівські
футболісти матимуть регулярну ігрову
практику та допоможуть їй добре виступити на Євро. ■

■ ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА
Олексій ПАВЛИШ

Англія
Лондонський «Челсі» минулого уїкенду програв перший зi своїх двох фіналів
сезону — підопічні Тухеля поступилися
«Лестеру» в матчі за Кубок. Для «лис», до
речі, це перша перемога в цьому турнірі в
історії. «Аристократи» ж iще мають шанс
виграти набагато важливіший фінал Ліги
чемпіонів проти «Ман. Сіті», котрий пройде 29 травня.
А Зінченко й Ко вже офіційно стали
тріумфаторами цьогорічного розіграшу
АПЛ. Для українця це третє чемпіонство в
Англії та загалом 9-й трофей у складі «городян».
Тим часом минулорічний чемпіон —
«Ліверпуль» — веде відчайдушну боротьбу за топ-4 та місце у ЛЧ. Коли вже здавалося, що поєдинок з аутсайдером «Вест
Бромвічем» завершиться внічию, таку бажану перемогу «мерсисайдцям» ударом
головою після кутового на останній хвилині приніс голкіпер Алісон Беккер. Бразилець став першим воротарем в історії «Ліверпуля», який забивав за клуб в офіційних
іграх.
Кубок. Фінал. «Челсі» — «Лестер»
— 0:1 (Тілеманс, 63).
Прем’єр-ліга. Перенесений матч
34-го туру. «Манчестер Юнайтед» —
«Ліверпуль» — 2:4 (Б. Фернандеш, 10;
Решфорд, 68 — Жота, 34; Фірміно, 45, 47;
Салах, 90).
36-й тур. «Манчестер Юнайтед»
— «Лестер» — 1:2 (Грінвуд, 16 — Л. Томас, 11; Сеюнджю, 66), «Челсі» — «Арсенал» — 0:1 (Сміт-Роу, 16), «Ньюкасл» —
«Манчестер Сіті» — 3:4 (Е. Крафт, 26;
Жоелінтон, 45 (пен.); Уіллок, 62 — Канселу, 39; Ф. Торрес, 42, 64, 66), «Бернлі» —
«Лідс» — 0:4, «Саутгемптон» — «Фулхем» — 3:1, «Брайтон» — «Вест Хем» —
1:1, «Крістал Пелас» — «Астон Вілла»
— 3:2, «Тоттенхем» — «Вулверхемптон»
— 2:0, «Вест Бромвіч» — «Ліверпуль» —
1:2 (Робсон-Кану, 15 — Салах, 33; Алісон,

90+5), «Евертон» — «Шеффілд Юнайтед» — 0:1.
Лідери: «Манчестер Сіті» — 83,
«Манчестер Юнайтед» — 70, «Лестер»
— 66, «Челсі» — 64, «Ліверпуль» — 63,
«Тоттенхем» — 59.
Бомбардири: Кейн («Тоттенхем»), Салах («Ліверпуль») — 22.

дад» — «Вальядолід» — 4:1, «Хетафе»
— «Леванте» — 2:1.
Лідери: «Атлетико» — 83, «Реал
Мадрид» — 81, «Барселона» — 76,
«Севілья» — 74, «Реал Сосьєдад» —
59, «Бетіс» — 58.
Бомбардир: Мессі («Барселона») —
30.

