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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,97 грн 

1 € = 28,36 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал »СТОР. 8

На весну майже п'ята частина озимини вийшла у слабкому та зрідженому стані. Сівбу ярих культур українські аграрії хочуть почати якомога раніше, щоб мати час підкорегувати структуру наявних посівів. ❙

Озимину 
підкорегують ярі
В Україні стартує сівба ранніх зернових
стор. 8 »

Цукерки на голову і трохи 
політики

Валерій Соколов: Це два різні світи 
— тут і там, — і між ними немає 

жодного місточка
Скрипалю-віртуозу композитор Євген 

Станкович присвятив свій твір, а перший фільм 

про нього зняли, коли музиканту було лише 17
стор. 12-13 »

На церемонії вручення 

кінопремії «Оскар» уперше 

за всю історію помилково 

оголосили переможцем 

зовсім іншу стрічку 
стор. 10—11 »

Наша Доктрина проти 
їхнього Кисельова

Президент України 

пiдписав документ 

про інформаційну 

безпеку України
стор. 4 »



Олена КАПНІК

 Із синьо-жовтими стягами та 
блакитними полотнищами з там-
гами в неділю на столичному май-
дані Незалежності зібралися со-
тні активістів. Вони взяли участь 
y марші солідарності з кримськота-
тарським народом. Акцію приуро-
чили до Дня опору Криму російсь-
кій окупації. Люди тримали в ру-
ках портрети затриманих кримчан, 
виконували український та крим-
ськотатарський гімн та скандували 
«Крим — це Україна», «Поверніть 
батьків дітям». Крім того, учасни-
ки Маршу солідарності вшанували 
пам’ять полеглих українців і крим-
ських татар хвилиною мовчання.
 Із початку анексії Криму в 2014 
році близько 20 тисяч кримських 
татар покинули півострів. Росій-
ська влада в Криму змушує крим-
ських татар їхати з півострова, за-
явив уповноважений Президента 
України у справах кримських та-
тар Мустафа Джемілєв: «Ми дуже 
сподіваємося, що санкції на оку-
панта будуть посилюватися і це 
змусить його залишити окупо-
вані території. Інший вихід, вій-
ськовий, нам зараз видається без-
перспективним. Це спричинить 
за собою етнічні чистки. А якщо 
там розгорнуться воєнні дії, Крим 
може перетворитися на безлюдний 
острів. Ми ледь стримуємо людей, 
щоб вони не залишали Крим, тому 
що це стратегія окупантів. Це сто-

сується не тільки кримських та-
тар, а й усіх проукраїнськи нала-
штованих людей».
 Голова Меджлісу  кримсь ко-
татарського на ро ду Ре фат Чубаров 
закликав не сприймати тимчасову 
окупацію Криму Російською Фе-
дерацією як поразку: «Ми не змог-
ли закріпити нашу перемогу, але 
не думайте, що Путін переміг. Ні в 
кого не повинно бути сумнівів, що 
ми відновимо свою національно-
територіальну автономію. Іншо-
го вже не буде, тому що інакше не 
буде кримськотатарського народу. 
Крим більше не буде такою безли-
кою, без мізків російською автоно-
мією. Це буде кримськотатарська 
національна автономія у складі не-
залежної України».
 У свою чергу Президент Украї-
ни Петро Порошенко запевнив, 
що Україна не залишить своїх гро-
мадян у тимчасово окупованому 
Росією Криму без підтримки: «Ук-
раїна зуміла на найвищому між-
народному рівні — в ООН — закрі-
пити за Росією статус окупаційної 
влади, яка несе відповідальність 
за брутальне порушення прав лю-
дини на тимчасово окупованій те-
риторії України — в Автономній 
Республіці Крим та місті Севас-
тополь. Увесь цивілізований світ 

знає: Крим — це Україна, тому бо-
ротьба за нього триватиме». 
 До слова, цього дня кримських 
татар підтримували в багатьох 
країнах світу. У День опору Кри-
му російській окупації активіс-
ти з громадської організації «Ме-
режа народної дипломатії Global 
Ukraine» провели під Ейфелевою 
вежею в Парижі акцію «Крим — 
це Україна». Біля стін посольс-
тва Росії в Анкарі також пройш-
ла акція протесту, організована 
Асоціацією неурядових організа-
цій кримських татар, в якій узяли 
участь десятки етнічних татар, що 
проживають у різних регіонах Ту-
реччини. Представники кримсько-
татарського народу поклали до стін 
посольства Росії чорний вінок.
 Нагадаємо, 26 лютого 2014 
року, напередодні анексії Кримсь-
кого півострова Росією, біля Вер-
ховної ради АРК у Сімферополі 
проходили два мітинги. На одному 
були кримські татари, які виступа-
ли за єдність України, на іншому 
— прихильники приєднання півос-
трова до Росії. Сталися зіткнення, 
дві людини загинули. Вночі 27 лю-
того будівлю ВР Криму захопили 
російські спецпідрозділи. Надалі 
окупація поширилася на весь пі-
вострів. ■

АКЦІЯ

1096 днів 
опору
У Києві пройшов 
Марш солідарності з 
кримськотатарським 
народом

■

Пiд час маршу солiдарностi з кримськотатарським народом у Києвi люди 
тримали в руках портрети затриманих окупантами кримчан.

❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 За словами політика, 
влада цю проблему не ви-
рішує, навпаки — замість 
створення умов для роз-
витку виробництва, на-
дання бізнесу дешевих 
кредитів перетворює Ук-
раїну на «бананову рес-
публіку», сировинну ко-
лонію.  
 «Уряд бере на себе 
зобов’язання скасувати 
мораторій на вивіз лісу-
кругляку, запровади-
ти продаж землі, підня-
ти пенсійний вік і цілий 
ряд інших драконівських 
зобов’язань, які в підсум-
ку призводять до одного: 
українці продовжують 
бути бідними, залежни-
ми, без роботи, без можли-
вості годувати свої сім’ї», 
— зазначив Ляшко. 
 За його словами, Ра-
дикальна партія кате-
горично не згодна з та-
кою політикою і пропо-
нує свій план економічно-
го зростання. Ключовий 
пункт якого — радикаль-
не підвищення доходів ук-
раїнців. 
 Нагадаємо, наприкін-
ці минулого року Ляш-
ко та його соратники про-
лобіювали рішення про 
підвищення мінімальної 
зарплати до 3200 грн., за 
яке не голосували «Бать-
ківщина» та Опоблок. Час 
показав, що це рішення 
було економічно правиль-
ним.
 «Давайте подивимось 
на наслідки від підвищен-

ня «мінімалки»: доходи 
держбюджету зросли на 
50%, доходи Пенсійно-
го фонду — на 40%. Ось 
результати того, що ми 
вигризли це підвищен-
ня. Але ми вважаємо, що 
підвищення до 3200 міні-
мальної зарплати є не-
достатнім. Добиватиме-
мось, щоб «мінімалка» 
була 5000 грн. на місяць. 
Ми вимагаємо від уряду з 
1 квітня підняти зарплати 
до цього рівня», — зазна-
чив нардеп. 
 Він також додав, 
що збільшення доходів 
Пенсійного фонду від 
підвищення зарплат ав-
томатично створює під-
стави для підвищення 
пенсій.  
 «Уряд зобов’язаний 
внести до парламенту за-
конопроект і підвищити 
пенсії. Півмільйона лю-
дей отримують пенсію 
в Україні менше тисячі 
гривень. Мільйони лю-
дей, які мають по 30-40 
років стажу, отримують 
пенсію 1,5-2 тис. грн. 
Раніше уряд казав, що 
немає можливості під-
няти пенсії, бо немає до-
ходів ПФ. Сьогодні, коли 
РПЛ добилася підвищен-
ня мінімальних зарплат, 
є перевиконання доходів 
Пенсійного фонду, це оз-
начає, що уряд повинен 
віддати людям гроші, за-
роблені тяжкою працею. 
Щоб мінімальна пенсія 
була хоча б 3000 грн. І ми 
цього доб’ємося», — по-
обіцяв Ляшко. ■ 

ІНІЦІАТИВА

Ляшко 
добивається 
підвищення 
зарплат і пенсій 
iз 1 квітня
Лідер Радикальної партії 
переконаний, що ключова проблема 
в Україні — це бідність, адже 
в людей  немає ані роботи, 
ані грошей на найнеобхідніше

■

Потреби пенсіонерів Ляшко знає з перших вуст.❙

Іван БОЙКО

 Місто Авдіївка не дає спо-
кою окупантам. Але ні підступ-
ні хитрощі, ні постійні обстріли 
та пошко дження інженерних ко-
мунікацій не дають ворогу навіть 
примарного шансу оволодіти міс-
том, як і жодних тактичних або 
стратегічних переваг на цій ді-
лянці фронту поблизу окуповано-
го Донецька. 
 Тому впродовж вихідних і в по-
неділок бойовики від безсилої люті 
гатили з мінометів та артилерії не 
лише по позиціях ЗСУ в районі 
промзони Авдіївки та її околиць, а 
й по мирних кварталах старої час-
тини Авдіївки. 
 При цьому спочатку ворог на-
магався відволікти ЗСУ від Авдіїв-
ки і розпорошити сили — окупан-
ти певний час гатили по інших по-
зиціях ЗСУ в районі Горлівського 
плацдарму та Світлодарської дуги. 
Але захисники України на це не 
купилися. 
 Як наслідок — місто знову без 

регулярного водопостачання (До-
нецька фільтрувальна станція зу-
пинила свою роботу, тож воду по-
дають iз міського резервуару за 
графіком) і без світла (снарядами 
перебито високовольтну лінію ще 
в ніч на суботу, але ремонтні бри-
гади на місце аварії ворог не під-
пускає). У місті 22 тисячі мешкан-
ців, які отримують теплопостачан-
ня за рахунок теплоенергоцент-
ралі Авдіївського коксохімічного 
заводу.
 Щоб забезпечити в Авдіїів-
ці правопрядок, до міста напра-
вили спецпризначенців iз Глав-
ку поліції Донеччини. Бійці пат-
рулюватимуть вулиці, зокрема й 
у темну пору доби, адже через від-
сутність світла тут активізувалися 
грабіжники та мародери. 
 Постійні обстріли призвели до 
нових втрат: минулої неділі та в 
ніч на понеділок загинуло двоє за-
хисників України — один в Авдіїв-
ці, ще один у Талаківці. За остан-
ні кілька діб число поранених ста-
новить понад двадцять бійців. ■

НА ФРОНТІ

Авдіївка муляє очі
Окупанти не припиняють обстріли міста і не дають 
відремонувати пошкоджені снарядами комунікації 

■ ДО РЕЧІ 

 Під час чергових обстрілів Авдіїв-
ки в окуповний Донецьк невідоми-
ми стежками, поза пунктами пропуску 
приїхала депутат Надія Савченко, яка 
не попереджала про цю поїздку СБУ. 
 Прикметно, що лише за кіль-
ка днів до того депутат Савченко ог-
лядала блокпости навколо Авдіївки 
і спілкувалася із захисниками Украї-
ни, а потім побувала в окупованому 
Донецьку і спілкувалася з терориста-
ми та окупантами, які атакують і об-
стрілюють ту ж саму Авдіївку і вбива-
ють українських воїнів.
  У Донецьку Надія Савченко ра-
зом із керівником українського центру 
звільнення полонених «Офіцерський 
корпус» Володимиром Рубаном відві-
дала 6 військовополонених. При 
цьому вона нібито скандувала в тюр-
мі бойовиків «Слава Україні!» і чула у 
відповідь: «Героям слава!».
  За її словами, до Донецька вона 
приїхала з гуманітраною місією. Утім 
цим візитом Савченко і Рубана вже 
зацікавилося керівництво СБУ, яке 
має намір провести відповідну пере-
вірку.
  Учора ж Рубана було затрима-
но, коли він повертався до Донецька, 
нібито щоб забрати Савченко. Після 
того як він надав свідчення у зв’язку 
з порушенням ним правил перети-
ну лінії розмежування з бойовиками, 
йому було скасовано право на перетин 
лінії фронту.

■

ВІВТОРОК, 28 ЛЮТОГО 20172 ІнФорУМ
«Близько 20 тисяч кримських татар уже покинули Крим. На наші заклики 
вони відповідають: «Ви ж не можете гарантувати, що завтра мого сина 
не вб’ють» — тут нам відповідати нічого».

Мустафа Джемілєв
лідер кримськотатарського народу
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Дар’я БАВЗАЛУК
Львівська область

 На Львівщині у селі 
Гута Пеняць ка віднови-
ли потрощений вандалами 
пам’ятник, який встановили 
11 років тому на згадку про 
вбитих поляків у часи Дру-
гої світової війни. Про це 
повідомив на своїй сторін-
ці у Facebook голова Інсти-
туту національної пам’яті 
Володимир В’ятрович. За 
його словами, відновлення 
пам’ятника є важливим кро-
ком назустріч, «до майбут-
нього через прірву важко-
го минулого». «Взаємність 

таких кроків — найпевніша 
гарантія того, що таке мину-
ле ніколи не повториться», 
— додав він.
 Гроші на проведен-
ня робіт зібрали місцеві 
жителі, повідомив голо-
ва Львівської обласної де-
ржавної адміністрації Олег 
Синютка: «Ніяких грошей 
з державного або з місце-
вого бюджетів на віднов-
лення пам’ятника не було. 
І мені дуже приємно, що 
люди просто подумали — 
вони повинні бути прикла-
дом, як мають відтепер по-
водитися українці і поля-
ки, коли ми маємо спільну 

російську загрозу».
 Він також додав, 
що було б добре, якби в 
Польщі також відновили 
пам’ятники, знищені торік. 
«На відбудованому у Гуті 
Пеняцькій хресті додали 
напис, що пам’ятник від-
новлено завдяки зусиллям 
місцевої громади. Але не-
має цитати з попередньо-
го пам’ятника, авторства 
польського поета Корне-
ля Уєйського», — пишуть 
польські видання.

 Посол Польщі в Україні 
Ян Пєкло сказав, що він не 
очікував такого повороту 
подій. «Це дуже приємно 
здивувало. Правда, домов-
леності між обома сторона-
ми були дещо іншими. Але, 
мабуть, технічні узгоджен-
ня цього всього відбудуть-
ся пізніше», — додав дип-
ломат.
 «Місцева влада Львів-
щини зайняла чітку позицію 
— у ХХІ столітті ми не во-
юємо з пам’ятниками. Вин-
ні у таких злочинах мають 
бути покарані. У селі Гута 
Пеняцька ще у січні ван-
дали знищили пам’ятний 
знак загиблим полякам. 
Нам щиро прикро, що 
таке сталося на нашій те-
риторії. Переконані — це 
ніщо інше, аніж провока-
ція з боку російського оку-
панта, аби розсварити два 
дружні народи. Вже у лю-
тому за кошти української 
громади ми відновили зни-
щений меморіал. Це наше 

свідчення, що ми шануємо 
пам’ять невинно убієнних 
поляків. Ми розраховуємо, 
що польська місцева вла-
да і польська громада зро-
бить такий же крок і відно-
вить знищені надгробки на 
місцях полеглих українців 
під час Другої світової вій-
ни на території Республі-
ки Польща», — зазначив 
у своєму виступі голова 
Львівської обласної ради 
Олександр Ганущин. 
 Нагадаємо, 9 січня 
2017 року невідомі ванда-
ли знищили пам’ятник у с. 
Гута Пеняцька Бродівсько-
го району вбитим полякам, 
які загинули від рук гіт-
лерівських військ у 1944 
році. Інформація про цю 
подію вперше з’явилася у 
російських, а також у про-
російськи налаштованих 
українських ЗМІ. Історики 
вважають інцидент сплано-
ваною провокацією для по-
гіршення українсько-поль-
ських стосунків. ■

ТРАГЕДІЯ

Крижана 
«рулетка»
П’ятьох рибалок із восьми, 
які провалилися під лід, 
врятувати не вдалося
Ірина КИРПА

 Відразу восьмеро людей провалилися під лід 
під час риболовлі на Дністровському лимані біля 
села Надлиманське (Овідіопольський район). Трь-
ох людей вдалося врятувати, а п’ятеро рибалок за-
гинули.
 За інформацією рятувальників ДСНС Одесь-
кої області, у той день на тонкий лід вийшло 
близько двохсот рибалок. Людей не зупинило по-
тепління до 15 градусів вище нуля, дощова пого-
да та товщина льоду не більше п’яти сантимет-
рів. Трагедія розігралася на відстані 400 метрів 
від берега: під ногами рибалок раптово провали-
лася тонка крига.
 «У післяобідній час надійшов сигнал про те, 
що люди благають про допомогу, — розповів за-
ступник начальника головного управління ДСНС 
в Одеській області, полковник служби цивільно-
го захисту Олександр Крицький. — Лід прова-
лився під ногами людей через велику кількість 
бажаючих ловити рибу та різке потепління. Під 
воду пішло відразу вісім осіб. До прибуття по-
жежно-рятувальних підрозділів, допомогу пос-
траждалим надавали випадкові свідки трагедії. 
Спільними зусиллями людям удалося врятува-
ти трьох рибалок. А тіла трьох загиблих пізніше 
виявили водолази». Однак на цьому пошукові ро-
боти не закінчилися: під час ґрунтовного огляду 
акваторії лиману водолази знайшли тіла ще двох 
загиблих.
 За словами рятувальників, зараз проводять 
комплекс оперативно-слідчих заходів, які повин-
ні точно встановити причини масштабної трагедії, 
що розігралася на Дністровському лимані.
 Самі ж очевидці трагедії стверджують, що 
кількість загиблих може бути більшою. Рибал-
ки помітили, що на березі Дністровського ли-
ману вже кілька днів стоять «безгоспнi» маши-
ни. Співробітники ДСНС підтвердили інформа-
цію про те, що знайдено три автомобілі, власники 
яких зникли. Однак підтвердити або спростувати 
інформацію про нові смерті бійці ДСНС зможуть 
тільки після завершення повного циклу оператив-
но-розшукових робіт, які все ще тривають в аква-
торії лиману.
 «Цілком імовірно, що власники автомашин за-
лишили їх на березі та пішли порибалити до більш 
віддалених місць, — заявив полковник служби 
цивільного захисту Олександр Крицький. — За-
раз правоохоронці звіряють номери автомобілів 
та шукають родичів власників іномарок».
 Співробітники підрозділів ГУ ДСНС України 
на Одещині продовжують проводити позачергові 
рейди на водних об’єктах у місцях масового скуп-
чення людей та поширюють листівки про прави-
ла поведінки на льоду. ■

■

ОГОЛОШЕННЯ

Втрачений диплом серія В16 № 127467, вида-
ний Національним авіаційним університетом 
30.06.2016 на ім’я Бальц Дениса Анатолійовича, 
вважати недійсним. 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Жахлива трагедія в Одеській області викликала широкий 
резонанс серед користувачів соціальних мереж. Так, опублі-
ковані оперативні новини про трагедію рясніють коментаря-
ми такого змісту: «Така риболовля — це свого роду гра в са-
могубство «Синій кит», тільки для дорослих — iз завдан-
ням: «вийди на лід при +15». А ось ще одне зауваження від 
мешканця села Надлиманське: «Я кiлька днів тому проїжд-
жав повз те злощасне місце з сім’єю на таксі. Ми з дружиною 
бачили це скупчення, та я не відразу повірив водієві, що це 
рибалки. Думали, що це — птахи! Добре було видно, що лід 
місцями взагалі вже зійшов. Як можна так безвідповідально 
ставитися до свого життя!»
 Самі рятувальники ДСНС теж дивуються: незважаючи на 
страшну трагедію й ризик втратити життя через одну-дві ри-
бини, рибалки продовжують виходити на тонкий лід. За сло-
вами учасників пошуково-рятувальних робіт, у той час, поки 
йде збір даних про всі подробиці трагедії на Дністровському 
лимані, там завзято рибалять не менше 50 осіб.