Іспанія

Італія

До фіналу драматичної чемпіонської
гонки залишився останній крок, і претендентів на титул лишилось лише двоє: чинний чемпіон мадридський «Реал» і «Атлетико». Щоправда, у «матрацників» є перевага у два пункти, тому їх влаштує перемога
з будь-яким рахунком в останньому турі.
Натомість «Барса», попри бомбардирські подвиги Лео Мессі, сама себе
позбавила шансу навіть на срібні медалі:
зігравши внічию з «Леванте» та програвши «Сельті», каталонці лишаться максимум третіми (хоча їх у боротьбі за «бронзу» ще може обійти «Севілья»).
Прімера. 36-й тур. «Осасуна» —
«Кадіс» — 3:2, «Ельче» — «Алавес» —
0:2, «Леванте» — «Барселона» — 3:3
(Мелеро, 57; Х. Моралес, 60; С. Леон, 83
— Мессі, 25; Педрі, 34; У. Дембеле, 64),
«Севілья» — «Валенсія» — 1:0 (Ен Несірі, 66), «Сельта» — «Хетафе» — 1:0,
«Уеска» — «Атлетік» — 1:0, «Атлетико»
— «Реал Сосьєдад» — 2:1 (Карраско, 16;
А. Корреа, 28 — Субельдія, 83), «Вальядолід» — «Вільярреал» — 0:2, «Ейбар»
— «Бетіс» — 1:1, «Гранада» — «Реал
Мадрид» — 1:4 (Х. Моліна, 71 — Модріч, 17; Родріго, 45; Одріосола, 75; Бензема, 76).
37-й тур. «Алавес» — «Гранада» —
4:2, «Атлетік» — «Реал Мадрид» — 0:1
(Начо, 68), «Атлетико» — «Осасуна» —
2:1 (Лоді, 82; Л. Суарес, 88 — Будімір, 76),
«Барселона» — «Сельта» — 1:2 (Мессі,
28 — Санті Міна, 38, 89), «Бетіс» — «Уеска» — 1:0, «Валенсія» — «Ейбар» —
4:1, «Вільярреал» — «Севілья» — 4:0,
«Кадіс» — «Ельче» — 1:3, «Реал Сосьє-

Український хавбек «Аталанти» Руслан
Маліновський минулого тижня продовжив
свою вражаючу результативну серію до десяти поєдинків поспіль. Спочатку він у матчі проти «Беневенто» допоміг відзначитись
Луїсу Муріелю, а потім записав до свого активу гол і «асист» проти «Дженоа». Таким
чином, за останні десять турів Руслан забив
шість голів i віддав дев’ять результативних
передач, а загалом у Серії А у нього вісім
точних ударів та 12 «асистів». А бергамаски, тим часом, гарантували собі місце в ЛЧ
наступного сезону.
Значно гірше поки йдуть справи в Італії
у Віктора Коваленка, котрий минулого тижня пропустив обидва матчі своєї команди:
проти «Беневенто», він залишився у запасі, а потрапити до заявки на поєдинок iз
«Дженоа» завадила травма.
Серія А. 36-й тур. «Наполі» — «Удінезе» — 5:1 (Зелінскі, 28; Фабіан Руїс, 31;
Лосано, 57; Ді Лоренцо, 66; Л. Інсіньє, 90+1
— Окака, 41), «Кальярі» — «Фіорентина» — 0:0, «Аталанта» — «Беневенто» —
2:0 (Муріель, 22; Пашаліч, 67; Маліновський («А») — до 59 хв., асист), «Болонья»
— «Дженоа» — 0:2, «Інтер» — «Рома»
— 3:1 (Брозовіч, 11; Весіно, 21; Р. Лукаку,
90 — Мхітарян, 31), «Лаціо» — «Парма»
— 1:0, «Сампдорія» — «Спеція» — 2:2,
«Сассуоло» — «Ювентус» — 1:3 (Распадорі, 59 — Рабйо, 28; Роналду, 45; Дібала,
66), «Торіно» — «Мілан» — 0:7 (Тео, 19,
62; Кессі, 26 (пен.); Б. Діас, 50; Ребіч, 68,
72, 79), «Кротоне» — «Верона» — 2:1.
37-й тур. «Дженоа» — «Аталанта» — 3:4 (Шомуродов, 49, 85; Пандєв,
66 (пен.) — Д. Сапата, 9; Маліновський,

27; Гозенс, 44; Пашаліч, 52; Маліновський
(«А») — до 57 хв., гол+пас), «Спеція» —
«Торіно» — 4:1, «Ювентус» — «Інтер» —
3:2 (Роналду, 24; Куадрадо, 45, 88 (пен.) —
Р. Лукаку, 35 (пен.); К’єліні, 85 (у свої ворота)), «Рома» — «Лаціо» — 2:0, «Фіорентина» — «Наполі» — 0:2, «Беневенто»
— «Кротоне» — 1:1, «Удінезе» — «Сампдорія» — 0:1, «Парма» — «Сассуоло» —
1:3, «Мілан» — «Кальярі» — 0:0.
Лідери: «Інтер» — 88, «Аталанта» —
78, «Мілан», «Наполі» — 76, «Ювентус»
— 75, «Лаціо» (36 матчів) — 67.
Бомбардир: Роналду («Ювентус») —
29.