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Хреста заради
Громада відновила підірваний 
меморіал загиблим полякам

■

 ПАТ «Укргідроенерго» відновлює 
спроби залучити європейське фінансу-
вання під будівництво на Черкащині 
Канівської гідроакумулюючої елек-
тростанції (ГАЕС) потужністю 1000 
МВт. Проект будівництва Канівської 
ГАЕС був розроблений у 1985 р. згідно 
зі «Схемою розміщення ГЕС та ГАЕС 
на території Європейської частини 
СРСР до 1990 р.». Роботи з будівниц-
тва ГАЕС, що почалися у 1985 р., були 
зупинені з отриманням Україною не-
залежності. У середині 2000-х проект 
знову «зняли з полиці», зменшили 
його розмір (з 16 до 4 гідроагрегатів) та 
почали пошук грошей на реалізацію. 
То якщо ми говоримо про декомуні-
зацію, чому це не стосується комуніс-
тичних проектів «загасити» найбіль-
шу святиню України — Канів, де похо-
вано нашого великого Кобзаря Тараса 
Шевченка? Комусь же це потрібно?
 Прикметно, що в 2008 році ЄБРР 
відмовився від розгляду фінансуван-
ня цього проекту. На той час кошто-
рисна вартість проекту становила 4,9 
млрд. гривень. Але вже в 2015 році, за 
нової влади, яка ішла на ви бoри з гас-
лом «жити по-новому», проект офіцій-
но подано до Європейського iнвести-
ційного банку (ЄІБ) та до Свiтового бан-
ку на отримання кредитів під державні 
гарантії на суми приблизно 400 та 500 
мільйонів євро.

 Українську громадськість турбує 
низка проблемних питань, пов’язаних 
із необхідністю реалізації проекту, а 
також той факт, що він був підготов-
лений із порушеннями норм націо-
нального і міжнародного права.
 Український уряд не оприлюднив 
результатів оцінки економічної до-
цільності проекту і, відповідно, від-
сутні будь-які обґрунтування того фак-
ту, що будівництво гідроакумулюючої 
електростанції потужністю 1000 МВт 
є найбільш невідкладною та економіч-
но ефективною інвестицією в українсь-
кому енергетичному секторі сьогодні. 
Додамо, що на Ташлицькій та Дніст-
ровській ГАЕС діють лише 5 агрегатів 
із запланованих 17. Тобто там вода 
просто виливається, а в Каневі ніби-
то конче необхідно ставити дамби на 
понад півтора мільярда доларів та за-
пускати нові агрегати. Навіщо? В Ук-
раїні й нині є надлишок електроенер-
гії. Отже, олігархи прагнуть надпри-
бутків будь-що.
 Нагадаємо: проект Канівської 
ГАЕС не пройшов громадське обгово-
рення, передбачене вимогами націо-
нального законодавства і, відповідно, 
порушує вимоги як національного, так 
і міжнародного законодавства, а також 
Конвенції ЄЕК ООН про доступ до ін-
формації, участь громадськості в про-
цесі прийняття рішень та доступ до 

правосуддя з питань, що стосуються 
довкілля (Оргуська конвенція). Тобто 
сама ідея втілення «комуністичного» 
проекту є незаконною. ЄІБ і Світовому 
банку слід відмовитися від фінансу-
вання проекту будівництва Канівсь-
кої ГАЕС як необґрунтованого і вкрай 
ризикованого.
 У цьому зв’язку закликаємо Пре-
зидента України, Голову Верховної 
Ради України, Прем’єр-міністра Ук-
раїни вжити всіх необхідних заходів 
для негайного припинення будівниц-
тва Канівської ГАЕС, яка, окрім еко-
логічної та економічної шкоди, за-
вдасть непоправної шкоди духовному 
світу України, знищивши територію 
природного заповідника, пов’язаного 
зi світовим генієм — Тарасом Григоро-
вичем Шевченком. ■
  
Герої України Іван ДРАЧ, Борис ОЛІЙ-
НИК, Анатолій ПАЛАМАРЕНКО, 
лауреати Шевченківської премії Лю-
бов ГОЛОТА, Юрій КОВАЛІВ, Степан 
КОЛЕСНИК, В’ячеслав МЕДВІДЬ, 
Павло МОВЧАН (голова ВУТ «Про-
світа» імені Тараса Шевченка); По-
чесний енергетик України Геннадій 
КАЧАЛЕНКО; член-кореспондент 
Національної Академії медичних наук 
України,  доктор медичних наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техні-
ки Микола ПОЛІЩУК; гoлова Київсь-
кої спілки журналістів України Ми-
хайло СОРОКА; письменники Василь 
КЛІЧАК, Павло ВОЛЬВАЧ, Василь 
ПІДДУБНЯК; голова ВГО «Професій-
на спілка «Журналіст України» Олек-
сандр МИХАЙЛЮТА, голова Націо-
нальної спілки письменників України 
Михайло СИДОРЖЕВСЬКИЙ, кан-
дидат юридичних наук Володимир 
ЯРОШ. 

(Збір підписів триває).

ПРОТЕСТ

Зупинити геростратів
Зловмисники від влади вкотре заносять сокиру 
над Тарасовою горою

■

Валерія Гонтарева 
може позбутися посади
 Тривалий час «непотоплювана» 
голова НБУ Валерія Гонтарева цього 
тижня може бути звільнена. Такі ін-
сайдерські повідомлення надійшли 
від кількох джерел, наближених до 
адміністрації Президента. За слова-
ми поінформованих, Гонтарева хоче 
звільнитися за власним бажанням, 
однак поки що Президент України 
Петро Порошенко не готовий її від-
пускати, оскільки не має нової реаль-
ної кандидатури на цей пост.
 Зауважимо, що це вже не перша 
спроба голов ного банкіра залишити 
своє крісло за більш ніж 2,5 року ро-
боти (у червні 2014 року вона зміни-
ла Степана Кубіва на цій посаді). Але 
цього разу Гонтарева «категорично 
налаштована». «Вона давно говори-
ла, що дико втомилася. Її основним 

завданням був «Приват» (націоналі-
зація Приватбанку. — Ред.) і вона 
це зробила. Професійно вона своє 
завдання в НБУ виконала», — роз-
повів один з обізнаних представни-
ків банківських кіл. «Вона точно вже 
не залишиться. Проте  якщо до цьо-
го часу не знайдуть реальної канди-
датури на пост голови НБУ, то рішен-
ня може бути відкладене», — ствер-
джує в унісон інше джерело.
 Щоправда, прес-служба  НБУ 
не підтверджує інформацію щодо 
відставки Гонтаревої. «Як ви знає-
те, НБУ традиційно за місяць пові-
домляє про майбутні зміни у складі 
правління. Такого повідомлення не 
було, а отже, інформація не відпові-
дає дійсності. Наразі всі члени прав-
ління працюють за планом та мають 
щільний графік роботи», — йдеться 
у повідомленні прес-служби фінан-

сового регулятора.
 Кому ж вірити -— скоро дізнає-
мося, адже нібито Гонтарева таки має 
оголосити про свою відставку в чет-
вер, 2 березня. Хто ж буде її наступ-
ником? Якщо пан Арсеній Яценюк, а 
такі прогнози вже є, то чи не буде це 
заміною «шила на мило»? 

Грузини з «безвізом». 
Хто наступний?
 Учора Рада ЄС затвердила «без-
віз» для Грузії. Церемонія підписання 
«безвізу» з ЄС для Грузії відбудеться 
1 березня.
 Нагадаємо, що 2 лютого Євро-
парламент підтримав рішення щодо 
надання Грузії безвізового режи-
му, 14 лютого — схвалив механізм 
тимчасового призупинення дії без-
візового режиму ЄС із третіми краї-
нами, а 22 лютого — рішення щодо 

Грузії було ухвалено в рамках засі-
дання Комітету постійних представ-
ників країн-членів ЄС.
 Є надія, що на цьому тижні Ук-
раїна не отримає чергового ляпаса: 
28 лютого у другій половині дня роз-
почнуться міжінституційні перегово-
ри (Європейський парламент, Рада 
ЄС та президентство в ЄС) щодо 
надання безвізового режиму нашій 
дер жаві. Адже ще 10 лютого пре-
зидент Єврокомісії Жан-Клод Юн-
кер заявив, що Україна до літа цьо-
го року таки отримає безвізовий ре-
жим з ЄС.
 Додамо, в ЄС вирішили, що рі-
шення про безвізовий режим для 
України може набути чинності тільки 
разом із новим механізмом тимча-
сового припинення таких безвізових 
режимів для будь-якої країни світу, 
щодо якої діють такі режими. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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«Українська доктрина визначає ключовою загрозою російську 
пропаганду і, в першу чергу, визначає комплекс захисту саме від 
проникнення в Україну російських пропагандистських кліше».

Вікторія Сюмар
голова Комітету ВР з питань 

свободи слова та інформаційної політики

УКРАЇНА МОЛОДА

ПОЛІТПАРНАС

Минулої середи «Україна молода» роз-

повiдала про те неподобство, яке вла-

штувала влада в скорботнi днi 3-ї рiчницi 

Євромайдану, нагнавши в урядовий квар-

тал силу-силенну силовикiв i перекрив-

ши рух транспорту в центрi столицi. Лю-

дей, якi йшли вшанувати пам’ять героїв 

Небесної сотни, пiддавали принизливiй 

процедурi перевiрки через рамки з ме-

талошукачами. Багато хто просто вiдмо-

вився вiд участi в заходах до 3-ї рiчницi 

трагiчних подiй.

Суспiльство всi цi днi гостро обгово-

рювало неадекватнi дiї влади, її боязнь 

постати перед гнiвом людей. На про-

довження теми сьогоднi ми публiкуємо 

вiрш.

Три крапки...
Петро МАГА

Я дивлюсь на Майдан.
 На Майдан, вiд людей перекритий.
Я дивлюсь на Майдан,
 Мов крiзь сiрий i мутний екран,
Обгорiлий в кутках
 І невинною кров’ю политий.
І лютневi «плюс три»
 зiгрiвають порожнiй Майдан.
Полiцейськi авто
 повдягали вогнi гостро-синi.
Перекрито шляхи,
 всi машини поглинув капкан.
Серед крапель гвоздик
 бродять люди — розгубленi тiнi,
Що крiзь рамки пройшли
 на режимно-державний Майдан.
У Хрещатiм Яру,
 де народнi зтiкалися рiки,
Де дiлили на всiх
 І надiю, i дим сигарет,
Громадянка Землi
 знову п’є заспокiйливi лiки,
Витираючи пил, що вкриває коханий
 портрет...
І пiд крики «Ганьба»
 до софiтiв повзуть посвiтитись,
Не на поклик душi,
 а тому, що закладено в план,
Полум’янi борцi за iдеї свого
 «общєпiту»,
Що з Майдану прийшли,
 щоб для iнших закрити Майдан.
За стiною бiйцiв
 недоторканi i недосяжнi,
Повиймавши iз хвиль
 кiлограми розморених тiл,
Застовбили Майдан,
 i великi машини вантажнi,
Захистили вiд всiх
 їх важкий, недоторканий тил.
Вони множать на «нуль»
 найщирiшу iз лагiдних нацiй
І свободу сумну
 так старанно заковують в лiд,
Здивувавши весь свiт каталогами е-декларацiй,
І бiжать на фуршет
 святкувати свiй владний прихiд...
Витирає портрет сивочола матуся без шапки.
На Майданi вiтри витирають сльозинки в очах.
І здається чомусь,
 що зависли на ньому три крапки,
І не знаємо ми, чи на жаль,
 чи, скорiше, на страх...

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

На третьому році гібридної війни 
з Росією Україна визначила свою 
стратегію протидії ворожій пропа-
ганді, оприлюднивши нову Доктри-
ну інформаційної безпеки України. 
Документ передбачає, зокрема, роз-
ширення можливостей поширення 
українських каналів на окуповані та 
суміжні території, моніторинг ЗМІ, 
в тому числі й електронних, iз мож-
ливістю блокування сайтів, які поши-
рюють ворожу пропаганду, заходи зі 
створення позитивного іміджу Украї-
ни тощо. Указ про введення в дію цієї 
Доктрини підписав у суботу Прези-
дент України Петро Порошенко. 
«УМ» спробувала з’ясувати, наскіль-
ки цей документ вплине на інформа-
ційний простір України.

Констатація факту
 Власне, саму Доктрину, розроб-
кою якої займалися фахівці Мініс-
терства інформаційної політики 
та Комітету Верховної Ради з пи-
тань свободи слова та інформацій-
ної політики, було прийнято на за-
сіданні РНБО іще 29 грудня минуло-
го року. «У документі зазначається, 
що пріоритетами державної політи-
ки в інформаційній сфері, зокрема, 
є: створення та розвиток структур, 
що відповідають за інформаційно-
психологічну безпеку, насамперед 
у Збройних силах України, з ура-
хуванням практики держав-членів 
НАТО; розвиток і захист техноло-
гічної інфраструктури забезпечення 
інформаційної безпеки України; за-
безпечення повного покриття тери-
торії України цифровим мовленням, 
передусім прикордонних і тимчасо-
во окупованих територій тощо», — 
зазначає прес-служба Мінінформ-
політики. 
 У самому тексті Доктрини наго-
лошується, що її метою є «захист ук-
раїнського суспільства від агресив-
ного інформаційного впливу Росій-
ської Федерації, спрямованого на 
пропаганду війни, розпалювання 
національної і релігійної ворожнечі, 
зміну конституційного ладу насиль-
ницьким шляхом або порушення су-
веренітету і територіальної ціліс-
ності України». Передбачається на-
самперед більш суворий контроль за 
інформацією, яку поширюють різ-
ні ЗМІ та інтернет-ресурси. Вiдтак 
зростуть повноваження державних 
регуляторних органів, «які здійсню-
ють діяльність щодо інформаційного 
простору держави» та «законодавче 
врегулювання механізму виявлення, 
фіксації, блокування та видалення з 
інформаційного простору держави, 
зокрема з українського сегмента ме-
режі iнтернет». 
 Водночас документ визнає факт 
«інформаційного домінування де-
ржави-агресора на тимчасово окупо-
ваних територіях», а тому проголо-
шує «забезпечення повного покрит-
тя території України цифровим мов-
ленням, насамперед у прикордонних 
районах, а також тимчасово окупо-
ваних територій». Кошти виділяти-
муться і на створення власних про-
грам, для чого передбачено гранти, 
та на створення позитивного іміджу 
України у світі.
 Якщо ж відкинути мову офіціозу, 
то Доктриною визнається, що війна, 
яку вже три роки (це — якщо рахува-
ти від початку відкритої агресії) веде 
Російська Федерація проти України, 
точиться не лише за території, а й, 

передусім, на інформаційному полі. 
Втім, як і на Донбасі, Україна знову 
в першу чергу намагається блокува-
ти напади, а не формувати виклики.

Перші скандали
 І все ж будь-яка війна, в тому чис-
лі й інформаційна, передбачає «вій-
ськові дії», за наслідками яких мож-
на спрогнозувати «звідки вітер віє». 
І сама лише поява Доктрини спро-
вокувала кілька скандалів, ниточ-
ки яких ведуть до адептів «русского 
міра». Відома своїми політичними (і 
фінансовими) вподобаннями газета 
«Вєсті» одразу ж здійняла паніку, 
що влада починає «тотальний конт-
роль в iнтернеті та ЗМІ». 
 Паралельно з цим не менш одіоз-
ний екс-депутат і головний юрист 
Януковича Андрій Портнов звину-
ватив авторів Доктрини в плагіаті... 
відповідного російського докумен-
та. «Думаю, що для того, щоб інфор-
маційно убезпечити себе від Росії, 
не обов’язково було брати за основу 
указ російського президента, повто-
рювати його назву, структуру і клю-
чові норми одразу ж через два міся-
ці після його прийняття в РФ. Нічого 
не заважало вигадати своє», — напи-
сав він у «Фейсбуці». Цю ж новину 
одразу підхопив пропагандистський 
сайт «Страна.UA» та низка інших ре-
сурсів, наближених до того ж «русс-
кого міра».
 Цю заяву спростувала голова пар-
ламентського Комітету з питань сво-
боди слова та інформаційної політи-
ки Вікторія Сюмар. «Як один з ав-
торів доктрини скажу відверто — 
російську доктрину звісно читала, як 
і ще штук 20 аналогічних доктрин. І 
різницю можу пояснити на пальцях, 
бо спільного там майже нічого немає. 
Я з таким же успіхом можу сказати, 
що росіяни списали свою доктрину 
в латвійців, бо там вона з такою ж 
структурою була в 2011 році ухвале-
на», — відповіла вона на звинувачен-
ня на своїй сторінці у соцмережах.
 Поява цих баталій свідчить, що 
Москва, як завжди, почала працю-
вати на випередження. А нам знову 
доводиться захищатися.

Декларація намірів
 Утiм поява Доктрини інформацій-
ної безпеки України і вступ її в дію ще 

не означає, що інформаційний про-
стір України радикально змінить-
ся в одну мить. «На жаль, розробни-
ки Докт рини не дослухалися до час-
тини рекомендацій, які надавалися 
експертами від ОБСЄ та НАТО, коли 
Міністерство інформаційної політики 
представляло перший варіант доку-
мента. Цей варіант більш структуро-
ваний. Проте залишається багато пи-
тань до того, як прописано національ-
ні інтереси України в інформаційній 
сфері, як визначаються загрози. В 
Доктрину не включено Міністерство 
з окупованих територій, хоча в уря-
довому плані дій воно теж долучене 
до вирішення інформаційних момен-
тів. Ну і питання, чи буде цей доку-
мент працювати? У прикінцевих по-
ложеннях там є одне дуже цікаве ре-
чення — «Забезпечення реалізації 
Доктрини можливе лише за умови 
належної координації заходів, здій-
снюваних усіма державними органа-
ми». А в нас питання координації зу-
силь між різними структурами влади 
завжди було слабкою ланкою», — за-
значила в коментарі «УМ» медіа-екс-
перт Діана Дуцик.
 Те, що Доктрина є декларатив-
ним документом, а не інструкцією 
до дій, визнає і сама Вікторія Сю-
мар. «По ідеї — на виконання до-
ктрини мають легше ухвалюватися 
відповідні закони, хоч у нашій ре-
альності це не завжди працює. Але 
в будь-якому разі мати такі загрози 
і не мати доктрини, яка є і в Росії, 
і в багатьох європейських країн, то 
взагалі сором. Доктрина показує 
напрям руху. Вона має бути», — за-
значила вона в коментарі на «Фейс-
буці».
 А загалом же, як показує практи-
ка, перебіг інформаційних воєн, як і 
будь-яких інших, багато в чому зале-
жить від фінансової складової. Росія 
на пропаганду і на її поширення вит-
рачає величезні кошти. Якщо з ук-
раїнського боку, крім затверджен-
ня Доктрини, з боку держави піде 
ще й фінансове її забезпечення — на 
інформаційних фронтах почнуться 
справжні баталії, і в нас є шанс на 
перемогу. Якщо ж і тут, як і в куль-
турі чи освіті, домінуватиме залиш-
ковий принцип або кошти дерибани-
тимуться, результат очевидний. Вій-
на є війною. ■

КОНТРПРОПАГАНДА

Наша Доктрина проти їхнього Кисельова
Президент України пiдписав документ про інформаційну безпеку України

■

Перемогти російську пропаганду можна не стільки заборонами, 
скільки альтернативним продуктом. Але на це потрібні великі гроші.

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Наприкінці минулого тижня стало відо-
мо, що Кабмін схвалив чергову докапі-
талізацію тепер уже державного «При-
ватбанку» на суму 9,8 мільярда гривень. 
Розуміючи всю неоднозначність цього 
рішення, а надто, без інших, сукупних, 
голова НБУ Валерія Гонтарева вкотре на-
тякнула про ймовірну відповідальність 
колишнього власника «Привату» Ігоря 
Коломойського за нібито фінансові по-
рушення, які призвели найбільшу фінус-
танову в державі до банкрутства. Тим 
часом новий власник — держава — має 
намір розвивати «Приват», перетворюю-
чи його на новий флагман банківського 
сектору України. 

Проблема Мінфіну — що робити 
з «монстром»?
 Кабінет Міністрів України на своєму 
рішенні схвалив випуск Міністерством 
фінансів облігацій зовнішньої держпо-
зики для докапіталізації найбільшого 
приватного банку, що був націоналізо-
ваний наприкінці минулого року через 
«дірку» в сумі 140 мільярдів гривень. 
Раніше Кабмін вирішив збільшити ста-
тутний капітал «Приватбанку» на 116,8 
мільярда гривень. Але тоді акцій випус-
тили на 107 мільярдів гривень. Акції 
зовнішньої держпозики Мінфін випус-
тив на 15 років із відсотковою ставкою 
на рівні 10,5% річних. Дохідність остан-
ніх облігацій вже є меншою — 6% річ-
них. 
 Тим часом у НБУ розробляють стра-
тегію розвитку мегабанку. Документ ма-
ють ухвалити до травня 2017 року. «Два 
місяці — це максимальний термін, упро-
довж якого треба визначитися зi страте-
гією «Приватбанку», — каже директор 
департаменту фінансової стабільності 
НБУ Віталій Ваврищук. — Націоналі-
зація «Привату» повністю змінила кар-
тинку банківського сектору. Концентра-
ція — це небажаний наслідок націоналі-
зації». 
 Експерти побоюються, що після 
того, як «Приват» потрапив у державні 
руки, концентрація фінансового капіта-
лу в руках чиновників може стати над-
мірною. Особливо з огляду на те, що де-
ржаві належить не тільки «Ощадбанк», 
а й «Укрексімбанк», «Укргазбанк». І 
«Приватбанк» у цьому переліку став ве-
ликою і яскравою вишенькою на торті. 
 На думку аналітиків, надмірне де-
ржавне регулювання у фінансовій га-
лузі може суттєво загальмувати розви-
ток цього сектору, не дозволить залучи-
ти інвестиції, а після подолання кризи 
ускладнюватиме вихід на міжнародні 
ринки капіталу. 
 Віталій Ваврищук поділяє думку, що 
держава не є ефективним власником. 
«Наприклад, чому в держбанках високі 
депозитні ставки? — перепитує він. — 
Тому що державні банки не орієнтовані 
на отримання прибутку». Такої ж думки 
голова правління «Піреус-Банку» Сер-
гій Наумов, який рекомендує розділити 
банк на кілька фінустанов, адже «подіб-
ного монстра» на ринку, за його слова-
ми, бути не має. 

«Приват»: нові функції
 Тим часом Мінфін, новий власник 
«Приватбанку», схоже, не визначився 
з «правилами використання» найбіль-
шої та найвідомішої серед українців фі-
нустанови. З одного боку, у міністерстві 
хочуть, аби «Приват» і надалі залишав-
ся таким же клієнтоорієнтованим. Дня-
ми було оголошено, що банк хоче обно-
вити дизайн і запровадити нові функції 
для системи «Приват24» — улюблено-
го та найрозповсюдженішого в Україні 

шляху пересилання грошових коштів. 
 «Привату24» планують додати функ-
цій: він має стати базою для розвитку за-
гальнонаціональних і регіональних циф-
рових сервісів, як, наприклад, електрон-
ний квиток, карта мешканця певного 
міста тощо. «Приватбанк» також нама-
гається за будь-яку ціну втримати своїх 
ІТ-фахівців, які створили його «фішку», 
«Приват24», а також розширити співпра-
цю як із «хмарними» сервісами, для на-
дання нових послуг клієнтам, так і з во-
лонтерськими організаціями. 
 Утiм існує також інша тенденція, 
яка, навпаки, орієнтована на утверджен-
ня банку як мегаструктури. Зокрема, на 
«Приват» планують «повісити» раніше 
не властиві для нього функції. Так, є ін-
сайдерська інформація, що у структурі 
банку буде створено iпотечну структу-
ру, яка має намір оживити застиглий і 
стагнуючий український ринок нерухо-
мості. 
 Валерія Гонтарева днями фактично 
підтвердила, що такі плани і справді іс-
нують. «У нашій державі немає іпоте-
ки. Взагалі. У цілому світі це 100-120% 
ВВП. А у нас практично 0%, існує тіль-
ки невирішене питання щодо валютної 
іпотеки 2005—2008 років. Тобто, при 
правильному управлінні це стане реаль-
ною success story. Це головне завдання», 
— заявила вона. 

Чи посадить Гонтарева 
Коломойського?
 Тим часом влада не забуває — або ро-
бить вигляд, що не забуває — історію 
переходу «Привату» до державних рук. 
Йдеться насамперед про дивну «дірку» в 

активах, яка була визначена на рівні 140 
млрд. гривень. Ну і, зрештою, 116 міль-
ярдів бюджетних коштів, тобто, наших 
грошей до банку вже влили.
 Дивною цю ситуацію експерти вва-
жають насамперед тому, що власник 
«Привату» виводив кошти практично 
під самим носом у НБУ, який чомусь 
ніяк не міг побачити, як активи покида-
ють фінустанову. Хоча за своїми посадо-
вими обов’язками перші особи регулято-
ра мали би не тільки бачити проблему, а 
й активно запобігати їй. 
 Й, аби не коментувати персональну 
відповідальність Валерії Гонтаревої, яка 
пропустила виведення коштів iз «При-
ватбанку» та «закачування» туди гро-
шей із кишень пересічних українців, 
голова НБУ натякнула, що колишнім 
акціонерам «Привату» світить стаття 
Кримінального кодексу — п’ять років 
позбавлення волі. 
 За її словами, якщо раптом 
з’ясується, що компанії, які отримали 

кредити від «Приватбанку», не зможуть 
погасити їх тепер уже державній фінус-
танові, то акціонери потрапляють під 
дію закону про доведення до банкрутс-
тва. Для незалежного аудиту активів 
«Привату» новий менеджмент уже най-
няв компанію «Ернст енд Янг». У пла-
нах — вибрати міжнародну компанію 
для управління проблемним портфелем 
банку. Остання ідея — одна з вимог Між-
народного валютного фонду. 
 «Міжнародну компанію наймають, 
щоб не було жодних неринкових умов, 
жодних оцінювань активів за невірною 
вартістю, щоб було зрозуміло: хто є бе-
нефіціарними власниками цих активів 
і як вони планують повертати кредити», 
— заявила Валерія Гонтарева. 
 Перша перевірка має завершитися до 
кінця червня 2017 року. Вона з’ясує, чи 
можуть компанії, яким «Приват» давав 
гроші, розрахуватися з ним хоча б упро-
довж 5-10 років. «Якщо це неможливо, 
тоді маємо справу з доведенням до банк-
рутства. Це питання до наших правоохо-
ронних органів, і банк подаватиме позо-
ви [до суду]», — заявила голова НБУ. 
 Ще одна проблема, яка «висить» над 
«Приватом», — отриманий раніше «ре-
фінанс». Із 19 мільярдів, які існували 
на момент націоналізації банку, 14 — 
це протермінований борг. Щоправда, за 
словами Гонтаревої, практично на всю 
суму є персональні гарантії екс-власни-
ка «Приватбанку» Ігоря Коломойсько-
го. «Тож подивимося, як він реструкту-
ризуватиме свої кредити», — загрозли-
во мовила голова НБУ. ■

НАШІ ГРОШІ

Що буде з «Приватом»?
Влада вже витратила на банк-банкрут майже 117 млрд. грн. і розробляє різні 
стратегії розвитку фінустанови. Вкладникам обіцяють нові послуги, а Ігорю 
Коломойському — 5 років в’язниці

■

ЯК СТАЛО ВІДОМО

Новий банківський переділ
 Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект №6010, який суттєво спрощує ме-
ханізми докапіталізації та реорганізації банків. Терміни проведення цих процедур, якщо документ набуде 
статусу закону, суттєво скоротять. Відтак стане простіше проводити реорганізації та злиття-поглинання фі-
нустанов. 
Як пояснили автори законопроекту, у нинішньому році очікується непроста ситуація на фінансовому ринку 
держави. Зокрема, дві третини банків не зможуть відповідати вимогам НБУ щодо розміру статутного капі-
талу — у відповідності до графіка докапіталізації, що його встановив регулятор. 
 Отже, у власників фінустанов залишиться два виходи: аби вливати кошти «шляхом додаткових вне-
сків», або йти на процедуру злиття та поглиння. Досі цей механізм не застосовувався широко через його 
складність та велику кількість необхідних бюрократичних процедур, передбачених у такій ситуації. Із дією 
нового закону придбати собі банк у 2017 році стане значно простіше. 

■

ТЕНДЕНЦІЯ, ВИЯВЛЯЄТЬСЯ…

Не дозволимо гривні дорожчати! 
 Національний банк по-своєму відреагував на зміцнення української національної валюти, що мало міс-
це наприкінці минулого тижня. Так, у дні, коли гривня укріплювалася на міжбанківській валютній біржі, НБУ 
виходив на торги і купував долари. У такий спосiб зупиняючи процес здорожчання гривні. 
 Цікаво, що працює НБУ масштабно. Так, 16 лютого він викупив на торгах 28,4 млн. доларів із 31,1 млн. 
доларів, проданих того дня. Хоча у первісній заявці фігурувала сума 50 мільйонів доларів. 23 лютого, коли 
курс просів до 26,86 грн. за долар, НБУ оголосив аукціон також на придбання 50 мільйонів «баксів». 

■

З ПЕРШИХ ВУСТ

Блокуєш ОРДЛО? Плати! 
 Голова Національного банку України Валерія 
Гонтарева заявила про ймовірність запроваджен-
ня «антикризових заходів» у фінансовому секторі 
у зв’язку з блокадою поставок вугілля з окупова-
ної частини Донбасу. 
 Зв’язок між НБУ та «моторолами» Валерія 
Гонтарева вбачає прямий. «Негативні наслідки 
для нашого платіжного балансу [внаслідок блоку-
вання торгівлі з ОРДЛО] можуть сягати 2 млрд. 
доларів, — заявила очільниця Нацбанку. — З 
одного боку, ми можемо побачити зменшення 
надходжень валютної виручки від металургів, з 
іншого боку, з’явиться попит на валюту, яка пот-
рібна для купівлі вугілля». 
 Відтак пані Гонтарева бачить два сценарії по-
ведінки Нацбанку. Перший, «базовий сценарій», 
діятиме, якщо на сході країни не буде зафіксова-
но загострень і, відповідно, активісти не блоку-
ватимуть колії. У цьому випадку НБУ піде шля-
хом валютної лібералізації: частину обмежень на 
валютному ринку скасують. «Якщо ж зупиниться 
металургія, ми будемо змушені вживати антикри-
зові заходи», — сказала Гонтарева. І додала, що 
упродовж 2014-2015 років через загострення си-
туації на сході України діяв жорсткий контроль за 
валютними операціями та обмеження на купівлю 
валюти. 

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

Вкладникам підФОРТУНило 
 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 
розпочав виплати вкладникам ліквідованого 
«Фортуна-банку». Банками-агентами Фонду, які, 
власне, й розраховуватимуться з постраждали-
ми клієнтами «Фортуни», визначено «Правекс-
Банк», «Альфа-Банк», «Кредо-Банк», «Укргаз-
банк», ПУМБ, «Таскомбанк», а також банк «Пів-
денний». 
 Вкладникам виплатять усі їхнi кошти, в тому 
числі й відсотки, нараховані на день банкрутства 
фінустанови, але не більше 200 тис. грн. 

■

Найбільший банк націоналізували — питання залишилися.
Фото автора.

❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Із фронту люди часто повер-
таються настільки іншими, що 
сім’ям буває вкрай непросто 
подолати етап звикання до жит-
тя з «чужим» родичем. Трап-
ляються й випадки, коли рідні 
виписують бійців iз квартир 
i будинків, поки ті перебува-
ють у зоні АТО. Аби залагоди-
ти подібні проблеми, в Харкові 
волонтери Благодійного фонду 
«Сестри милосердя» створили 
Центр соціально-психологічної 
реабілітації, де, окрім фахової 
допомоги, можуть надати ще й 
тимчасовий дах над головою. 
Долі людей, які переступили 
поріг цього закладу, вкотре до-
водять, що війна може дійсно 
розділити життя навпіл, але й 
після цього є сенс зібрати себе 
«до купи». 

Хто шукає, той знайде
 Усе почалося з людської тра-
гедії, яку мало хто помітив. Піс-
ля страшних подій під Волно-
вахою, де наші військові у 2014 
році вперше потрапили під по-
тужний обстріл, до Харківсь-
кого госпіталю привезли кілька 
тяжко поранених хлопців. На 
той час там уже чергували во-
лонтери, яких зібрала активна 
учасниця Майдану Ярина Чаго-
вець. «Серед них був зовсім мо-
лодий чоловік iз пораненою но-
гою, — пригадує вона. — Поки 
тривало лікування, той здавав-
ся досить мужнім, навіть жар-
тував. Потім якось я зайшла 
його провідати, а ліжко порож-
нє. Сусіди по палаті сказали, що 
мого доброго знайомого забрали 
до операційної. Мовляв, будуть 
відтинати кінцівку. Як відтина-
ти?! Тоді навіть не вірилося, що 
таке може трапитися... Коли 
його привезли з реанімації, це 
вже була зовсім інша людина. 
Тобто ззовні він і далі тримався 
мужньо, але всередині в нього 
щось зламалося. Тоді й виникла 
в мене думка створити Центр, де 
б людям, які пройшли війну, до-
помогли повернутися до звично-
го життя». 
 В облдержадміністрації дали 
«добро» на пошук приміщення. 
Проте коли волонтери об’їхали 
всі покинуті на території регіо-
ну дитячі табори, зрозуміли — 
там шукати більше нічого. Роз-
биті вікна, розібрана підлога, 
відсутність води і світла... Але 
потім сталося диво — до волон-
терської групи «Сестри милосер-
дя», що стала на той час уже до-
сить відомою, зателефонував ко-
лишній директор заводу «ФЕД» 
iз простим запитанням: «Чим 
ми могли б вам бути корисни-
ми?». Ось так і почалося велике 
облаштування центру на тери-
торії колишнього дитячого та-
бору «Федівець», який не пра-
цював iз 2008 року. 
 Три відремонтовані корпу-
си та благоустроєну територію 
з літнім кінотеатром і тренаже-
рами й сьогодні складно назва-
ти взірцем соціально-реабіліта-
ційного закладу, але тут тепло, 
чисто і світло, є всі комуналь-
ні зручності, фактично в кож-
ній кімнаті — телевізор. Гор-
дість пані Ярини — величезна 
кріосауна, яка вкрай необхідна 
для відновлення психологічного 
стану бійців. Раніше на такі про-
цедури «атошників» возили до 
спеціального центру кріомеди-
цини, тепер у них є своя «стресо-
терапія». Є тут й інші процедур-
ні «зручності». «Люди, які пе-
ренесли тяжкі психологічні та 
фізичні травми, погано сплять, 
швидко стомлюються, стають 
роздратованими. Відповідно, 
виснажується нервова система, 
слабшає тонус м’язів, — каже 

полковник медичної служби На-
талія Лисенко. — Без спеціаль-
них фізіопроцедур психологіч-
на допомога не буде ефектив-
ною. Саме тому бійці відвідують 
інфрачервону сауну i проходять 
сеанси в так званій паровій фі-
тодіжці з трав’яними зборами. 
У масажному кабінеті воїнам 
допомагають відновити м’язи 
та хребет після носіння броне-
жилетів і зброї». 
 Усе, що є в Центрі, подару-
вали небайдужі люди. Чимало 
коштів і посилок постійно над-
ходить із-за кордону. Є у спис-
ку пані Ярини й особливі благо-
дійники. «Один чоловік (я на-
віть не знаю, де він живе) щодня 
переказує на рахунок фонду 50 
гривень, — каже вона. — Щод-
ня! Навіть 1 січня надiслав. Уяв-
ляєте?»

Історія одного кохання
 За 18 місяців, поки існує 
центр, його поріг переступи-
ли понад 600 бійців. У кожного 
своя доля і власне відчуття вій-
ни. Але є тут і люди, які напов-
нювали занедбані стіни жит-
тям від першого дня реєстрації 
закладу, бо він став частиною 
й їхньої власної долі. Це зараз 
Ірина Скляр може спокійно на-
звати себе патронажною мед-
сестрою і масажистом, бо саме 
в Харкові оволоділа цими про-
фесіями. А ще понад два роки 
тому їхала до невідомої Украї-
ни з Ростовської області, пере-
повнена болем. «Коли почав-
ся в Києві Майдан, я стала для 
своєї рідні «білою вороною», бо 
вони не поділяли спочатку мого 
розуміння українських подій, а 
потім мого неприйняття анексії 
Криму, — розповідає пані Іри-
на. — А потім сталася особис-
та трагедія — загинув в аварії 
мій восьмирічний синок. За-
лишатися там далі вже не було 
сили. Я писала до багатьох во-
лонтерських організацій в Ук-
раїні, аби прийняли мене, про-
те відгукнулася лише Ярина. 
Інші, мабуть, не захотіли мати 
справу з росіянкою, що в при-
нципі можна зрозуміти».
 А львів’янин Микола Ку-
цак, завдяки такому ж унікаль-
ному повороту долі, став найпер-
шим клієнтом центру. На фронт 

він пішов у числі перших добро-
вольців ще зі столичного Майда-
ну. Після року служби демобілі-
зувався, але довго вдома всидіти 
не зміг і сам прийшов до військ-
комату. Воювати довелося в най-
гарячішій точці — під лугансь-
ким Щастям, де отримав пора-
нення обох ніг. Після першої 
операції приїхав на реабіліта-
цію до Харкова...

 Про себе тодішніх Ірина та 
Микола пригадують iз сумною 
усмішкою на устах. Вона ходи-
ла в чорному одязі з постійно за-
плаканими очима, а він незмін-
но мовчав, нікого не пускаю-
чи у власну душу. «До зустрічі 
з Іриною в мене був надзвичай-
но складний емоційний стан, — 
пригадує Микола. — Скільки 
смертей за два роки, болю, об-
ману... І раптом — вона! Я впер-
ше зустрів людину, заради якої 
хочеться жити!»
 Коли бійця відправили на 
другу операцію, Ірина не відхо-
дила від його ліжка. Потім було 
напрочуд зворушливе весілля 
— і знову фронт. Зараз для них 
найстрашніше позаду, але про-
блем, породжених тією ж вій-
ною, ще чимало. Сталося так, 

що у Львові Миколу з війни пе-
рестала чекати дружина ще за-
довго до його повернення (таке 
воно життя), тому він лишив їй 
будинок, а сам намагається по-
чати все з нуля. Плани в под-
ружжя є, але поки що центр став 
не лише місцем їхньої роботи, а 
й рідною домівкою. Підтриму-
ючи інших, вони власним при-
кладом доводять, що життя на-

віть після такої чорної смуги, як 
війна, може набути справжньо-
го сенсу.