Німеччина
Після провального старту сезону в
Бундеслізі та відставки тренера Люсьєна
Фавра дортмундська «Боруссія» під орудою тимчасового наставника Едіна Терзіча
таки здобула путівку до ЛЧ. Більше того,
«джмелі» завершують сезон із трофеєм,
розгромивши у фіналі Кубка «РБ Лейпциг»
завдяки «дублям» Санчо і Холанда.
А от немотивована «Баварія», чемпіонству якої уже нічого не загрожує, дозволила собі розписати бойову нічию з
«Фрайбургом». Проте сконцентрованим
залишається форвард мюнхенців Роберт
Левандовський, який забив свій 40-й гол
у цьому розіграші Бундесліги та повторив,
здавалося, вічний рекорд легендарного
Герда Мюллера. Поляк ще має 90 хвилин
у заключному турі, аби стати одноосібним
рекордсменом.
Кубок. «РБ Лейпциг» — «Боруссія»
(Д) — 1:4 (Ольмо, 72 — Санчо, 5, 45; Холанд, 28, 88).
Перша Бундесліга. 33-й тур. «Армінія» — «Хоффенхайм» — 1:1, «Аугсбург» — «Вердер» — 2:0, «Байєр» —
«Уніон» — 1:1, «Боруссія» (М) — «Штутгарт» — 1:2, «Герта» — «Кельн» — 0:0,
«Фрайбург» — «Баварія» – 2:2 (Гульде, 29; Гюнтер, 82 — Р. Левандовський, 26
(пен.); Сане, 54), «Шальке» — «Айнтрахт
Франкфурт» — 4:3, «Майнц» — «Борус-

сія» (Д) — 1:3 (Куайсон, 90+1 (пен.) — Геррейру, 23; Ройс, 42; Брандт, 80), «РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 2:2 (Клюйверт,
51; Забітцер, 78 — Філіпп, 12; Конате, 45
(у свої ворота)).
Лідери: «Баварія» — 75, «РБ Лейпциг» — 65, «Боруссія» (Д), «Вольфсбург» — 61, «Айнтрахт Франкфурт» —
57, «Байєр» — 52.
Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 40.

Франція
Головні фаворити Кубка — «ПСЖ»
та «Монако» — прогнозовано вийшли до
фіналу турніру, де вже цього тижня розіграють трофей: парижани лише у серії пенальті здолали «Монпельє», а монегаски
не залишили жодних шансів нижчеліговому «ГФА 74».
Натомість у Лізі 1 за тур до фінішу
«Лілль» подарував «ПСЖ» надію на чемпіонство, не зумівши дотиснути «СентЕтьєн». Утім доля «золота» все ще у руках
«догів» — для цього їм потрібно обіграти
у завершальному матчі «Анже».
Кубок. 1/2 фіналу. «ГФА 74» —
«Монако» — 1:5 (Пеже, 20 — Бозон, 27 (у
свої ворота); Тчуамені, 32; Бен-Єддер, 55;
Фабрегас. 78; Головін, 82), «Монпельє» —
«ПСЖ» — 2:2 (по пен. 5:6; Лаборд, 45; Делор, 83 — Мбаппе, 10, 50).
Ліга 1. 37-й тур. «Бордо» — «Ланс»
— 3:0, «Діжон» — «Нант» — 0:4, «Лілль»
— «Сент-Етьєн» — 0:0, «Лор’ян» —
«Мец» — 2:1, «Марсель» — «Анже» —
3:2, «Монако» — «Ренн» — 2:1 (Бен-Єддер, 16; Головін, 29 — Дізазі, 68 (у свої
ворота)), «Монпельє» — «Брест» — 0:0,
«Нім» — «Ліон» — 2:5 (М. Коне, 5, 62 —
Лукас Пакета, 9, 24; Депай, 21; Ауа, 55; Слімані, 88), «Ніцца» — «Страсбур» — 0:2,
«ПСЖ» — «Реймс» — 4:0 (Неймар, 11;
Мбаппе, 24; Маркіньйос, 68; М. Кін, 90).
Лідери: «Лілль» — 80, «ПСЖ» — 79,
«Монако» — 77, «Ліон» — 76, «Марсель»
— 59, «Ланс» — 56.
Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 26. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 18 ТРАВНЯ 2021