«Вони не розуміють, 
що ми не хворі»
 У тому, першому, житті Ми-
кола Куцак закінчив Дніпропет-
ровську академію залізничного 
транспорту й навіть устиг поп-
рацювати провідником. Але за-
раз він планує оволодіти про-
фесією військового психолога, 
бо впевнений: колишнім бійцям 
може допомогти по-справжньо-
му лише фахівець, який сам по-
бував у тому пеклі. «Більшість 
цивільних психологів вважа-
ють, що хлопці є хворими, але 
це не так, — каже він. — Вони 
просто отримали досвід, який 
відрізняється від досвіду біль-

шості людей. Їм потрібна спе-
ціальна допомога».
 На думку пана Миколи, вій-
ськові, які повертаються з АТО, 
мають гостре відчуття справед-
ливості. Тому, виходячи з досві-
ду інших країн (тих же, напри-
клад, США), вони можуть або 
стати в авангарді прогресивних 
змін, або почнуть розхитувати 
країну зсередини, якщо держава 
й далі ігноруватиме елементар-
ні потреби суспільства. Зібрати 
їх на нову війну — дуже просто. 
Достатньо лише комусь впли-
вовому кинути клич. «Україна 
не може собі дозволити, аби ве-
терани розхитували ситуацію, 
— каже колишній «атошник». 
— Якщо це станеться, Україна 
як держава припинить своє іс-
нування. Тому потрібно все ро-
бити для того, аби хлопці мог-
ли пройти якісну психологічну 
допомогу. І ще один дуже важ-
ливий момент. Є чимало випад-
ків, коли військові повертають-
ся з фронту, а повертатися вже 
нікуди, бо їхнє житло продали 
родичі».
 Остання проблема надзви-
чайно складна, тому що «випи-
сані» бійці автоматично втра-
чають прописку. А без неї вони 
не можуть пройти якісне лі-
кування та реабілітацію, тому 
що ці послуги оплачує регіон, 
де вони, власне, мають бути за-
реєстровані. Зараз у центрі, на-
приклад, живе літній чоловік, 
якого виписали з будинку рідні 
діти, поки той був в АТО. «Боєць 
втратив майже повністю слух, 
але до військового шпиталю ми 
не можемо його оформити, бо не 
зрозуміло, яка частина України 
має заплатити за його лікуван-
ня, — каже Ярина Чаговець. — 
Із цієї ж причини він не має змо-
ги оформити пенсію. Тому було 
б добре, якби на такий випадок 
держава передбачила гуртожи-
ток або хоча б виділила якийсь 
умовний будинок (нехай на-
віть без вікон і дверей), куди б 
ми могли формально прописати 
бійців, які не з власної вини пот-
рапили в таку ситуацію». 
 Центр прихистив і росія-
нина, який два роки воював на 
боці України, а зараз оформ-
лює нове громадянство. Є й іс-
торії, що вже завершилися ус-
пішно. Деякий час тут жив мо-
лодий боєць, дружина якого, 
поки той воював, знайшла собі 
іншого й виписала його з квар-
тири. Зараз він уже зміг прид-
бати собі хату в Харківській об-
ласті. «Ми йому допомогли об-
лаштувати нове житло, — каже 
пані Ярина. — Дали меблі, мат-
раци, посуд. Нам же люди пос-
тійно щось несуть, тому поділи-
тися є чим». 
 Ще одна місія центру — да-
вати прихисток родичам, які 
приїздять доглядати і провіду-
вати поранених до шпиталю. 
Раніше волонтери винаймали 
їм квартири, що «влітало» в чи-
малу копійку. Тепер цим людям 
є куди прийти. Нерідко тут про-
живають дружини бійців, які, 
на прохання психологів, разом 
проходять психологічну реабілі-
тацію. Це ще один зворотний бік 
війни: трапляються випадки, 
коли рідних треба готувати до 
життя з людиною, яка пройшла 
фронтове пекло. 
 Улiтку ж сюди привозять 
ще й діток iз лінії розмежуван-
ня, для яких «Федівець» на два 
тижні стає звичайним табором. 
Можливо, колись ця територія, 
загублена посеред міського лісу, 
стане зоною відпочинку, як ко-
лись. За договором iз підприємс-
твом, центр діятиме доти, доки в 
ньому існуватиме потреба. Але 
тут усі мріють про те, аби ця пот-
реба зникла якнайшвидше. ■

ЖИТТЯ З ПОЧАТКУ

Рани на серці
Півтора року в Харкові діє реабілітаційний центр, 
куди демобілізовані бійці можуть приїхати, 
якщо «не відпускає» війна або йти більше нікуди

■

Трапляються випадки, коли рідних треба готувати 
до життя з людиною, яка пройшла фронтове пекло. 

Ірина Скляр і Микола Куцак стали на весільний рушник. 
Фото БФ «Сестри милосердя».

❙
❙

У день відкриття Центру психологічної реабілітації. ❙
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«Націоналісти — наші вороги, але вони б’ють німців. От і крутись тут, і думай».

(із щоденника від  24.06.1945 року Героя СРСР Семена Руднєва, комісара партизанського з’єднання Сидора Ковпака).

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

У річницю першого бою ук-
раїнських повстанців із нацис-
тами (коли в лютому 1943 року 
сотня Григорія Перегіняка («Ко-
робки») атакувала районний 
центр Володимирець на Рівнен-
щині), відбулася прес-конфе-
ренція, приурочена інформа-
ційній кампанії до 75-ї річниці 
створення УПА. У зібранні взяли 
участь історики, представники 
Держархіву, діячі культури.

Через лави УПА пройшло 
понад 100 тисяч осіб
 Українська повстанська ар-
мія — військово-політична фор-
мація українського визвольно-
го руху, яка була заснована на-
прикінці 1942 року й діяла до 
верес ня 1949 року, після чого 
реорганізована у збройне під-
пілля, діяльність якого припи-
нили в середині 1950-х років. 
Стратегічною метою діяльності 
УПА було відновлення українсь-
кої державності, тому бороть-
ба розгорталася проти всіх де-
ржав, якi намагалися завадити 
цьому. Впродовж усього існу-
вання УПА головним ворогом 
вважала СРСР як дер жаву, що 
завдала українському народові 
найжахливіших втрат — масові 
політичні репресії, голодомори, 
депортації населення. 
 Створення УПА було реак-
цією населення на німецький 
окупаційний терор, тому впро-
довж усього періоду німецької 
окупації вели активну антині-
мецьку боротьбу. У 1943-1944 
роках також тривало гостре 
протистояння проти польських 
сил, що намагалися відновити 
довоєнні кордони Польщі, тоб-
то приєднати до неї землі Захід-
ної України. 
 Через лави УПА пройшло по-
над 100 тисяч осіб, а за участь у 
повстанському русі чи його під-
тримку каральнi органи СРСР 
репресували понад півмільйо-
на людей. Діяльність УПА була 
логічним продовженням націо-
нальної революції 1917-1920 
років. Продовженням боротьби 
УПА у формі ненасильницького 
опору став дисидентський рух 
та національно-демократичне 
відродження кінця 1980 — по-
чатку 1990 років.

Сприймаємо «бандерівців» 
по-новому 
 Як свідчать результати соціо-
логічних опитувань, оцінка ук-
раїнцями діяльності УПА зале-
жить від рівня поінформованос-
ті про неї. Довгий час архівні дані 
про українських повстанців були 
засекречені. Вільний доступ гро-
мадянам до документів КДБ i 
конфіскованих спецслужбою ма-
теріалів УПА Україна відкрила 
лише з 2015 року. Тож, на пере-
конання Українського інститу-
ту національної пам’яті (УІНП) 
та громадських діячів, існує на-
гальна потреба донесення до гро-
мадськості фактів з історії бо-
ротьби ОУН та УПА під час Дру-
гої світової війни. 
 Голова УІНП Володимир 
В’ятрович нагадав, що в 2015 
році було ухвалено «Закон про 
правовий статус учасників бо-
ротьби за незалежність». Серед 
тих, хто отримав цей статус, на-
звано й воякiв УПА, хоча для 
цього знадобилися роки гарячих 
політичних дискусій. Ці дискусії 
щодо місця й ролі УПА в нашій 
історії тривають i далі вже не між 
істориками (які більш-менш виз-
начилися з відповіддю на це пи-

тання й говорять про УПА як про 
український визвольний рух), а в 
середовищі громадському, часом 
і в політичному. 
 «Цікаво, що за останні роки 
кількість тих, хто підтримує 
визнання УПА на законодавчо-
му рівні, дуже різко зросла. За 
2014-2015 роки, за даними со-
ціологічної групи «Рейтинг», ця 
кількість зросла з 27% до 41%. 
Але найцікавішим є те, хто під-
тримує визнання УПА на дер-
жавному рівні. Соцдосліджен-
ня показало, що чим вищий рі-
вень освіти у респондентів, тим 
більша підтримка УПА. Тобто 
є потреба в поширенні інформа-
ції про цю структуру та її бороть-
бу в роки Другої світової війни 
та після. Найбільше УПА під-
тримують у Західній Україні, 
тобто її підтримують саме там, 
де вона діяла, її пам’ятають із 
розповідей безпосередніх учас-
ників i свідків цієї боротьби. А 
на територіях, де повстанців ні-
коли не було, про них досі існує 
образ, сформований радянсь-
кою пропагандою, який про-
довжує жити й підживлюється 
сьогодні російською пропаган-
дою, — ділиться роздумами Во-
лодимир В’ятрович. — Власне, 
ще одна додаткова мотивація, 
чому потрібна ця інформацій-
на кампанія, — позбавити ту ж 
таки  російську пропаганду ар-
гументів у дискусії про УПА. 
Це й стало причиною започатку-
вання нами інформаційної кам-
панії, яка починається в цьому 
році й яку ми назвали «УПА — 
відповідь нескореного народу». 
Бо поява УПА — це відповідь на 
жорстоку німецьку окупаційну 
політику, а згодом і відповідь на 
встановлення на теренах Украї-
ни комуністичного тоталітарно-
го режиму». 

Міфи й стереотипи щодо УПА
  «УПА, як і Організація ук-
раїнських націоналістів (ОУН), 
була насамперед спрямована на 
боротьбу з радянським режи-
мом, — каже Іван Патриляк, 
декан історичного факультету 
КНУ ім. Тараса Шевченка. — 

Пізніше виник ще один стерео-
тип, який активно культиву-
ють у польському суспільстві, 
що це сили, які боролися винят-
ково з поляками. І складається 
інколи враження, коли читаєш 
пресу (українську, польську чи 
російську), що УПА та ОУН по-
борювали радянську систему та 
Польщу лише через те, що вони 
були Польщею, i через те, що 
це була радянська система. На-
справді УПА і ОУН, яка фактич-
но доклалася до створення повс-
танської армії, боролися проти 
СРСР і Польщі, бо вони вважа-
ли їх окупантами українських 
земель». 
 Така сама ситуація відбу-
лася і з нацистською Німеччи-
ною. Боротьба з нею розгорта-
лася тоді, коли ОУН визначила 
її як окупанта українських зе-
мель. Тому в цьому контексті ми 
мусимо пам’ятати про ще один 
надзвичайно важливий стерео-
тип. Дуже часто УПА в бороть-
бі з німцями порівнюють iз ра-
дянськими партизанами. Хоча 
радянський партизанський рух 
і український повстанський рух 
мали абсолютно різні кінцеві за-
вдання своєї боротьби: перші — 
мали повернути, відновити ра-
дянську владу на території Ук-
раїни, другі — боротися за по-
будову незалежної української 
держави. Виходячи з цих стра-
тегічних завдань, вибирали й 
різну тактику поведінки: якщо 
для радянських партизанiв ос-
новним було перерізати комуні-
кації, тим самим послабивши 
постачання східного фронту, 
щоб якнайшвидше дозволити 
Червоній армії просунутися на 
Захід, то для УПА було інше за-
вдання — захистити від нацист-
ського терору місцеве населення 
й накопичити сили до того мо-
менту, коли основні воюючі по-
туги буде дезінтегровано внаслі-
док своїх внутрішніх проблем. А 
отже, з’явиться можливість для 
масштабного збройного виступу 
для здобуття власної держави.
 Якщо говорити про першу де-
каду лютого 1943 року, коли за-
фіксовано перші масштабні су-

тички атакуючого плану між 
УПА й німцями, то треба трiшки 
«відкрутити» нашу хронологію 
назад. Нагадаємо, що 30 червня 
1941 року у Львові було оголоше-
но про незалежність бандерівсь-
кої ОУН, та за кілька днів нацис-
ти знищили будь-які адміністра-
тивні органи й попересаджали у 
концтабори керівників ОУН. І 
бандерівці постали перед вели-
кою проблемою:  як тепер стави-
тися до Німеччини після того, як 
вона відмовилася приймати ідею 
можливої повноцінної українсь-
кої держави (бодай навіть союз-
ної з Німеччиною). 
 «Тому було прийнято рішен-
ня поступово переводити ор-
ганізацію в підпілля й розгорта-
ти масштабну антинациську бо-
ротьбу, — продовжує Іван Пат-
риляк. — І вже від 20 березня 
1942 року ми маємо в донесен-
нях німецьких поліцейських 
органів з України такі понят-
тя, як «український рух опору» 
— бандерівський і мельниківсь-
кий, який окупанти розділяли. 
А за червень 1942 року ми має-
мо німецькі документи з доне-
сеннями, в яких зазначено, коли 
йдеться про Волинь (а Волинь і 
Полісся були однією адміністра-
тивною одиницею в райхскомі-
саріаті України), що на півночі 
Волині — це територія сучасної 
Білорусії, яка входила до цієї ад-
міністративної одиниці, є силь-
ний комуністичний партизансь-
кий рух, а на півдні цієї тери-
торії маємо справу з українсь-
ким повстанським рухом. 
  Цілком очевидно, що весь 
1942 рік тривала масштабна 
підготовка зi створення перших 
постійно діючих бойових повс-
танських підрозділів, і саме від 
кінця січня-лютого 1943 року 
вони починають свої перші ак-
ції. Насамперед, це напади на 
містечка з метою звільнення з 
тюрем організаторів підпілля 
в тому чи іншому районі. Саме 
напад 7 лютого 1943 року на Во-
лодимирець і був пов’язаний зі 
звільненням із тюрми активістів 
організації, щоб посилити свій 
кадровий потенціал. Аналогіч-

ні напади в лютому було зафік-
совано також на Дубенську тюр-
му, Пінськ, Кременець, тобто 
фактично це була розповсюдже-
на тактика. Тож стовідсотково 
можна говорити, що від лютого 
1943 року УПА почала вести ан-
тинімецьку боротьбу. 
  У квітні цього ж року з ні-
мецьких документів робимо вис-
новок, що масштаби цієї бороть-
би на півдні Волині (у регіоні 
Кременець—Дубно) набули та-
ких розмахів, що німці були зму-
шені вводити надзвичайний стан 
у цьо му регіоні. Вони підтягнули 
війська й почали перші масштаб-
ні антиповстанські операції». 
 Наступний спалах бороть-
би — червень-липень 1943 року, 
коли діяльність УПА сягнула та-
ких масштабів, що окупанти не 
могли не реагувати на неї. У на-
казі від 7 червня 1943 року ко-
мандувача СС і поліції генераль-
ного округу «Волинь та Полісся» 
Вільгельма Гюнтера про початок 
масштабного наступу для зни-
щення «національних завору-
шень» він роздає конкретні роз-
порядження німецьким караль-
ним підрозділам про те, як діяти 
проти УПА на території Волин-
ських лісових масивів, які кон-
тролювали повстанці. Але, згід-
но з німецькими звітами, цей на-
ступ не дав очікуваного резуль-
тату, бо здебільшого повстанці 
передислокувалися з південних 
у північні ліси Волині. Фактич-
но ці бойові дії на Волині вказу-
ють на те, що повстанський рух 
був виражено антинімецьким. 
Це ж підтверджують радянські 
партизанські джерела, в яких не-
одноразово згадували про бороть-
бу упівців із німцями. Навіть той 
же знаменитий Вершигора в під-
сумковому донесені у 1944 році 
констатував: «Як би нам не було 
неприємно, але ми маємо сказа-
ти, що ми «упустили» керівниц-
тво антинацистським рухом на 
Волині та Поліссі, а ОУНівці взя-
ли його на себе». ■

ПОДИВИМОСЬ ■

Сила кінематографа
 Одним із найпотужніших інстру-
ментів популяризації історії в сучасну 
епоху є кіно. В часи незалежності ук-
раїнські кінематографісти неодноразо-
во зверталися до цієї тематики, були 
й ігрові фільми. На жаль, не всі вони 
повноцінно потрапили до українсько-
го глядача. Хтось їх бачив в iнтернеті, 
зрідка їх показували по телебачен-
ню, але системного прокату не було. 
«Виникла ідея, яку реалізовуватиме-
мо 2017 року, — створення колек-
ції українських фільмів присвячених 
УПА, — ділиться планами Пилип Іл-
лєнко, голова Держагентства України 
з питань кіно. — Там, де треба, про-
ведемо відновні роботи, якісне звуку-
вання i восени презентуємо пересув-
ний кінофестиваль, який зможе від-
бутися в різних містах України. А зго-
дом розмістимо їх он-лайн у хорошій 
якості, аби всі могли з ними ознайо-
митися. Крім фільмів, які було ство-
рено раніше, можемо з радістю пові-
домити, що в нас є й нові стрічки. На-
самперед iдеться про екранізацію ро-
ману Андрія Кокотюхи «Червоний» 
— цей фільм уже завершено. Зовсім 
скоро він вийде у широкий прокат».
 Нагадаємо, в листопаді 2016 року, 
у прокат вийшов художній фільм 
«Жива» про життя зв’язкової УПА. 
Львіський режисер Тарас Химич знімав 
стрічку три роки серед карпатських 
скель, а прототипом головної героїні 
стала Ганна Попович, яка померла на 
89-му році життя, на жаль, трохи не до-
живши до прем’єри фільму.

ЗГАДАТИ ВСЕ  ■

Ще раз про УПА
Суспільству треба пояснювати, ким насправді були українські повстанці

Вояки УПА — самовіддані борці за незалежність української держави. ❙
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Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
до кінця року — 454 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
до кінця року — 634 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
до кінця року — 165 грн. 69 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i ко-
леги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 березня в селах і райцентрах, до 10-
го — в обласних центрах та в Києві, і ви отриму-
ватимете «Україну молоду» з 1 квітня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передпла-
ти, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

200 га в одні руки
 Міністерство агрополітики робить ставку на 
формування середнього класу, заявив перший за-
ступник міністра Максим Мартинюк під час дис-
кусії в Українській аграрній конфедерації на тему 
«Формування ринку землі: реалії та перспекти-
ви». Наразі під дією мораторію перебувають при-
близно 37 мільйонів гектарів землі. «Тим часом 
п’ять мільйонів гектарів землі, які перебувають у 
приватному користуванні, не підпадають під дію 
мораторію, але це не створює проблем. Причому в 
Україні немає обмежень на володіння цією землею 
для юридичних осіб», — повідомив Мартинюк. 
Мінагрополітики запропонувало відкривати ри-
нок землі у два етапи: спочатку дозволити купів-
лю-продаж державних земель, а через два роки, 
коли ціна сформується, відкрити ринок для всіх 
власників. Пропонують при цьому максимальний 
розмір ділянки обмежити двома сотнями гектарів. 
«Мета запровадження ринку землі — створення 
середнього класу на селі. Якщо її буде досягну-
то, то в середньостроковій перспективі в кожно-
му селі ефективно працюватиме два-три ферме-
ри, спеціалізуючись на високомаржинальних куль-
турах, що не потребують масштабності виробниц-
тва», — вважає Мартинюк. 

Весняно-польові роботи
 Завдяки сприятливим погодним умовам в Ук-
раїні почалися весняні польові роботи. В десяти 
областях розпочато внесення поживних речовин: 
озимі культури на зерно підживлені на площі 579 
тисяч (8 відсотків), а озимий ріпак — на 96 тися-

чах гектарів (11 відсотків). Найбільше підживле-
но озимих зернових на Одещині — 241, Миколаїв-
щині — 111, Херсонщині — 103 та в Запорізькій 
області — 69 тисяч гектарів. Станом на кінець лю-
того сходи озимих зернових культур отримано на 
площі 6,8 мільйона гектарів. Це — 95 відсотків від 
посіяного. З них у доброму та задовільному стані 
5,5 млн. га (81 відсоток), у слабкому та зріджено-
му — 1,3 млн. га (19 відсотків). Сходи озимого 
ріпаку отримані на площі 860 тисяч гектарів, або 
96 відсотків від посіяного. З них у доброму та за-
довільному стані — 689 тисяч гектарів, а в слаб-
кому та зрідженому також майже п’ята частина — 
170 тисяч гектарів. 