СПОРТ
Сергій Бабинець
35-річний гравець збірної України та ХК «Білий барс» (Біла Церква)
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«Обіцяю, що скільки будуть викликати до збірної, буду
завжди до неї приїздити».

■ ХОКЕЙ

■ ВОЛЕЙБОЛ

Усупереч
перешкодам

Приємний
подарунок

Українські хокеїсти із затримкою розпочали свої
виступи на міжнародному турнірі в Словенії

Скориставшись обставинами, українські волейболістки
змогли достроково кваліфікуватися на чемпіонат
Європи
Григорій ХАТА

❙ У першому матчі турніру Beat COVID-19 збірна України в овертаймі поступилася полякам.
❙ Фото з сайту xsport.ua.
Григорій ХАТА
Другий рік поспіль національна
збірна України з хокею не має можливості зіграти на чемпіонаті світу.
Пославшись на непереборні форс-мажорні обставини, Міжнародна федерація хокею на льоду знову скасувала «мундіаль» у другому та третьому
за силою дивізіоні планети, хоча від
ідеї проведення елітного ЧС-2021 не
відмовилася.
Водночас представники «неелітних» хокейних збірних — Словенії,
Франції, Польщі, України, Румунії та
Австрії — для підтримання змагального та ігрового тонусу вирішили провести міжнародний турнір iз промовистою
назвою «Переможемо COVID-19».
Уже не перший рік перебуваючи в
дивізіоні IB, українським збірникам
випадає змагатися з далеко не найсильнішими командами. Приміром, на скасованому ЧС-2020 «синьо-жовті» мали
зіграти з командами Литви, Японії,
Польщі, Естонії та Сербії.
Представницький склад турніру Beat COVID-19 у Словенії виглядає
значно потужніше. Приміром, збірні Франції та Австрії ще в 2019 році
перебували серед учасників елітного
дивізіону планети. Відтак буде в української команди хороша можливість
перевірити та оцінити рівень своєї поточної ігрової майстерності.
У своєму стартовому матчі на словенському турнірі підопічні Вадима
Шахрайчука змагалися з приблизно
рівним за силою опонентом — командою Польщі.
В останні роки українські хокеїсти перетинаються з польськими візаві
досить часто. Можна припустити, що
гру один одного вони вивчили досконало. Як результат, на льоду в Любляні
суперники влаштували запекле та напружене протистояння. Навіть поступаючись опоненту 1:3, «синьо-жовті»
знайшли можливість вирівняти становище та перевести гру до «овертай-

му». І хоча останнє слово в матчі все ж
залишилося за «біло-червоними», отримане українським колективом одне
очко за поразку в додатковий час має
надихнути його на подальші звершення в матчах iз вельми непростими опонентами.
Турне ж до Словенії почалося в української збірної з неприємності. На
шляху до Любляни, в аеропорту Франкфурта, загубилася частина багажу «синьо-жовтих», через що довелося перенести дату їхнього поєдинку з поляками.
На щастя, загублені баули з інвентарем та екіпіруванням вдалося знайти, й підопічні Шахрайчука хоч і з добовим запізненням, але розпочали свої
виступи на Beat COVID-19. Щоправда,
грають у Любляні «синьо-жовті» далеко не найсильнішим своїм складом. Через конфлікт між ФХУ та УХЛ, які сперечаються за право організації національного чемпіонату, до табору збірної України не приїхала низка відомих
хокеїстів, зокрема кілька лідерів чемпіонського «Донбасу». У відповідь федерація розпочала дисциплінарні провадження проти кількох вітчизняних
клубів, наслідком яких може стати неучасть «Донбасу» в дебютному для нього розіграші хокейної Ліги чемпіонів.
На офіційному сайті донецького клубу повідомляється, що в такий
спосіб ФХУ намагається зірвати участь
України в Лізі чемпіонів. Однак у ФХУ
наголошують, що дисциплінарний розгляд необов’язково має завершитися
накладанням на клуб санкцій. «Утім
завершити розслідування й відреагувати на відомі факти все ж потрібно»,
— зауважують у федерації.
До слова, днями ФХУ оголосила
про прийом заявок на наступний чемпіонат країни, підтвердивши таким чином свій намір самостійно займатися
організацією національної першості.
При цьому аналогічне бажання також
має й УХЛ. Що сказати, конфлікт усередині вітчизняного хокею далекий від
завершення...■