Громадська рада Мінагрополітики
 Відбулося чергове засідання Громадської 
ради при Міністерстві аграрної політики, де обго-
ворювали план роботи на 2017 рік. Цей план робо-
ти Громадської ради, передбачає проведення пев-
них заходів, у тому числі — створення національ-
ної аграрної платформи для широкого публічного 
обговорення проблем аграрного сектору — зе-
мельних відносин, оподаткування, держпідтрим-
ки, децентралізації, проекту середньострокового 
Плану пріоритетних дій уряду до 2020 року, зако-
нодавчого забезпечення АПК та дерегуляції. Для 
комплексного розвитку сільських територій запла-
новано Проект «Село 2030». Також обговорили за-
конопроект «Про сільськогосподарську коопера-
цію» і Порядок розподілу та використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на нинішній 
рік. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

АГРОДИПЛОМАТІЯ

Експортні мотиви
Україна — важливий 
постачальник агропродукції до 
Об’єднаних Арабських Еміратів 
Оксана СИДОРЕНКО

 Заступник міністра Ольга Трофімцева провела пе-
реговори з міністром зміни клімату та навколишньо-
го середовища ОАЕ Тані Ахмедом Аль Зеюді. З її слів, 
Об’єднані Арабські Емірати зацікавлені в подальшій 
диверсифікації імпорту продуктів харчування для 
населення своєї країни, а Україна може бути одним 
iз важливих постачальників. Наші країни мають ак-
тивізувати спільну роботу в аграрному секторі як на 
рівні урядів, так і на бізнес-рівні, заявили Ольга Тро-
фімцева та Тані Ахмед Аль Зеюді у підсумку зустрічі. 
Адже міждержавна торгівля в аграрній сфері має ве-
ликий потенціал для збільшення обсягів та розши-
рення переліку продуктів, які постачає Україна до 
Об’єднаних Еміратів.
 У ході зустрічі сторони домовились про органі-
зацію візиту міністра зміни клімату та навколиш-
нього середовища ОАЕ до України в поточному році. 
Обговорюється також можливість організації біз-
нес-місії для представників зацікавлених компаній 
з Об’єднаних Арабських Еміратів, аби встановити 
прямі контакти з потенційними українськими пар-
тнерами, експортерами та для безпосереднього оз-
найомлення з інвестиційними можливостями в аг-
рарному секторі.
 Ольга Трофімцева також повідомила про зацікав-
леність колег з ОАЕ в опрацюванні меморандуму про 
взаєморозуміння або рамкової угоди про співпрацю 
між міністерствами обох країн. Така угода сприяла 
б формуванню пріоритетних напрямів співпраці та 
спростила б вирішення окремих робочих питань, та-
ких як сертифікація халяльної продукції тощо.
 Зустріч представників урядів двох країн відбу-
лась у рамках виставки Gulfood 2017, яка є одним 
iз найбільших заходів у галузі харчової промисло-
вості у світі. Цьогоріч у виставці взяли участь біль-
ше трьох десятків українських виробників та ек-
спортерів аграрної та харчової продукції. Органі-
затор українського стенду  — Київська Торгово-
промислова палата за підтримки Export Promotion 
Office Міністерства економічного розвитку та тор-
гівлі України.
 За даними Мінагрополітики, двостороння тор-
гівля між Україною та ОАЕ в минулому році склала 
133,6 мільйона доларів США. У тому числі експорт 
української агарної продукції склав 123 мільйони 
доларів. Експортувалися в основному олія ($66,6 
млн.), яйця ($20,5 млн.), зернові злаки ($12,3 млн.), 
м’ясо та субпродукти ($6,5 млн.). Імпорт склав 10,6 
мільйона доларів США. Основними продуктами ім-
порту були кава, чай та тютюн. ■

■

Оксана СОВА

 Любителі культивувати один iз двох голо-
вних цілющих національних продуктів зберуться 
наступних вихідних на Петропавлівській Борща-
гiвці. Ініціювало створення такого колоритного то-
вариства фермерське господарство, яке спеціалі-
зується на вирощуванні українського часнику. Як 
зізнаються самі ініціатори, на початку діяльності, 
не маючи особливого досвіду ведення аграрно-
го бізнесу, вони зіткнулися з відчутним дефіци-
том доступної якісної інформації. Це стосувалося 
як тонкощів вирощування цієї без перебільшення, 
всенародно шанованої культури, так і сертифіка-
ції, збуту, зберігання... Зате в пошуках її вдало-
ся познайомитися з багатьма чудовими і актив-
ними людьми, які розвивають свій невеликий 
аграрний бізнес. Кожен мав власний унікальний 

досвід і цікаву практичну інформацію. З часом у 
всіх з’явилися додаткові можливості і торговель-
нi зв’язки. На цьому ґрунті й виникла ідея упоряд-
кувати увесь здобутий досвід і створити зручний 
сервіс для подальшої взаємодопомоги в побудові 
успішного аграрного бізнесу кожного з учасників 
процесу. Так виникло товариство UkrUP — хороше 
місце для старту і розвитку українського аграрного 
бізнесу. Воно й запрошує зацікавлених сільгосп-
виробників України приєднуватися до гурту, щоб 
познайомитися і разом генерувати нові цікаві ідеї 
для успішного розвитку власних і спільних справ. 
 Основне завдання форуму — перед почат-
ком сезону отримати чіткий план можливостей і дій 
щодо вирощування якісної продукції та отримання 
хорошого врожаю. І, як наслідок, — розширити ка-
нали збуту готової продукції, усвідомлюючи вимо-
ги та умови постачання українського часнику на пе-

реробку, в супермаркети та на експорт. Детальні-
ше про громадську кооперацію часниківників мож-
на дізнатися на сайті www.ukrup.com.ua.
 За попередніми даними, участь у форумі вже 
підтвердили майже двi сотнi зацікавлених виро-
щуванням часнику. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Залежно від погодних 
умов, південні регіони дня-
ми почнуть засівати поля 
ярими культурами. Як ін-
формує прес-служби Мі-
нагрополітики, загалом по 
країні ярі зернові заплано-
вано посіяти на площі 7,2 
мільйона гектарів, у тому 
числі ранні — на 2,4 мільйо-
на гектарів. Сумарна посів-
на площа під урожаєм-2017 
очікується на рівні поперед-
нього року: у межах 26,8 
мільйона гектарів. З них 
зерновими культурами за-
сіють майже 14,5 мільйона 
гектарів, на більшій час-
тині (54 відсотка) посів-
них площ. Такий баланс 
відповідає оптимальному 
співвідношенню культур у 
сівозмінах.
 За попередніми даними, 
найвагоміша частка в про-

гнозованій структурі посів-
них площ припаде на пше-
ницю (23,6 відсотка), со-
няшник — (20), кукуруд-
зу на зерно (16,4), ячмінь 
(9,7) та сою (7,2 відсотка). 
Залежно від умов весняно-
го виходу озимих культур 
структура зернового кли-
ну під урожай 2017 року 
корегуватиметься за раху-
нок оптимізації площ ярих 
зернових, зокрема, куку-
рудзи на зерно та пізніх 
круп’яних культур.
 У період весняно-літ-
ніх польових робіт ниніш-
нього року передбачено ви-
користати 958 тисяч тонн 
поживних речовин міндоб-
рив. Станом на 24 лютого 
аграрії придбали 723 ти-
сяч тонн поживних речо-
вин мінеральних добрив, 
або 75 відсотків від заявле-
ного обсягу. Минулого року 
мали 714 тисяч тонн.

 Потреба у засобах захис-
ту рослин на період ниніш-
ніх весняно-літніх робіт 
становить близько 28,6 ти-
сячi тонн проти 27,8 тисяч 
тонн у минулому році. З цієї 
кількості гербіцидів потріб-
но буде 18,9 тисячi тонн. За 
оперативною інформацією 
Держспоживслужби, вже 
закуплено половину від не-
обхідного, в тім числі 10 ти-
сяч тонн гербіцидів.
 Потреба сільгосптоваро-
виробників у пальному цьо-

горіч становить близько 1,4 
мільйона тонн дизпалива 
та 323 тисячi тонн бензину. 
У тому числі на проведення 
весняно-польо вих робіт — 
401 тисяча тонн дизпали-
ва та 95 тисяч тонн бензи-
ну. Під кінець лютого було 
придбано 274 тисячi тонн 
дизпалива та 65 тисяч тонн 
бензину, що становить від-
повідно 68 та 69 відсотків 
до потреби на період про-
ведення весняно-польових 
робіт. ■

ДОСВІД

Часник вирощувати пробували?
Другий Форум часниківників пройде 4-5 березня в Києві

■

НАПЕРЕДОДНІ

Озимину підкорегують ярі
В Україні стартує сівба ранніх зернових

■

Половина областей України вже проводить підживлення озимини,
приглядаючись, куди можна запускати й сівалки для  посівів.

❙
❙
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«Рано лягати і рано вставати — ось що робить людину здоровою, 

багатою і розумною». Бенджамін Франклін
американський політичний діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Буває так, що серце-
вий напад підкрадається 
до людини тоді, коли по-
руч немає нікого, хто б міг 
допомогти в цей критич-
ний момент. Британсь-
кі кардіологи вважають, 
що всі жертви серцевого 
нападу могли б допомог-
ти собі самі.  Якщо ви від-
чули, що серце почало би-
тися «неправильно» і ви 
ось-ось знепритомнієте, у 
вас є 10 секунд — але вони 
мають стати рятівними. 
Вам просто необхідно... 
почати кашляти: багато 
разів і дуже сильно. Що-
разу, перед тим, як каш-
лянути, зробіть глибо-
кий вдих — кашель має 
бути глибоким і трива-
лим, ніби ви хочете звіль-
нити дихальні шляхи від 
мокроти, яка засіла десь 
дуже глибоко. Вдихи і ка-
шель повинні повторю-
ватися кожні 2 секунди 

без перерв і зупинок, аж 
до моменту, коли прибу-
де на виклик швидка ме-
дична допомога або серце 
не почне битися у звично-
му ритмі. 
 Такий ефект лікарі 
пояснюють тим, що гли-
бокий вдих дозволяє кис-
ню проникнути в легені, 
а кашлеві рухи «стиска-
ють» серце і змушують 
кров циркулювати. Цей 
тиск на серце допомагає 
йому ввійти в нормаль-
ний ритм. Таким чином 
жертва серцевого нападу 
отримує додатковий час, 
аби дочекатися лікарів 
чи дістатися до лікарні.
 Сьогодні недуги сер-
цево-судинної системи 
— найчастіша причина 
смерті у світі. За оцінка-
ми експертів, за останні 
20 років рівень цього за-
хворювання зріс на 20%. 
Україна — на першому 
місці в Європі за кількіс-
тю серцево-судинних за-

хворювань і смертності 
від цих недуг. Такі дані 
містяться в офіційному 
звіті ВООЗ. Європейсь-
кі лікарі пояснюють та-
кий стан речей відсутніс-
тю звички відвідувати лі-
карів iз профілактичною 
метою, недовірою до ме-
диків, а також — низь-
ким рівнем доходів насе-
лення, який не дозволяє 
людині витрачати «зай-
ві» гроші на консультації 
у кваліфікованих фахів-
ців.■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Чи з’їли ви сьогодні 
порцію морської риби? 
Якщо так, то майте на 
увазі, що зробили дуже 
вдячну справу для влас-
ного здоров’я. Дієтоло-
ги не втомлюються нага-
дувати, що Омега-3 (полі-
ненасичена жирна кисло-
та, на яку багата морська 
риба) позитивно впливає 
на функцію серця і судин, 
зміцнює зір, покращує 
стан шкіри, підвищує 
розумову і фізичну пра-
цездатність. Лікарі ка-
жуть також, що морська 
риба допомагає нашому 
організму виводити ток-
сини і сприятливо діє на 
нер вову систему: вгамо-
вує тривожність.
 Американські дослід-

ники на сторінках журна-
лу Environmental Health 
Perspectives оприлюдни-
ли результати своїх до-
сліджень. Вони довели, 
що збалансована, здоро-
ва дієта допомагає захи-
щати організм від дії ба-
гатьох шкідливих речо-
вин, натомість нездорове 
харчування завдає ор-
ганізму шкоди і збільшує 
ризик багатьох небезпеч-
них хвороб. Зокрема, на 
думку дослідників, недо-
статня кількість морської 
риби і морепродуктів у 
раціоні може провокува-
ти нервозність і стан три-
воги, особливо — в жінок 
у період вагітності, коли 
ризик стресу вищий, ніж 
зазвичай.
 Окрім стресових си-
туацій, уникнути яких у 

наш час непросто, люди-
на щоденно потерпає від 
шкідливого впливу дов-
кілля. Отож, аби змен-
шити «атаку» на організм 
психоемоційних наванта-
жень і екологічних нега-
раздів, слід більше вжива-
ти рослинної їжі і продук-
тів, багатих на Омега-3. 
Поліненасичені  жирні 
кислоти насамперед слід 
шукати в жирних сортах 
морської риби (сьомзі, 
сардинах, оселедцеві).
 Отже, згідно з реко-
мендаціями дієтологів, 
здоровий раціон щодня 
має обов’язково вклю-
чати три порції овочів і 
фруктів, нежирні молочні 
і кисломолочні продукти 
(оптимально три на день), 
горіхи і бобові, цільні зла-
ки (бодай половина зі спо-
житих упродовж дня), а 
також морську рибу — 
щонайменше двічі-тричі 
на тиждень.■

Мирослава КРУК 

Переживши тривалу зиму і вто-
мившись без сонячного тепла, 
свіжих фруктів та вітамінів, 
організм  починає «хандри-
ти» і протестувати у різні спо-
соби. «Постійно хочу спати… 
Ба дьорості не додає ні кава, ні 
інші тонізуючі напої, — скар-
житься знайома. — Працювати 
дедалі важче, зосередитися на 
чомусь неможливо, здається, 
що і пам’ять зникає…» Хроніч-
на слабкість і кепський настрій о 
цій порі часто сигналізують про 
весняний авітаміноз, кажуть лі-
карі. Як зарадити в такій ситуа-
ції? За спостереженням лікарів, 
навесні пацієнти нерідко нарі-
кають на загострення хронічних 
недуг, часті застуди.  Але ж має 
бути якийсь вихід?

Жменя заморожених ягід — 
замість аптечного вітаміну
 Лікарі-імунологи нагаду-
ють, що наша імунна систе-
ма безпосередньо залежить від 
того, що ми їмо, тож насам-
перед необхідно збалансува-
ти власне харчування. Нині, в 
цей перехідний період між зи-
мою і весною, важливо виклю-
чити з раціону продукти, «зба-
гачені» барвниками і консер-
вантами, уникати надто жирної 
їжі, закладів швидкого харчу-
вання. Натомість доцільніше 

харчуватися простою домаш-
ньою їжею — готувати овочеві 
борщі, каші, сирні запіканки. 
Лікарі рекомендують звернути 
особливу увагу на сирі фрукти і 
овочі, квашену капусту. 
 Звісно, сезонних овочів і 
фруктів нині немає, а ті, що «пе-
резимували», втратили свої ко-
рисні речовини. Однак вихід є. 
«Головні вітаміни нині — риба, 
м’ясо, птиця, молочні про-
дукти, — наголошує дієтолог 
Світлана Фус. — Якщо ці про-
дукти щодня будуть на вашому 
столі, то про нестачу вітамінів 
не йтиметься. Але, можливо, 
ваше харчування недостатньо 
збалансоване. Пам’ятайте: ві-
таміни в організм мають надхо-
дити комплексно, а харчуван-
ня має бути різноманітним. Не 
можна їсти чогось більше, а чо-
гось узагалі уникати. Важливо 
дотримуватися певної пропор-
ції. Білкової їжі має бути най-
більше, жирів — трохи менше, 
а найменше — вуглеводів, хоча 
вони також дуже важливі для 
організму. Вуглеводами нас за-
безпечують макаронні вироби, 
солодощі, хліб. Жири є у верш-
ковому маслі, салі, рослинних 
оліях. Співвідношення рослин-
них і тваринних жирів має бути 
два до одного. Поєднуйте м’ясо 
з овочами, а молочні продукти з 
фруктами».
 У період міжсезоння мо-

жуть стати у пригоді аптеч-
ні мультивітамінні комплек-
си, хоча покладатися тільки на 
них — не варто. Зазвичай кож-
ному з нас бракує певного, «сво-
го» вітаміну, того, що ми най-
менше з’їдаємо з продуктами. 
Тож важливо урізноманітнити 
свій раціон. Зрештою, «живі» 
вітаміни і мікроелементи ко-
рисніші для організму, ніж син-
тетичні, наголошують лікарі. 
Залізо можна «взяти» в зеле-
них яблуках та гранатах, а та-
кож у яйцях, бобових і зерно-
вих. Кальцій, що так потрібний 
для міцних кісток, зубів, волос-
ся і нігтів, є в молочних продук-
тах, особливо в сирах, та яєчних 
жовтках, а калій — у печеній 
картоплі, куразі, родзинках і 
свіжих червоних помідорах. На 
магній багаті гречка, квасоля, 
рис і хліб із цільного борошна. 
Морепродукти, м’ясо, гарбузо-
ве насіння і паростки пшениці 
збагатять організм цинком.
 Вітамін А знайдете в моркві, 
буряку, червоному перці, куку-
рудзі, гарбузі, а вітамін С варто 
шукати в зелені, капусті, цит-
русових, шипшині. Шипши-
новий чай, до речі, містить і ві-
тамін Е. Світлана Фус нагадує: 

слід правильно розподіляти 
харчування протягом дня, аби 
всі важливі вітаміни і мікро-
елементи засвоювалися. Напри-
клад, щоб отримати денну нор-
му вітаміну С, достатньо з’їсти 
апельсин і два ківі або жменю 
заморожених ягід смородини.

Березовий сік і повноцінний 
сон
 Фізична активність — не 
менш дієвий помічник у бороть-
бі з весняною хандрою. Якщо 
працюєте в офісі і мало рухає-
тесь, то помірні заняття спор-
том та регулярні прогулянки на 
свіжому повітрі особливо важ-
ливі. Візьміть за правило під 
час обідньої перерви прогулю-
ватися в парку, корисно також 
подихати свіжим повітрям пе-
ред сном. 
 «Фізичні навантаження за-
гартовують людину, роблять 
стійкішою до перепадів тем-
ператур, інфекцій, — заува-
жує столичний терапевт Оль-
га Шидловська. — До речі, вис-
нажливі тренування зовсім не 
обов’язкові. Досить ранкової 
пробіжки або прогулятися на 
роботу пішки.
 Лікарі радять не забувати 

про повноцінний сон. Саме він, 
зауважує Ольга Шидловська, 
відновлює сили. «Що менше 
ми спимо, то швидше зношуєть-
ся організм, — застерігає фахі-
вець. — Якщо людина не виси-
пається, на ранок у неї «важка» 
голова. Відтак через роздрату-
вання важче зосередитися на 
роботі чи навчанні». 
 Пані Ольга радить попов-
нювати сили з допомогою фіто-
чаїв. Їх навесні корисно готува-
ти із гілок смородини та малини. 
Трав’яні напої — не просто дже-
рело вітамінів і мікроелемен-
тів, а й рідина, якої потребує ор-
ганізм. Адже через зневоднення 
в організмі накопичуються шла-
ки, порушуються обмінні проце-
си. Адаптуватися до сезонних 
змін допоможе і зелений чай, 
каже лікар. Він не просто тоні-
зує, як кава чи чорний чай, а й 
заряджає позитивною енергією, 
отже, допомагає боротися iз сон-
ливістю, покращує настрій. Чу-
довим джерелом вітамінів та-
кож є березовий сік, сезон яко-
го незабаром настане.■

РЕЦЕПТ

«Ранковий душ та енергетичний 
сніданок»
 Лікар-дієтолог Центру здорового 
харчування «100 років» Оксана Ски-
талінська радить починати день пор-
цією так званого гідромелю — до 
склянки підкисленої соком лимона чи 
яблучного оцту води додайте пів чай-
ної ложки меду. Після ранкової за-
рядки обов’язково прийміть душ, 
розітріться рушником і беріться за 
енергетичний сніданок. Приклад тако-
го сніданку — каша із зернових (ска-
жімо, вівсянка) зі столовою ложкою 
розмочених і нарізаних сухо фруктів 
(курага, родзинки), ягід. Доречною 
буде жменька волоських горіхів і чай-
на ложка насіння льону. Доповнити 
ранкове меню можна звареним яйцем, 
шматочком твердого сиру і кавою з 
молоком.

■АКТУАЛЬНО

Навесні скажіть 
авітамінозу «ні»
Подолати «сезонну хандру» допоможуть 
збалансоване харчування, повноцінний сон і 
регулярні прогулянки на свіжому повітрі

■

Повноцінне харчування, фізичні вправи і регулярний сон допоможуть 
побороти весняну «хандру». 
Фото з сайта KladvSebe.ru.

❙
❙
❙

ВАЖЛИВО

Не тривожтесь 
— їжте рибу!
Захистити організм від згубного 
впливу стресів і токсинів допоможе 
корисний компонент Омега-3 

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Десять рятівних секунд
Про що важливо пам’ятати і як діяти, якщо серцевий 
напад застав вас на самоті

■

Риба — незамінний 
продукт у нашому раціоні.
Фото з сайта krihitka.com.ua.

❙
❙
❙

У ситуації, коли серце 
«прихопило» вас на самоті, 
головне — не розгубитися.
Фото з сайта zdorovieinfo.ru.

❙
❙
❙
❙
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Скандал у «Місячному сяйві»
 Отже, доведеться таки по-
чати з кінця, коли відбувало-
ся нагородження переможців 
у головній категорії — «Кра-
щий фільм 2016 року». Нази-
вати лауреата на сцену вийшла 
пара вже немолодих славетних 
акторів Уоррен Бітті та Фей Да-
нуей, які створили незабутній 
екранний дует у гангстерській 
драмі «Бонні і Клайд». Бітті від-
крив конверт iз назвою перемож-
ця, але назвати його не міг. Його 
руки тремтіли і було не зрозумі-
ло, чи він не бачить написаного 
на картці, чи спеціально затягує 
паузу, щоб загострити інтригу в 
залі. Нарешті він показав кар-
тку Фей Дануей і та вигукнула 
назву фільму-переможця — «Ла-
Ла Ленд». На сцену вбігла галас-
лива знімальна група і два про-
дюсери фільму вже встигли ви-
голосити «дякувальні» промо-
ви, коли один iз них — Джордан 
Горовіц—  випадково глянув на 
картку і побачив, що там як пере-
можець зазначено фільм «Місяч-
не сяйво», а не «Ла-Ла Ленд». 
Горовіц підійшов до мікрофона 
і повідомив занімілій залі, що 
володарем «Оскара» є насправ-
ді стрічка «Місячне сяйво». Фей 
Дануей, яка припустилася при-
крої помилки, поспішно втек-
ла зі сцени, а за конфуз мусіли 
вибачатися Уоррен Бітті та ве-
дучий Джиммі Кіммел. Правда 
восторжествувала, але вражен-
ня від чудового вечора було дещо 
зіпсоване. 
 Така помилка на церемонії 
«Оскарів» сталася вперше, але в 
історії шоу-бізнесу аналогічні пре-
цеденти є. 2015 року на конкурсі 
краси «Міс Всесвіт» помилково 
оголосили переможницею зовсім 
іншу дівчину. Але там однознач-
но помилився ведучий Стів Хар-
ві. А що сталося з Уорреном Бітті 
і Фей Дануей, які в четверо очей 
не побачили, що надруковано на 
картці великими і чіткими літе-
рами, важко здогадатися. Органі-
затори ж вечора пояснили конфуз 
тим, що помилково вручили Біт-
ті і Дануей конверт із прізвищем 
кращої акторки, замість кращого 
фільму.

Пустунчики і жертви 
політкоректності 
 Стосовно розподілу самих 
нагород, то все відбулося без сюр-
призів і очікувано. Ностальгій-
ний, барвистий мюзикл «Ла-Ла 
Ленд» мав рекордну кількість но-
мінацій — 14, а в підсумку пере-
міг у шести з них. Якби не вияви-
ли помилку, то мав би і сім «Ос-
карів». 32-річний режисер «Ла-
Ла Ленду» Деміен Шезелл тепер 
має не лише золотого чоловічка 
за режисуру, а й став наймолод-
шим в історії нагород лауреатом 
у цій категорії. Драма «Манчес-
тер біля моря» мала вісім номі-
націй, а здобула два «Оскари». 
Один iз них — для Кейсі Аффле-
ка як кращого актора в головній 
ролі. Для нього це важливо, ос-
кільки завдяки цьому Кейсі вий-
шов iз тіні старшого від нього на 
три роки і славетнішого брата 
Бена Аффлека, який вже є воло-
дарем двох «Оскарів».

 Попереднього року Амери-
канську кіноакадемію гостро 
критикували за  ігнорування 
акторів-афроамериканців та кі-
нематографістів, навіть луна-
ли заклики бойкотувати за це 
минулорічну церемонію. Чи то 
впродовж минулого року  аут-
сайдери-кінематографісти на-
пружились і видали «на-гора» 
кращі фільми, чи то Академія 
вдалася до так званої політко-
ректності, але цьогоріч афро-
американцям скаржитися не 
доводиться — їм дісталася май-
же половина «Оскарів». Жерт-
вою цієї не зовсім виправданої 
політкоректності стала славет-
на 63-річна французька актор-
ка Ізабель Юппер, яка вважала-
ся фавориткою у категорії «Кра-
ща акторка у головній ролі», а 
натомість «Оскара» отримала 
молода і менш досвідчена   ак-
торка Вайолі Девіс, яка на цере-
монії відзначилась тим, що єди-
ною з лауреатів щедро розрюм-
салася на сцені.

Багаті на вигадки
 Не знаю, хто більше доклав 
зусиль та вніс свіжих ідей  чи 
самі організатори, чи ведучий 
Джиммі Кіммел, але десь кожні 
півгодини вечір оживлявся яко-
юсь нестандартною витівкою. 
Ведучий пожартував, що аме-
риканське кіно не може обійти-
ся без того, щоб у ньому не було 
цукерки. І негайно на глядачів 
посипалися зі стелі пакетики-
парашутики з цукерками. Цей 
фокус повторювався ще двічі 
впродовж вечора, правда, ос-
таннього разу в пакетиках було 
печиво. Певне, щоб дозволити 
ведучому вдало пожартувати: 
«Може, ви ще й кави до печива 
наллєте».
 Іншим вдалим трюком для 
розрядки було запрошення до 
зали випадкових туристів iз 
відкритого автобуса, на яко-
му  гості Лос-Анджелеса огля-
дають визначні місця Голліву-
ду. Так народ зустрівся і близь-
ко поспілкувався зi своїми зір-
ками-кумирами і навпаки. Під 
час розмови ведучий з’ясував, 
що немолода вже чорношкіра 
пара туристів заручена і в груд-
ні збирається побратися. Веду-
чий пожартував: може, вони 
запросять на весілля свідками 
когось із присутніх? Жінка не 
розгубилася і вказала пальцем 
на Дензела Вашингтона: «Ось 
цього чоловіка». Тепер жертві 
жарту доведеться виконувати 
роль свідка на весіллі зовсім не 
знайомих йому людей.

Покепкували з Трампа,
 але незлостиво
 Незадовго до церемонії вру-
чення «Оскарів» у Голлівуді за-
початкували протестну акцію 
проти нового президента США 
Дональда Трампа. Її очолила ві-
дома акторка Джоді Фостер. Її 
чи то не запросили на вечір «Ос-
карів», чи то вона сама не поба-
жала, але без кепкування на ад-
ресу Трампа не обійшлося. Вже 
з самого початку ведучий Джим-
мі Кіммел оголосив, зберігаючи 
серйозний вираз обличчя: якщо 

в залі є представники телеком-
панії Сі-Ен-Ен чи газет «Нью-
Йорк Таймс» та «Лос-Анжелес 
Таймс», то вони повинні негай-
но залишити приміщення, бо за-
втра повідомлять якусь «брех-
ню» про церемонію. Тим самим 
ведучий повторив ті ж слова, що 
їх промовив Трамп під час недав-
ньої зустрічі з представниками 

американських ЗМІ. 
 Усім відомо, що Дональд 
Трамп не бажає спілкуватися з 
журналістами і звертається до 
народу лише через «Твіттер», в 
якому окопався, немов у бункері. 
Тож Джиммі Кіммел також десь 
на початку церемонії привсе-
людно перевірив на своєму смар-
тфоні, чи Трамп уже щось на-
писав у «Твіттері» стосовно ве-
чора «Оскарів». А дещо пізніше 
запропонував окремим кінозір-
кам особисто і вголос прочитати 
на весь зал образливі чи відвер-
то дурні висловлювання, які пи-
шуть про них у «Твіттері». Акто-
ри не відмовилися, хоча зміст ок-

ремих висловлювань мав явний 
«перебір». Натяк зрозумілий — 
ось хто «твітить» iз «Твіттера» 
разом iз Трампом.
 Упродовж церемонії бага-
то кіномитців прямо чи побіч-
но реагували на різні заяви і дії 
Трампа. Переможцем у кате-
горії «Кращий неангломовний 
фільм» стала стрічка ірансь-
кого режисера Асгара Фархаді 
«Комівояжер». Її творець і ви-
конавиця головної ролі бойко-
тували  церемонію на знак про-
тесту проти заборони Трампом 
в’їзду до США громадянам семи 
мусульманських країн, включно 
з Іраном. На церемонії відтвори-

ПРЕМІАЛЬНІ■

Цукерки на голову
На церемонії вручення кінопремії «Оскар» уперше за всю історію 

помилково оголосили переможцем зовсім іншу стрічку

ШОУ МОДИ

 «Оскари» — це не лише свя-
то кіно, а й моди. Жінки й чолові-
ки Голлівуду готуються до цьо-
го вечора старанно і заздале-
гідь, як школи самби до карнава-
лу в Ріо-де-Жанейро. Глядачам 
не могла впасти в очі «смілива» 
чорна з блискучими цятками дов-
га сукня акторки Дженніфер Еніс-
тон. Не стільки сукня, як деколь-
те на ній глибиною з Маріанську 
впадину і розріз збоку висотою з 
Еверест. Чудова була і сукня кра-
щої акторки Емми Стоун («Ла-Ла 
Ленд»), принаймні дуже пасува-
ла до статуетки «Оскара». А най-
привабливішими видалися шати з 
двох частин акторки Холлі Беррі. 
У свої 50 років вона виглядала в  
сукні неперевершено.

■

ХТО Й ЗА ЩО?

 Чи важко вгадати переможця?
 Незаперечно, що в історії «Оскарів» було чимало несправедливостей, коли на-
городу отримувала далеко не краща робота. Як зазначено вище, враховується не 
лише художня вартість стрічки, а часом і політичний чи соціальний аспект, вступа-
ють у дію правила політкоректності та інші чинники. Але, загалом, Американська 
академія є об’єктивною. Знавець кіно та правил Голлівуду може заздалегідь без-
помилково визначити переможця. Перед церемонією шанований американський 
часопис «Форбс» оприлюднив прогноз на переможців за категоріями. Результат: 
«Форбс» вгадав переможців у 15 з 24 категорій. 

 Отже, хто вони, цьогорічні переможці? 
 Кращий фільм — «Місячне сяйво».
 Кращий актор у головній ролі — Кейсі Аффлек («Манчестер біля моря»).
 Краща акторка в головній ролі — Емма Стоун («Ла-Ла Ленд»).
 Актор у ролі другого плану — Махершала Алі («Місячне сяйво»).
 Акторка в ролі другого плану — Вайола Девіс («Паркани»).
 Кращий неангломовний фільм — «Комівояжер» (Іран).
 Кращий режисер — Деміен Шезелл («Ла-Ла Ленд»).
 Оригінальний сценарій — Кеннет Лонерган («Манчестер біля моря»).
 Адаптований сценарій — Баррі Дженкінс і Таррел Елвін («Місячне сяйво»).
 Операторська робота — Лінус Сандгрен («Ла-Ла Ленд»).
 Художник по костюмах — Колін Етвуд («Фантастичні звірі і де їх знайти».
 Художнє оформлення (декорації) — Девід Васко і Сенді Рейнолдс-Васко 
(«Ла-Ла Ленд»).
 Оригінальна музика для кіно — Джастін Гурвіц («Ла-Ла Ленд»).
 Оригінальна пісня для кіно — City of Stars («Місто зірок») («Ла-Ла Ленд» му-
зика  Джастіна Гурвіца, слова Бенджа Пейсека і Джастіна Пола, виконавець Джон 
Ледженд).
 Повнометражний документальний фільм — «О. Джей. — Зроблено в Америці».
 Короткометражний документальний фільм — «Білі шоломи».
 Анімаційний художній фільм — «Зоотопія».
 Монтаж — Джон Гілберт («З міркувань совісті»).
 Монтаж звуку — Сильвейн Бельмаре («Прибуття»).
 Мікшування звуку — «З міркувань совісті».
 Візуальні ефекти — «Книга джунглів».
 Макіяж і зачіски — «Загін самогубців».
 Короткометражний ігровий фільм — «Співай».
 Короткометражний анімаційний фільм — «Пайпер».

■

Творці «Місячного сяйва» нарешті відібрали «Оскара» у «Ла-Ла-Ленду».❙

Ігор ВІТОВИЧ

Цьогорічна церемонія вручення найвищої кінематографічної наго-
роди «Оскар» була значно цікавішою за попередні, бо організатори 
додали до неї чимало нових елементів, які оживляли атмосферу 
вечора, не давали заснути від нудних та довгих подяк лауреатів зі 
сцени всім родичам, знайомим і колегам по знімальній групі. Втім 
цього разу таких нудних монологів було мало. Ведучий церемонії 
Джиммі Кіммел був на висоті: сипав жартами і дотепами, які не 
віддавали тією вульгарністю, що була притаманна комікам-веду-
чим попередніх церемоній. Загалом перебіг церемонії був веселим 
і невимушеним, аж до останніх хвилин, коли на сцені вибухнув 
гучний скандал.

Вайола Девіс вихопила статуетку
майже з-під носа досвідченішої
конкурентки. 

❙
❙
❙
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Італію півроку трясе
 Сейсмологи констатували, що італійці мають за со-
бою «страшний рік». 2016 року на Апеннінському півос-
трові зареєстровано 53 тисячі сейсмічних поштовхів, тоб-
то в три рази більше у порівнянні з 2015 роком. Італій-
ський Інститут геофізики та вулканології повідомив, що 
серія вулканічних катаклізмів розпочалася в серпні мину-
лого року, і відтоді в середньому по Італії щодня реєстру-
вали близько 40 невеликих поштовхів. Але в найнебез-
печнішому сейсмологічно регіоні (біля міста Аматріче) їх 
кількість сягала навіть 300-600 за добу. Серія трагічних 
за наслідками підземних поштовхів у центральній час-
тині Італії сталася 24 серпня та 26 і 30 жовтня. Найбільш 
трагічний за наслідками був перший iз них, коли в районі 
містечка Аматріче загинуло майже 300 осіб. 

Новий лідер Демократичної партії США
 Національний комітет Демократичної партії Сполу-
чених Штатів очолив 55-річний Том Перес. Він був мініс-
тром праці в адміністрації президента США Барака Оба-
ми і тепер опікуватиметься партією у складний час після 
програшу на останніх виборах кандидата-демократа Хіл-
ларі Клінтон. Заступником Перес обрав свого суперника у 
змаганні за нову посаду — конгресмена-ліберала з Мін-
несоти Кіта Еллісона. За Переса під час конференції Де-
мократичної партії у місті Атланта проголосували 235 од-
нопартійців, а за Еліссона — 200. Новий партійний лідер 
назвав своїм головним завданням «об’єднання та омо-
лодження партії». Перес, син емігрантів iз Домінікансь-
кої Республіки, був одним iз найближчих співробітників 
екс-президента Барака Обами. 

У Москві вшанували Нємцова
 У неділю у центрі Москви відбувся марш пам’яті опо-
зиційного політика Бориса Нємцова, якого вбили два роки 
тому — 27 лютого 2015 року. Участь у заході взяли близь-
ко 15 тисяч осіб. Учасники скандували «Путін — злодій», 
«Раз, два, три — Путін йди». Мітингувальникам не доз-
волили пронести на мітинг банер iз написом: «Путін - це 
війна». Маршрут маршу, який погодила столична мерія, 
не включав Великий Москворецький міст, де сталося 
вбивство. Марш проліг від Пушкінської площі — по буль-
варах до Чистих Прудів і звідти на проспект Академіка Са-
харова. Але прихильники Нємцова все ж приносили квіти 
на міст неподалік Кремля, де вбили опозиціонера. Люди 
проходили на місце збору через рамки металошукачів. 
Дещо менш чисельні акції на вшанування пам’яті Нємцо-
ва відбулися в Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.

Колишнього главу МВФ засудили до 
ув’язнення
 Іспанський суд виніс вирок колишньому главі МВФ 
Родріго Рато, засудивши його до 4,5 року ув’язнення. Фі-
нансиста визнано винним у банківських шахрайських опе-
раціях із кредитними картками під час його перебування 
у 2010-2012 роках на посаді глави одного з найбільших 
банків Іспанії Banki. До роботи у цьому банку Рато був 
віце-прем’єром в уряді Хосе Марія Аснара (1996-2004), а 
в 2004-2007 роках очолював МВФ. Після відставки Рато 
з посади глави Bankia у банку виникли серйознi фінан-
совi проблеми, Слідство встановило, що їх винуватцем 
був глава банку. За результатами розслідування, у сере-
дині цього місяця також висунуто підозру главі Центро-
банку Іспанії Мігелю Анхелю Фернандесу.

Трамп порушить сторічну традицію 
 Дональд Трамп оголосив, що не відвідуватиме щоріч-
ну вечерю з Асоціацією кореспондентів, які працюють у 
Білому домі. Таку заяву Трампа розглядають як черговий 
етап конфлікту між новим президентом та деякими медіа, 
які, як він каже, нечесно висвітлюють його дії. Асоціація 
у відповідь заявила, що не скасовуватиме цю подію, за-
плановану на 29 квітня. За традицією, якій уже сто років, 
вечерю з журналістами щороку відвідують усі президенти 
США, часто під час таких подій і перші особи, і представ-
ники ЗМІ дозволяють собі досить сміливі жарти. Трамп 
повідомив про відмову повечеряти з журналістами через 
кілька днів після того, як Білий дім не допустив кореспон-
дентів кількох ЗМІ на офіційний брифінг. На знак протес-
ту проти такого кроку представники інших медіа пішли з 
прес-конференції у Білому домі. 

Витрати на оборону Німеччини зростуть 
 Канцлер Німеччини Анґела Меркель у суботу підтвер-
дила план збільшення до 2024 року витрат на озброєння 
до рівня 2% ВВП, у той час коли її партнер у коаліції СДП 
знову висловив застереження щодо реалізації мети, яку 
три роки тому встановило НАТО.
 «Безпека та страхування від можливої атаки є необ-
хідним», — сказала канцлер Німеччини під час виборчо-
го мітингу в Штралсунді на півночі Німеччини. «Ми му-
симо дотриматися зобов’язань. Цього вимагають від нас 
інші країни світу. Я вважаю, що вони мають рацію, вима-
гаючи це від Німеччини», — зазначила Меркель у своє-
му виборчому окрузі. На думку глави німецького уряду, 
у зв’язку з кризою в Україні та загрозою з боку ісламсь-
ких терористів Німеччина мусить показати, що на неї мож-
на покладатися. На цей час Німеччина витрачає на армію 
1,2% ВВП. У 2014-му країни НАТО зобов’язалися збільши-
ти бюджети на сектор оборони щонайменше до 2% ВВП 
до 2024 р. ■

ли відповідне аудіозвернення 
Фархаді. У категорії «Корот-
кометражний документаль-
ний фільм» перемогла сирій-
ська стрічка «Білі шоломи» 
про турецьких добровольців, 
які рятували під обстрілами 
мирних мешканців сирійсь-
кого міста Алеппо. Її сирійсь-
кого оператора Халеду Хаті-
бу не впустили до США для 
участі в церемонії.
 Славетний мексиканський 
актор Гаель Гарсіа Берналь за-
явив зі сцени, що кіномистец-
тво не знає кордонів, тому він 
не сприймає рішення Трам-
па споруджувати стіни між 
країнами, маючи на увазі пе-
редусім його країну. Один iз 
двох італійських стилістів, 
які здобули «Оскара» за робо-
ту над фільмом «Загін само-
губців», заявив зі сцени, що 
він з Італії, тобто також міг-
рант в Америці, і сказав: «Цей 
«Оскар» для всіх мігрантів у 
США». Інший митець заявив 
зі сцени, що всі кінематогра-
фісти — мігранти, оскільки 
вони знімають свої роботи у 
різних країнах світу. Тому за-
ходи Трампа скеровані проти 
мистецтва. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

і трохи політики

ДОВІДКА «УМ»

 Найпрестижнішу в світі кіно 
нагороду «Оскар» цьогоріч вруча-
ли у 89-й раз. Лауреатів традицій-
но визначають шляхом таємного 
голосування приблизно шість ти-
сяч членів Американської кіноа-
кадемії. Для об’єктивності голосу-
вання кожен кіноакадемік голосує 
лише за номінантів у тій категорії, 
фахівцем з якої він є (скажімо, ак-
тор, режисер чи сценарист). 
  Нагороди визначаються і при-
значаються загалом у 24 кате-
горіях, у більшості з яких на ста-
туетку претендують п’ять номінан-
тів. Але є два винятки. У категорії 
«Кращий художній фільм» число 
претендентів на нагороду в остан-
ні роки розширили до 5-10. Цього 
року за нагороду в головній кате-
горії змагалися 9 художніх філь-
мів. У категорії «Кращий грим та 
зачіски» традиційно, враховуючи 
її вузьку специфіку, лише три но-
мінанти. 
  Найбільше номінацій цього 
року мала стрічка «Ла-Ла Ленд» 
— вона претендувала на нагоро-
ди у 14 категоріях. Це повторення 
абсолютного рекорду за кількістю 
номінацій у всій історії «Оскарів», 
після фільмів «Титанік» (1997 рік) 
та «Все про Єву» (1950 рік). На-
ступними за кількістю номінацій 
цьогорічними претендентами були 
драма про прибульців iз космосу 
«Прибуття» та історія про дорос-
лішання «Місячне сяйво» — по 
вісім номінацій.