Процес виходу світового спорту з карантинної сплячки все ще обтяжений
коронавірусними обмеженнями. І вони,
часом, настільки суттєві, що навіть можуть вплинути на підсумки важливих
змагань.
Кваліфікацію на волейбольний чемпіонат Європи-2021 серед жінок було
вирішено провести в дуже стислі терміни у форматі двох з’їзних турів. За сім
днів кожній із команд кваліфікаційного
квартету належало зіграти по шість матчів.
Збірна України потрапила до однієї
«пульки» з командами Швеції, Португалії та Грузії, й за путівку на Євро змушена була боротися на майданчикам
своїх прямих конкурентів.
Утім аж занадто складним шлях команди Володимира Орлова до фінального етапу ЧЄ не був.
Заповітну перепустку на єврофорум
«синьо-жовті» отримали достроково. І
допомогли їм у цьому коронавірусні обставини. Напередодні матчів першого
туру, господарем яких була збірна Португалії, в таборі грузинської команди виявили коронавірус, через що в її пасиві

з’явилося одразу три технічні поразки
(як результат відсутності команди під
час першого збору).
Команда ж України свій відбір на ЧЄ
розпочала перемогою над Португалією
та поразкою шведкам. Поступилися підопічні Орлова збірній Швеції й у другому турі, щоправда, в Грузії програна дуель «тре крунор» (2:3) принесла «синьожовтим» один заліковий бал.
У повторному поєдинку проти Португалії перевага так само була на боці українських волейболісток. Після чого стало зрозуміло, що підопічні Орлова разом
з командою Швеції достроково потраплять на Євро-2021 від групи «В». «Наставник просив нас якнайшвидше забути прикру поразку шведкам і продемонструвати всі наші бійцівські якості. Тож
у португалок не було шансів», — резюмувала українська збірниця Діана Мелюшкіна. Заключний поєдинок відбору проти Грузії вже не мав для українок
жодного турнірного значення, проте на
прощання «синьо-жовті» переграли й
господарок другого з’їзного туру. Тепер
українські волейболістки можуть зосередитися виключно на підготовці на ЧЄ,
який у вересні проходитиме одразу в чотирьох країнах. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2021

Інтернет для всіх —
газета для обраних
«Україна молода» в другому півріччі виходитиме двічі на тиждень
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi
столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональну газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
У складних економічних обставинах, коли багато періодичних видань в Україні припинили вихід, «Україна молода» робить усе можливе, щоб читачі отримували улюблену газету. Через багаторазове подорожчання
за попередні роки газетного паперу, друку та доставки
газети редакція несе збитки, але мінімальні підвищення передплатної вартості ми змушені були робити лише
з причин збільшення відрахувань пошті за її послуги.
Щоб надалі долати фінансові труднощі й не підвищувати передплатну вартість газети, забезпечуючи її постійний вихід, з другого півріччя ми переходимо на дворазовий вихід на тиждень. При збереженні нинішньої
ціни ми тільки наблизимось до самоокупності.
Хто з вас, шановні читачі, не встиг передплатити «Україну молоду» у нинішньому році або не продовжив передплату на друге півріччя, це можна зробити до 18 червня,
щоб отримувати газету з липня. Оформити передплату
можна у відділеннях поштового зв’язку, в операційних
залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на
сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям,
сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2021 рiк:
на місяць — 78 грн. 81 коп.,
на два місяці — 157 грн. 62 коп.,
на квартал — 236 грн. 43 коп.,
до кінця року — 472 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй,
юридичних осiб:
на місяць — 98 грн. 81 коп.,
на два місяці — 197 грн. 62 коп.,
на квартал — 296 грн. 43 коп.,
до кінця року — 592 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 29 грн. 92 коп.,
на два місяці — 59 грн. 84 коп.,
на квартал — 89 грн. 76 коп.,
до кінця року —179 грн. 52 коп.
Передплатний індекс — 49497

«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 4 грн., на два-три
місяці — 9 грн., на чотиришість місяців — 11 грн.

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

Читайте
в наступному
номері:
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«Не забудьте пом’янути...»
Уявімо неймовірне, що прах Тараса Шевченка 160 років тому залишився на Московщині, як десятків інших
українських видатних діячів: Петра Калнишевського, Петра Дорошенка, Олександра Довженка

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 18 ТРАВНЯ 2021

■ ЛАСКАВО ПРОСИМО!

Тіна Кунакі
запостила Київ
Модель прибула до столиці України
з робочим візитом
Дара ГАВАРРА

якою Венсан прожив 18
років.
Проте
це неправда —
шлюб
двох
зірок на той час
уже зазнав фіаско. Венсан на той час уже два роки
жив у Бразилії, яку просто обожнює (настільки, що
навіть захопився капоейрою), Моніка ж його захоплення не поділяла. Натомість із Тіною в актора
чудові стосунки (незважаючи на різницю у віці 30
років), вони виховують
маленьку донечку Амазоні (данина любові до південноамериканської країни?). І все ж є дещо
спільне між обома дружинами Касселя
— нинішньою і колишньою: у Тіни також тече італійська кров, адже її мама
родом із Сицилії. ■
Тіна Кунакі.

До столиці України прибула французька модель Тіна Кунакі для зйомок
у рекламі. Можливо, ця робоча поїздка
так би й залишилася малопоміченою,
якби Тіна не виклала у себе в інстаграмі
сторіз і кілька фото зі знімального майданчика, де було зазначено місце її перебування, та дуже цікаву світлину, на
якій молоді парубки-«альпіністи» миють вікна в її готелі, підписану «Доброго ранку, Києве!». Позаяк iще донедавна міжнародне написання назви нашої
столиці виглядало ось так — Кiev, то
шанувальники моделі тут-таки її виправили: правильно писати Kyiv. Проте
загальний тон відгуків під цими світлинами був дуже привітний і гостинний,
адже українці — вони такі — раді всім,
хто хоч щось гарне скаже чи напише
про нашу країну.
24-річна Кунакі в Україні більше
відома як дружина французького актора Венсана Касселя. А ще їй приписують роль розлучниці, ніби вона відбила
чоловіка у зіркової Моніки Белуччі, з
Варка ВОНСОВИЧ
Повне місячне затемнення (так званий «кривавий місяць») можна буде
побачити 26 травня цього
року жителям Австралії,
Східної Азії, Південної та
Північної Америки, а також островів Тихого океану. Звісно, видовище цікаве та яскраве. Проте насолодитися ним уповні,
так би мовити, «з першого ряду», можуть лише
жителі Країни кенгуру, в
яких є можливість купити квитки на авіарейс місцевої компанії Qantas, що
планує унікальний політ.

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №47
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■ ОВВА!

Крізь хмари до... Місяця
Затемнення супутника Землі можна буде
спостерігати з ілюмінатора літака
Так, у згаданий день
пасажири цієї компанії
зможуть спостерігати за
«кривавим місяцем» із
максимально наближеної у земних умовах відстані: літак Boeing 787
Dreamliner, який вилетить із Сіднея, триматиме

курс на схід і підніметься
над хмарами на таку висоту, щоб клієнти змогли спостерігати повне місячне затемнення у всій
красі, чому сприятимуть
і великі вікна (ілюмінатори) літака. Крім того, рідкісне космічне явище ко-

ментуватиме справжній
учений-астроном Ванесса Мосс. Вона проведе цю
незвичну екскурсію, яка
триватиме 2,5 години.
Що цікаво, про вартість
цієї подорожі-екскурсії
ЗМІ чомусь не повідомляють. ■