■

НАПЕРЕДОДНІ

 Гіркота «Золотої   
 малини» 

 Напередодні церемонії «Ос-
кар» американські незалежні кі-
нематографісти оголосили лауре-
атів альтернативної премії «Неза-
лежний дух» (Independent Spirit 
Awards). Ця нагорода відзначає 
найкращі досягнення минулого 
року в незалежному малобюджет-
ному кіновиробництві.  Найбіль-
ше нагород зібрала американсь-
ка драматична стрічка «Місячне 
сяйво» про хлопчика, який росте 
в небезпечному районі з матір’ю-
токсикоманкою. Найкращою акт-
рисою, за версією «Незалежно-
го духу», стала 63-річна францу-
женка Ізабель Юппер за роль у 
фільмі-трилері «Вона». Отримую-
чи нагороду, акторка наголосила, 
що цінить незалежність та бунт у 
мистецтві. Серед чоловічих ролей 
незалежні кінематографісти наго-
родили Кейсі Аффлека. 
 Також перед «Оскаром» було 
оголошено «лауреатів» амери-
канської сатиричної премії «Золо-
та малина»  за найгірші досягнен-
ня у світі кіно минулого року. Від-
знака за найгірший дует дістала-
ся Бену Аффлеку та Генрі Кавіллу 
за їхню роботу у стрічці «Бетмен 
проти Супермена: На зорі спра-
ведливості». Ця ж картина отри-
мала антинагороду «за найгірший 
рімейк, плагіат чи сіквелл». Най-
гіршою картиною 2016 року на-
звали фільм «Америка Хілларі: 
таємна історія Демократичної 
партії» режисера Деніша Д’Сузи. 
Він нагороджений як найгірший 
актор за закадровий голос у кар-
тині та найгірший режисер разом 
із Брюсом Шулей. Ребека Тернер, 
яка зіграла Хілларі Клінтон, отри-
мала «Золоту малину» за найгір-
шу жіночу роль.
 Ще одна нагорода — «За від-
новлення репутації» — дiста-
лася Мелу Гібсону за його ре-
жисерську роботу «З міркувань 
совісті» (Hacksaw Ridge), з якою 
він повернувся на голлівудський 
знімальний майданчик після дов-
гої перерви. До речі, цей фільм 
номіновано на «Оскара» в шести 
категоріях.

■

Емма Стоун отримала нагороду з рук Леонардо ді Капріо, який тріумфував на церемонії торік.❙

Кейсі Аффлек нарешті вийшов із тіні свого брата Бена. ❙

Десант цукерок на залу.❙
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«Можна красиво розповідати, 
але насправді за всім цим 
стоїть важка праця»
 ■ Валерію, ви з п’яти років 
граєте на скрипці. Вам не наб-
ридло?
 — Це мій обов’язок — роби-
ти серйозну справу з дитинства. 
Якщо ти не звик iз раннього 
віку, то буде погана взаємодія 
з інструментом. Краще раніше 
починати, тож я дуже радий, 
що почав вчасно, бо потім жал-
кував би все життя. Я не заздрю 
тим, хто почав пізно.
 ■ Першу скрипку пам’я та-
єте?
 — Першу скрипку купили 
батьки, досі на ній граю, чудо-
вий інструмент. Батьки зробили 
все, щоб я нічого не потребував 
і серйозно присвятив себе музи-
ці. Звісно, купили інструмент, 
зважаючи на тодішні можли-
вості, але вона досі у хорошо-
му стані. Про це можна краси-
во розповідати, але насправді 
за всім цим стоїть важка праця, 
насамперед батьків і педагогів, 
а потім уже самої людини, що 
грає на музичному інструмен-
ті. І, звісно ж, немає правил, 
канонів, усе індивідуально. Я 
ріс в атмосфері постійної зай-
нятості з педагогом, постійних 
стремлінь до досягнення, і це не 
можна назвати нормальним для 
цього віку. Але як у спорті, так 
і в музиці потім за доброго збі-
гу обставин усе це можна при-
ємно подати. Хоча я довгий час 

не зовсім розумів, що я роблю, 
усвідомлення приходить пізні-
ше.
 ■ Не протестували проти та-
кого дитинства? 
 — Мабуть, були різні мо-
менти. Але я вдячний батькам 
за все. За те, що мама змушува-
ла і вселила бажання працюва-
ти. Так, вдячний, хоча це тяж-
ка праця, звісно, дуже кропіт-
ка, це певні обмеження.

«Музикант, що не 
розвивається, — це тяжкий 
випадок»
 ■ Скрипаль Ґідон Кремер ка-
зав, що жодна техніка не важ-
лива, якщо граєш без душі. Як 
на вашу думку, наскільки все-
таки важлива техніка?
 — Щодо Ґідона Кремера, 
якого я маю честь знати особис-
то і навчався в нього, то ця лю-
дина — великий музикант, ве-
личезна особистість світового 
масштабу. Він настільки комп-
лексний, що слово «душа» без-
посередньо в його випадку поєд-
нане з такою кількістю інших 
елементів, що я б не мислив так 
однозначно. У випадку Ґідо-
на Маркусовича переважає гра 
неймовірно продумана, розум-
на й інтелектуальна. Загалом 
приємно, коли музикант грає 
на сцені та людина в залі щось 
відчуває, це складові — душа, 
емоція, все має бути вивіреним, 
продуманим. Але найголовні-
ше — професіоналізм і справж-

нє вміння робити свою справу, 
що більше емоцій, то більше це 
може здатися непрофесійним 
виконанням, бо лише емоціями 
не візьмеш. Хоча без них теж не 
можна, це має бути математич-
но продумана суміш, що дає 
ефект. Ну й треба постійно роз-
виватися, бо музикант, що не 
розвивається, — це тяжкий ви-
падок. На мене особисто Ґідон 
Маркусович дуже вплинув.
 ■ Яким саме був вплив Ґідо-
на Маркусовича на вашу твор-
чість?
 — Він мене критикував, ще 
й як! Як він не може не крити-
кувати? Він — великий скри-
паль. Я сприймав критику як 
від Педагога, як від Учителя, 
як від Ментора, і це мені дуже 
допомогло. Він закликав не 
просто до унікального ставлен-
ня до деталей, він закликав від-
кинути міф, що ти таланови-
тий, що ти хороший. Посеред 
кого хороший? Своєї сім’ї, се-
ред концертної зали твого міс-
та? Де хороший? Що означає 
— хороший? Закликав до того, 
що все відносне, треба знай-
ти себе, знайти сенс своєї влас-
ної музичної діяльності. Я за 
це йому дуже вдячний, хоча це 
був момент не дуже приємний 
як для будь-якої молодої лю-
дини, що грає на інструменті з 
усієї сили. Це, можливо, дещо 
боляче, але це просвіта. Я нав-
чався в нього, він кликав і гра-
ти, і вчитися.
 ■ Можна сказати, що 1999 
рік, коли ви здобули навчаль-
ний грант на конкурсі в Іспанії, 
став для вас переломним?
 — Це точно. Наша музич-
на спільнота мені б не дала та-
кого поштовху, і найголовні-
ше — не дала б зрозуміти, куди 
мені розвиватися. Бо тут є сте-
ля, якої немає на Заході, у Шта-
тах. Там є й неймовірна конку-
ренція, тож, безумовно, особ-
ливо 1999 року, це була необ-
хідність. Переломний чи ні — я 
не впевнений, бо в моєму житті 
було кілька переломних момен-
тів? Я, можливо, ще не дійшов 

до найбільшого з них. Перелом-
ний момент — це коли ти сам, 
перебуваючи в пошуку, відкрив 
щось. Суто географічний і віко-
вий — так, але музичний — ні, 
оскільки я досі ще перебуваю в 
музичному розвитку у висхідно-
му векторі. Коли відбувся злет і 
ти вже, так би мовити, на авто-
пілоті, це переломний момент. 
Але, щоб дійти, потрібно злеті-
ти — технічно, інтелектуаль-
но — тут цілий комплекс. 1999 
рік — це був насамперед виїзд 
за кордон, поява нових педаго-
гів, яких потім було багато.
 ■ Які тоді найважливіші 
творчі моменти виділяєте для 
себе?
 — Ті, що пов’язані з усвідом-
ленням себе як музиканта. На-
самперед ідеться про відповіді 
на запитання, хто є та люди-
на, що грає на сцені, що вона 
вносить у загальний музичний 
контекст, картину — українсь-
кі чи закордонні — що являє 
собою ця індивідуальність? У 
нас звикли, що ми добре грає-
мо, до нас прийдуть і нас роби-
тимуть. На Заході такого немає, 
і це величезний урок, який ми 
зобов’язані вивчити і вивчаємо, 
приїжджаючи туди. Там пот-
рібно, щоб ти був багатогран-
ною особистістю і сам себе зро-
бив, не просто добре грав чи був 
дуже талановитим — цього не-
досить.

«У музиканта проблема одна 
— ми починаємо дуже себе 
любити»
 ■ Ви сказали, що в Україні 
існує «стеля», як гадаєте, з чим 
це пов’язано?
 — Це пов’язано з тим, що в 
Україні грати класичну музи-
ку непрестижно: грошей в ор-
кестри, в побудову нових залів, 
у гастролі, в солістів не вклада-
ють. Де «стеля»? «Стеля» — це 
сісти в оркестр, якщо така «сте-
ля», то відповідно і рівень та-
кий. Солісти в нас є, в кожній 
країні є всесвітні герої, дивля-
чись із чим порівнювати. Про-
те так, він може вважати себе 

солістом, і правильно робить. 
Але порівняно iз солістами на 
Заході його ніхто не знає. 
 Я ніколи не орієнтувався 
на місцеві лаври, на якісь міс-
цеві регалії і місцеву славу, бо 
розумів, що є орієнтир захід-
ний, якщо ти відомий там, то це 
справжня популярність. Якщо 
ти хочеш бути відомим, то тоді 
треба ставити дуже високу план-
ку. Солісти в нас є, але ці соліс-
ти грають з п’ятьма основними 
оркестрами й особливо не виїж-
джають, якщо виїжджають, то 
грати з оркестрами класу С, 
іноді B, і в дуже унікальних ви-
падках виходять на рівень кла-
су А. Щоб із ними грати, треба 
або там жити, або мати справж-
ню кар’єру — справжню, неви-
гадану. І знову наголошу, це 
неабияка робота — кар’єра на 
Заході просто так нікого не че-
кає. У мене тверезе оцінювання 
власних позицій, і це добре, бо 
в музиканта проблема одна — 
ми починаємо дуже себе люби-
ти і вважати, що ми вже всьо-
го досягли. Тож треба побільше 
самокритики, загалом здорової 
оцінки. 
 ■ Як на самооцінку вплинуло 
те, що про вас зняв фільм Бру-
но Монсенжон «Валерій Соко-
лов. Природжений скрипаль», 
скільки вам тоді було років?
 — Мені було 17 років. Це 
все просто моменти з життя, з 
біографії, я не дуже реагую на 
них. Переважно це була вели-
чезна відповідальність і мені 
було дещо важко з цим жити, 
бо мене раптово виплеснуло на-
гору, на велику хвилю. Водно-
час це був поштовх до знайомс-
тва із серйозними людьми, що 
потім мені сказали, що потріб-
но робити в житті і що просто 
так на міфі чи таланті не виї-
деш. Якщо так порівнювати, то 
музикант — це не просто індиві-
дуальний підприємець, це ціла 
компанія, в якій мають існува-
ти всі інгредієнти для успішно-
го ведення справи. У мене таке 
уявлення, тим паче тепер. Сьо-
годні треба себе перевигадати — 

ВИСОКА НОТА

Валерій Соколов: Це два різні світи — 
тут і там, — і між ними немає жодного 
місточка
Скрипалю-віртуозу композитор Євген 
Станкович присвятив свій твір, а перший 
фільм про нього зняли, коли музиканту
 було лише 17

■

Марія СУЛИМА

«Правду кажучи, до цієї імпровізованої зустрічі з Валерієм Со-
коловим я не очікував, що колись у моєму житті знову почую 
такий блискучий звук», — так сказав французький скрипаль Бру-
но Монсенжон про українського скрипаля — Валерія Соколова. 
Бруно Монсенжон, більше відомий як режисер документальних 
фільмів про видатних музикантів XX століття, зняв кіно і про 
нашого земляка — «Валерій Соколов. Природжений скрипаль». 
Потім у результаті їхньої дружби і співпраці з’являться ще три 
фільми-концерти.
Валерія Соколова називають одним із найвидатніших молодих 
музикантів свого покоління. Він навчався за кордоном, у Лондоні, 
— спочатку в школі імені Єгуді Менухіна, а потім у Королівському 
коледжі музики. Опісля закінчив аспірантуру в музичній академії 
у Кронберзі (Німеччина) у класі Ґідона Кремера та Анни Чумачен-
ко. Стажувався у Марка Лубоцького в Гамбурзі та у Віденській 
консерваторії у Бориса Кушніра.
Валерій Соколов регулярно співпрацює з провідними симфоніч-
ними оркестрами (Лондон, Стокгольм, Брюссель, Женева, Цю-
рих, Мюнхен, Токіо, Сеул, Оттава, Клівленд) та диригентами світу, 
виступає в найбільших концертних залах, таких як Вігмор-Гол у 
Лондоні, Театр Шатле в Парижі, Консерваторія імені Дж. Верді в 
Мілані та ін. Результатом його співпраці з видатним українським 
композитором Євгеном Станковичем стала поява Третього скрип-
кового концерту. 
Упродовж концертного сезону 2017-2018 Валерій Соколов спів-
працюватиме з Національним камерним ансамблем «Київські 
солісти» як головний запрошений соліст і диригент. Уже запла-
новано концерти за участі віолончеліста Гаррі Гоффмана, альта 
Жерара Коссе, піаніста Джеремі Менухіна, скрипаля Микити Бо-
рисоглєбського та ін., а також виїзди за кордон, зокрема до Міла-
на та Мюнхена. А розпочалася співпраця 19 лютого концертом у 
Національній філармонії України «Спогади в унісон», на якому 
прозвучали твори Дж. Енеску, П. Чайковського, В. А. Моцарта.

Скрипаль Валерій Соколов, який мешкає в Німеччині, в Україні все робить безплатно і в задоволення.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙
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якісь нові напрями, бо ж усі грають концерти Чай-
ковського. 
 ■ Наш видатний композитор Євген Станкович 
присвятив вам Третій концерт для скрипки. Як 
народилася ця присвята?
 — Народилася вкрай просто — я дуже люб-
лю музику Євгена Федоровича, він видатний лі-
тописець нашого часу, людина, яка відчуває і ро-
зуміє, що таке скрипковий тембр, звук. Він пише 
під неймовірним натхненням, його музика пере-
тинає всі межі, можливо, щодо Заходу, то недо-
статньо. Я вирішив, що саме час дізнатися, як це 
— працювати з композитором і що таке новона-
писаний концерт. Я звернувся до Євгена Станко-
вича з такою пропозицією, і він зацікавився, не 
відмовив, і в нас вийшло непогано. Я записав усі 
три концерти Станковича. Проект вийшов, з од-
ного боку, дуже цікавим, а з іншого виявився та-
ким своєрідним емоційним поштовхом, от у му-
зиці Станковича саме емоція важлива. Євген Фе-
дорович — визнаний геній, слава Богу, що він по-
годжується на експерименти.

«Це дуже складно — привезти українські 
концерти»
 ■ За кордоном грали концерт Євгена Станко-
вича?
 — Ні, це дуже складно — привезти українсь-
кі концерти, можливо, з часом зіграю. Насправ-
ді ніхто не цікавиться географічним розташуван-
ням, цікавляться іменем, приходять на ім’я. Ґі-
дон Кремер може дозволити собі грати будь-які 
концерти, бо приходять на Кремера, хай що він 
грає. Потрібен комерційний проект, наприклад 
український вечір, щось треба придумати. Я поки 
що не грав. Головне, зробили диск.
 ■ Тобто за кордоном імена наших компози-
торів не дуже знають?
 — Ні, імена знають, але так само знають і реш-
ту композиторів — англійських, французьких. 
Але з погляду Заходу — це частина спадщини су-
часної музики. У нас в Україні трохи інший під-
хід: відсутність комерційності, натомість емо-
ційність, у нас усе на зв’язках, ієрархії будуєть-
ся. Там такого немає, тамтешня ієрархія — дири-
гент, композитор, соліст. 
 ■ Де ви переважно нині мешкаєте і працює-
те?
 — У Німеччині часто буваю, живу там, а та-
кож у Харкові. А щодо концертів, то я роблю свою 
кар’єру — вийшов на рівень найсерйозніших єв-
ропейських та азійських оркестрів, з поганими 
або середніми не граю зовсім. З Америкою ще тре-
ба трохи почекати. Я не прагну в комерційну елі-
ту, в мене свій шлях, на сьогодні я вже грав iз про-
відними диригентами світу — з Цинманом, з Аш-
кеназі, з Маррінером, Темиркановим та іншими. 
Щоправда, ще не грав із Дютуа, наприклад. Най-
вищий рівень, коли ти граєш із великим дириген-
том постійно, не важливо, з яким оркестром. Ди-
ригента кличуть, він телефонує і запитує, чи не 
хочете зі мною зіграти турне містами Європи?
 ■ У Харкові ви проводили фестиваль камерної 
музики. Чому перестали?
 — Так, у Харкові проводив фестиваль, але пе-
рестав через те, що не вистачило грошей. А ще не 
було хорошої зали — це як новий трамвай на старі 
рейки. Має бути бодай якась картинка, щоб люди 
розуміли, куди вони вкладають чималі гроші. Це 
був великий фестиваль із серйозними європейсь-
кими іменами. 
 ■ Відновлювати не плануєте?
 — Ні, я вже не хочу організовувати концертні 
програми.
 ■ Цього року ви виступатимете в Україні з На-
ціональним камерним оркестром «Київські соліс-
ти». Які плани щодо концертів?
 — Дуже конкретні і це тішить, що є план щодо 
солістів, кількості концертів, програми перебу-
вання в Україні. Цього я прагнув кілька років, 
я втомився грати з ранку до ночі, на це потрібно 
стільки сили, особливо на переїзди. 
 Хочеться приїхати в одне місце, відпрацюва-
ти кілька повноцінних репетицій, заглибитися, 
наприклад як тепер. У нас є чудовий мобільний 
колектив, не симфонічний оркестр, а камерний, 
що легкий на підйом. Є вже люди, що зголосили-
ся безплатно приїхати до Києва, бо зацікавилися 
містом, оркестром, співпрацею зі мною. 
 Є план на виїзд за кордон на кiлька концертів, 
але ще будувати й будувати, було б добре записати 
якийсь пристойний концерт наприкінці року. Ну 
й якийсь пристойний фестиваль провести на тери-
торії України — літній, iз хорошою атмосферою, 
морем, щось приємне для душі — такий європей-
ський контекст мого сезону з оркестром. Більше 
завантажувати себе в Україні я не хочу, бо моя ос-
новна робота там, на Заході. Тут я все роблю без-
платно і в задоволення.
 ■ А за кордоном які плани?
 — За кордоном у мене постійна робота. Ну, це 
два різні світи — тут і там — і між ними немає 
жодного місточка. ■

Ольга МАКАРЕНКО

 Сніжанна Скопенко, молодий і 
талановитий фахівець із Києва, вже 
5 років представляє Україну в США 
у сфері дизайну. Дівчина з десяти 
років бере участь у проектах арт-гру-
пи «Стронцій-90», закінчила Київсь-
ку художню школу ім. Т. Г. Шевчен-
ка, а минулого року в США отримала 
бакалаврський ступінь із промисло-
вого дизайну RhodeIsland School of 
Design (RISD).
 Під час навчання в американсь-
кому виші Сніжанна також брала 
участь у багатьох проектах. Один 

із найцікавіших — створення три-
колісного велосипеда, який вона 
сконструювала досить швидко зі 
старих веломашин i квадроцикла. 
Пізніше винахід демонстрували на 
кількох виставках, інформацію про 
нього публікували в місцевій пресі.
 Під час останнього семестру ви-
пускного року Сніжанну серед най-
кращих учнів факультету було обра-
но для проектування дизайну нового 
приватного літака Citation Hemisphere 
відомої американської компанії-ви-
робника літаків «Цессна». Головна 
деталь розробки дизайнерки — 
своєрідна кабінка-«кокон», у якій па-

сажир може комфортно перебувати 
під час польоту. Фінальний варіант 
був представлений перед 20 спів-
робітниками «Цессни» у вигляді 3D 
проекту й отримав схвальні відгуки. 
 У конкурсі LeadingAge Сніжан-
на посіла 2-ге, призове, місце, за-
пропонувавши концепт пристрою 
«Мімі», який працює за техноло-
гією розпізнавання мови і допома-
гає людям похилого віку з втратою 
пам’яті. «Мімі» вивчає свого госпо-
даря і допомагає згадувати забуте: 

знає всі його звички, може включити 
улюблену пісню, підказати, як звуть 
онука або навіть де шукати ключі у 
квартирі. 
 З липня минулого року Сніжан-
на Скопенко успішно працює у про-
відній компанії Stratasys над програ-
мою підготовки файлів для 3D друку 
GrabCADPrint. Українська дизайнер-
ка вносить власний вклад у світову 
індустрію 3D друку, роблячи цей 
процес більш доступним широкому 
загалу. ■

Сніжанна Скопенко зі своїм винаходом-переможцем.❙

ЗНАЙ НАШИХ!