■ ПОГОДА

По горизонталі:
1. Місто стародавнього світу,
пов’язане з іменем Едіпа. 3. Те, що
переживає частина Донбасу внаслідок російської агресії. 9. Фахівець,
який допомагає дітям навчитися правильно вимовляти звуки. 10. Наркотик, iз яким більшовики порівнювали релігію. 11. Прикраса з лаврового листя, яку з часів Стародавньої
Греції надягали на голову переможцям. 12. Колиска для немовляти. 14.
Категорія громадян, які перебувають на військовому обліку і призиваються в армію в разі необхідності. 16. Американський
художник-мультиплікатор, кінорежисер, актор, сценарист і продюсер,
який став засновником мультиплікаційної імперії. 19. Найглибше прісноводне озеро на землі. 21. Холодна зброя з довгим прямим і широким
двосічним клинком на кінці, яка нагадує шаблю. 24. Сульфатна кислота,
яка у вологому повітрі «димить». 25.
Колишній райцентр на Рівненщині,
який тепер входить до Рівненського
району. 26. Місцевість на північному
заході Канади, на схід від кордону з
Аляскою, де вирувала «Золота лихоманка». 27. Російський письменникромантик, автор повісті «Червоні вітрила».
По вертикалі:
1. Польська назва невеликого
панського маєтку з усім господарством. 2. Вільна ділянка біля села або
в селі, куди виганяють пастися худобу, птицю. 4. Вичесане волокно льону,

з якого прядуть нитку. 5. Старовинне
чоловіче ім’я давньогрецького походження. 6. Комаха, яку часто зображають у дитячих малюнках зi скрипочкою в руках. 7. «Чого ж ви чванитеся,
ви! Сини сердешної України! Що добре ходите в ..., ще лучше, як батьки ходили?» (Тарас Шевченко). 8. Веселка, на яку розкладається промінь при
проходженні через призму. 13. Відомий учений, який обґрунтував теорію
відносності. 15. «Хай палають хмари
бурякові, Хай сичать образи — все
одно. Я проллюся крапелькою крові
на твоє священне ...». (Василь Симоненко. 17. Речі й товари, привезені
з-за кордону. 18. Представник нижчого стану вільного населення в Стародавньому Римі. 20. Невисока шафа
з шухлядами, де зберігають білизну
тощо. 22. Друг Ісуса, якого він воскресив із мертвих. 23. Тонка тканина,
яка дала назву відомому торговому
шляху. ■
Кросворд №45
від 12 травня

19 травня за прогнозами синоптиків
сонячно

Миргород: помiрний короткочасний дощ, гроза. Уночi
+10...+12, удень +18...+20.
Вiнниця: дощ. Уночi +9...+11, удень +16...+18.
Одеса: дощ. Уночi +10...+12, удень +20...+22.

Північ
мінлива
хмарність

+6…+11
+12…+17
Схід

хмарно

17 травня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 15-19 градусiв, у Днiпрi — 15.
Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, часом невеликий дощ. Трускавець: уночi +7...+9, удень +12...+14. Моршин: уночi +9...+11, удень +14...+16.
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
Телефони редакції: 044-361-62-61;
з мобільного: 094-926-32-61
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reklama-umoloda@ukr.net
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«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kyiv.ua
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Чоловiк розповiдає друговi:
— Я одружився нещодавно, несу
її, за традицією, на руках до квартири,
і тут вона каже: «Васю, ми ж уже розписалися, давай я на шию перелізу!»
***
Ніколи не їжте останню котлету зі сковороди: однією котлетою не
наїсися, а порожню сковорідку доведеться мити.
***
Дружина каже чоловікові:

— Яка чудова пара — наші нові
сусіди: він її весь час обіймає, цілує,
говорить їй ласкаві слова. Чому ж ти
цього не робиш?
— А я тут до чого? Я її навіть не
знаю.
***
— Потерпілий, чи впізнаєте ви
людину, яка викрала у вас машину?
— Ваша честь, після промови
його адвоката я взагалі не впевнений, чи була в мене машина.
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Київ: хмарно з проясненнями, дощ, мiсцями грози. Вiтер
пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +10...+12,
удень +16...+18.