Успіхи українки 
в Америці
Обравши промисловий дизайн 
за фах, киянка впевнено конкурує 
з колегами

■

Валентина САМЧЕНКО

 Одним з яскравих при-
кладів «зачищення» ра-
дянськими ідеологами не-
угодної для побудови то-
талітарного «світлого май-
бутнього» інформації є 
перейменування картини 
Михайла Врубеля, яку су-
часний загал знає за назвою 
«Дівчинка на тлі персидсь-
кого килима». Як усіх виз-
начних митців, СРСР зро-
бив художника дансько-
польського походження, 
який виростав частково у 
Харкові, не один рік творив 
у Києві (окрім іншого, роз-
писував Кирилівську церк-
ву і Володимирський собор) 
— винятково російським. А 
такий, зрозуміло, «не міг» 
називати картини неугод-
ними режиму назвами... 
 У річницю кримського 
спротиву російській оку-
пації під ВР Криму роди-
чі Івана Терещенка, у чиїй 
колекції були картини Ми-
хайла Врубеля до «совєтів», 
ініціюють повернення най-
відомішій картині худож-
ника її справжню назву — 
«Дівчинка-татарка».
 «Назву цієї шедевраль-
ної картини, яка була на-
ціоналізована радянською 
владою разом з усім зібран-
ням родини Терещенків та 
експонувалася у садибі 
Федора Терещенка (тепе-
рішній «Київський націо-
нальний музей російсь-
кого мистецтва) було змі-
нено на «Дєвачка на фонє 
пєрсідскава кавра» внаслі-
док відповідної політи-
ки комуністів, які вважа-
ли, що в музеї російського 
мистецтва не може перебу-
вати картина з подібною на-
звою, — констатують нині 
мер Глухова Михайло Те-
рещенко та його дружина 
— громадська активістка 

Олена Терещенко-Єськіна. 
— Навіть килим було ра-
дянською владою перейме-
новано на «персидський», 
щоб жодної згадки про та-
тар не залишилося. Не див-
но, що і національність дів-
чинки теж була визначена 
зовсім іншою. Тому ней-
мовірно сумно, що ця кар-
тина всесвітньо відома саме 
під фальшивою назвою, під 
якою вже за часів незалеж-
ної Україні продовжує про-
суватися й надалі».
 Свого часу Михайло 
Врубель, не маючи коштів, 
щоб розплатитися за жит-
ло, яке винаймав у Києві, 
намалював доньку власни-
ка орендованого ним при-
міщення й запропонував 
погасити свій борг цією 
картиною. Орендодавець 
відмовився. Погасив борг 
художника Іван Терещен-
ко, забравши картину у 
свою колекцію живопису. 
«Історична справедливість 
має бути відновлена, — пе-
реконані представники 
роду Терещенків. — Споді-
ваємося, що музей російсь-
кого мистецтва переймену-
ють. А поки це відбудеться, 
шедевру Михайла Врубеля 
«Дівчинка-татарка» має 
бути якнайшвидше повер-
нуто справжню назву».
 Олена Терещенко-Єсь-
кіна демонструє світлини 
дореволюційного каталогу 
зібрання Івана Терещенка 
і зауважує: адміністрація 
музею його має — тому як 
насправді називається ця 
картина — їй дуже добре 
відомо.
 «Без сумніву, назву слід 
повернути! Врешті, самі 
науковці музею ще десь від 
середини 80-х, коли стало 
менше ідеологічного «пре-
су», мали про це подумати 
й подбати», — впевнений 
письменник Василь Пор-

тяк.
 Нагадаємо, ситуація зі 
зміною назви Музею росій-
ського мистецтва у Києві 
періодично виникала з 
1991 року, це питання об-
говорювали навіть на рів-
ні Верховної Ради Украї-
ни, коли ініціювали й пе-
рейменували вулицю, де 
стоїть музей, на Терещен-
ківську (була Рєпіна). Ще 
восени 2015-го в Київраді 
депутати провалили го-
лосування за переймену-
вання музею. Тоді депутат 
Олена Єськіна пропонува-
ла назвати заклад «Гале-
рея Терещенків». Причина 
— на поверхні: фондом му-
зею є колекція знаменитої 
меценатської родини. До 

того ж музей розміщуєть-
ся в колишньо му будинку 
Терещенків.
 Наукові співробітники 
музею донедавна дотриму-
валися дещо дивної логі-
ки: «Кілька поколінь нау-
ковців формували зібрання 
цього музею, впродовж ба-
гатьох років досліджували 
його історію, готували та 
друкували матеріали на ос-
нові архівних документів. 
Ці матеріали наочно і пе-
реконливо демонструють 
логічність створення Му-
зею російського мистец-
тва у 1936 р.» — це цитата 
з одного з листів працівни-
ків київського музейного 
закладу. 
 До колекції музею 
увійшли картини не лише з 
колекції родини Терещен-
ків, а й із зібрань Гансена, 
Потоцького, Рєпніних-Вол-
конських, Мурашка, Квят-
ковського, Жученка, под-
ружжя Ханенків, Оливів. 
Але чи привід це науков-
цям і місцевим депутатам 
продовжувати викривлю-
вати історію? ■

РЕЗОНАНС

Дівчинка-татарка
Родичі колекціонера Івана Терещенка 
хочуть повернути картині Михайла 
Врубеля оригінальну назву

■

Михайло Врубель. 
«Дівчинка-татарка».

❙
❙

Дореволюційний каталог 
зібрання картин 
Івана Терещенка.

❙
❙
❙
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Григорій ХАТА

 Перше, про що варто говорити після понов-
лення елітного чемпіонату країни: зимову пау-
зу пережили всі 12 учасників турніру. Хтось за-
перечить, мовляв, нічого дивного, адже перед 
стартом національної першості ФФУ зробило 
все, аби відсіяти неблагонадійні у фінансовому 
плані команди. Утім, узагалі не порушуючи це 
непросте питання, пройти зиму не вдалося. На-
копичивши чималу кількість боргів перед свої-
ми колишніми гравцями та тренерами, «Дніп-
ро» опинився у вельми складних обставинах, 
коли за невиконання фінансових зобов’язань 
потрібно чимось жертвувати.
 З огляду на те, що контрольно-дисциплінар-
ний комітет ФІФА не поспішає радикально ка-
рати дніпровський клуб за порушення контрак-
тів, поетапно накладаючи на «біло-синьо-блакит-
них» очкові штрафи, в Міжнародній футбольній 
асоціації до останнього будуть сподіватися на 
виправлення ситуації. Утім у самому «Дніпрі», 
котрий нещодавно вдруге позбавили шести зароб-
лених у поточному ЧУ балів, не надто вірять у по-
зитивне майбутнє. «Існує великий ризик, що ми 
опинимося в першій лізі», — каже генеральний 
директор дніпровського клубу Андрій Стеценко.
 І це, здається, не найгірший варіант роз-
витку подій, адже наявні у «Дніпра» боргові 
зобов’язання після пониження його в класі ні-
куди не подінуться. Тож, не виключено, що 
розв’язувати цю фінансову історію дніпрянам 
доведеться шляхом власного банкрутства. За 
таких обставин змагальна складова поточні на-
ціональної першості для підопічних Дмитра Ми-
хайленка відходить на другий план. 
 Утім без бою віддавати очки суперникам 
«біло-синьо-блакитні» все ж не бажають. У пер-
шому після тривалої паузи офіційному матчі 
молоді футболісти «Дніпра» розжилися одним 
пунктом у протистоянні з «Зіркою». Іще одну 
нічию в 19-му турі ЧУ розписали «Олімпік» та 
«Сталь». Провівши першу частину сезону в Су-
мах на стадіонi «Ювілейний», на другу полови-
ну першості «олімпійці» забронювали «Арену 
Львів», де, до слова, продовжили до шести поє-
динків свою серію без поразок. При цьому для бі-
лоруського наставника «сталеварів» Леоніда Ку-
чука протистояння з командою Романа Санжара 
було дебютом на його новому посту.
 Зазначимо, що переїхати до Львова «Олім-
пік» зміг після того, як звідти до Харкова пере-
брався «Шахтар». У минулому «гірники» кіль-
ка разів уже грали на «Металісті», тепер же 
вони на постійній основі проводитимуть там усі 
свої домашні матчі. Їхній єврокубковий дебют 
у Харкові взагалі не вдався. Складним вийшов 
і поєдинок ЧУ проти «Ворскли», в якому підо-
пічні Пауло Фонсеки лише в доданий час змог-
ли здобути перемогу. Після цієї невдачі полтав-
чани «випали» з єврокубкової шістки», віддав-
ши своє місце «Чорноморцю», котрий завдяки 
мінімальному успіху в грі з «Карпатами» знову 

повернувся до «топ-шістки».
 Головним же протистоянням першого в ново-
му році туру ЧУ була дуель основних претенден-
тів на «лігочемпіонську» путівку — «Динамо» 
та «Зорі». Після болючого домашнього фіаско 
в першому колі підопічні Сергія Реброва взяли 
у хлопців Юрія Вернидуба реванш. Попри до-
волі гучну афішу, їхній поєдинок занадто бага-
то глядачів на запорізькій «Славутич-арені» не 
зібрав. Не дотягнувши до позначки в чотири ти-
сячі глядачів, матч став лише третім у турі за 
кількістю відвідувачів. 
 Щодо рекордів результативності, то най-
більше голів було забито в матчі «Олександрія» 
— «Волинь», який завершився з рахунком 6:0. 
Для представника кіровоградського футболу 
це було перше досягнення подібного роду. Так 
само, як і не вдавалося раніше робити «покер» 
Станіславу Кулішу. ■

Єврокубки
 Минулого четверга Україна втратила ос-
танню команду в нинішньому сезоні Ліги Єв-
ропи — донецький «Шахтар» після міні-
мальної виїзної перемоги несподівано про-
пустив від «Сельти» двічі вдома. Долю мат-
чу в Харкові та путівки до наступного етапу 
змагань вирішила остання хвилина основно-
го часу, коли іспанець Аспас чітко реалізував 
пенальті після фолу П’ятова. Вдруге гості від-
значилися вже в овертаймі.
 Натомість продовжують боротьбу за єв-
ропейський трофей іноземні команди з ук-
раїнськими легіонерами у складі: «Шальке» 
Коноплянки був сильнішим за ПАОК Євгена 
Шахова, а «Генк» Руслана Малиновського 
переграв румунську «Астру». Примітно, що 
23-річний хавбек минулого тижня дебютував 
за бельгійців у єврокубках.  
 Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матчі-
відповіді. «Шахтар» (Україна) — «Сель-
та» (Іспанія) — 0:2 (у дод. час; Аспас, 90+1 
(пен.); Кабраль, 108; «Ш»: П’ятов, Срна, Ор-
дець, Ракицький, Ісмаїлі, Малишев (Борячук, 
112), Коваленко (Степаненко, 73), Марлос, 
Фред, Тайсон (Бернард, 83), Бланко Лещук; 
перша гра — 1:0), «АПОЕЛ» (Кіпр) — «Атле-
тик» (Іспанія) — 2:0 (2:3), «Аякс» (Нідер-
ланди) — «Легія» (Польща) — 1:0 (0:0), 
«Зеніт» (Росія) — «Андерлехт» (Бель-
гія) — 3:1 (0:2), «Генк» (Бельгія) — «Ас-
тра» (Румунія) — 1:0 (Маліновський («Г») 
— до 90 хв.; 2:2), «Сент-Етьєн» (Франція) 
— «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 0:1 
(0:3), «Рома» (Італія) — «Вільярреал» (Іс-
панія) — 0:1 (4:0), «Копенгаген» (Данія) — 
«Лудогорець» (Болгарія) — 0:0 (2:1), «Ос-
манлиспор» (Туреччина) — «Олімпіакос» 
(Греція) — 0:3 (0:0), «Тоттенхем» (Англія) 
— «Гент» (Бельгія) — 2:2 (0:1), «Спарта» 
(Чехія) — «Ростов» (Росія) — 1:1 (0:4), 
«Фенербахче» (Туреччина) — «Красно-
дар» (Росія) — 1:1 (0:1), «Фіорентина» 
(Італія) — «Боруссія» (М, Німеччина) — 
2:4 (1:0), «Ліон» (Франція) — «АЗ» (Ні-
дерланди) — 7:1 (4:1), «Бешикташ» (Ту-
реччина) — «Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — 
2:1 (3:1), «Шальке» (Німеччина) — ПАОК 
(Греція) — 1:1 (Шахов (П) — 90 хв.; 3:0).
 Пари 1/8 фіналу: «Сельта» — «Крас-
нодар», «АПОЕЛ» — «Андерлехт», «Шаль-
ке» — «Боруссія» (М), «Ліон» — «Рома», 
«Ростов» — «Манчестер Юнайтед», «Олім-
піакос» — «Бешикташ», «Гент» — «Генк», 
«Копенгаген» — «Аякс».  

Англія
 Поки лідер АПЛ — лондонський «Чел-
сі» — збільшував перевагу над суперника-
ми, ще один претендент на високі місця — 
«Манчестер Юнайтед» — грав фінал Кубка 
ліги проти «Саутгемптона». Другий трофей у 
сезоні підопічним Моуріньйо знову принесли 
результативні дії Златана Ібрагімовича: цьо-
го разу 35-річний швед відзначився «дуб-
лем».  
 Кубок англійської ліги. Фінал. «Ман-
честер Юнайтед» — «Саутгемптон» — 3:2 
(Ібрагімович, 19, 88; Лінгард, 40 — Габбь-
ядіні, 45, 50). 
 Прем’єр-ліга. 26-й тур. «Челсі» — 
«Суонсі» — 3:1 (Фабрегас, 19; Педро, 72; 
Дієго Коста, 84 — Льоренте, 45), «Евер-
тон» — «Сандерленд» — 2:0 (Гейє, 40; Лу-
каку, 80), «Крістал Пелас» — «Мідлсбро» 
— 1:0, «Вест Бромвіч» — «Борнмут» — 2:1, 
«Халл Сіті» — «Бернлі» — 1:1, «Уотфорд» 
— «Вест Хем» — 1:1, «Тоттенхем» — «Сток 
Сіті» — 4:0 (Кейн, 14, 32, 37; Аллі, 45).
 Лідери: «Челсі» — 63, «Тоттенхем» — 
53, «Манчестер Сіті» — 52 (25 матчів), «Ар-
сенал» — 50 (25), «Ліверпуль» — 49 (25), 
«Манчестер Юнайтед» — 48 (25). 
 Бомбардири: Лукаку («Евертон»), Кейн 
(«Тоттенхем»), Санчес («Арсенал») — 17.

Іспанія
 Черговий тур іспанської Ла Ліги знову 
пройшов без активної участі українців: на-
падник «Гранади» Кравець відновлюєть-
ся після травми, форвард «Бетіса» Зозуля 
чекає рішення ФІФА по своїй справі з мож-
ливим трансфером до іншого клубу, а гол-
кіпер «Малаги» Бойко все ще залишаєть-
ся другим воротарем у складі «анчоусів». 
Всі три команди наших легіонерів свої мат-
чі програли.
 Прімера. 24-й тур. «Лас-Пальмас» 
— «Реал Сосьєдад» — 0:1, «Алавес» — 

«Валенсія» — 2:1, «Бетіс» — «Севілья» — 
1:2 (Дурмісі, 36 — Меркадо, 57; Іборра, 76), 
«Леганес» — «Депортіво» — 4:0, «Ейбар» 
— «Малага» — 3:0, «Еспаньйол» — «Оса-
суна» — 3:0, «Атлетико» — «Барселона» 
— 1:2 (Годін, 70 — Рафінья, 64; Мессі, 86), 
«Атлетик» — «Гранада» — 3:1, «Спор-
тинг» — «Сельта» — 1:1, «Вільярреал» — 
«Реал Мадрид» — 2:3 (Трігерос, 50; Бакам-
бу, 56 — Бейл, 64; Роналду, 74 (пен.); Мора-
та, 83).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 55 (23 мат-
чі), «Барселона» — 54, «Севілья» — 52, 
«Атлетико» — 45, «Реал Сосьєдад» — 44, 
«Вільярреал» — 39.   
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 20.

Італія
 Чемпіон Італії — туринський «Ювен-
тус» — продовжив свою рекордну домашню 
серію: «стара синьйора» перемагає на своє-
му стадіоні вже 30 матчів поспіль. Три очки 
минулого уїк-енду набрала і «Рома»: завдяки 
дублю бельгійця Наїнгголана «вовки» здола-
ли «Інтер».
 Натомість поступилась третя команда 
нинішньої першості — «Наполі»: підопічні 
Мауріціо Саррі поступились «Аталанті».
 Серія А. 26-й тур. «Наполі» — «Ата-
ланта» — 0:2, «Ювентус» — «Емполі» — 
2:0 (Манджукич, 53; Алекс Сандро, 65), «Па-
лермо» — «Сампдорія» — 1:1, «Кротоне» 
— «Кальярі» — 1:2, «Дженоа» — «Боло-
нья» — 1:1, «Сассуоло» — «Мілан» — 0:1 
(Бакка, 21), «К’єво» — «Пескара» — 2:0, 
«Лаціо» — «Удінезе» — 1:0, «Інтер» — 
«Рома» — 1:3 (Ікарді, 81 — Наїнгголан, 12, 
56; Перотті, 85 (пен.)).
 Лідери: «Ювентус» — 66, «Рома» — 
59, «Наполі» — 54, «Аталанта» — 51, «Ла-
ціо» — 50, «Інтер» — 48.
 Бомбардири: Джеко («Рома»), Ігуаїн 
(«Ювентус») — 19.

Німеччина
 У 22-му турі німецького чемпіонату, на 
відміну від попереднього, ігрові хвилини от-
римали одразу два українських легіонери — 
захисник Артем Федецький вкотре відбігав 
повний матч за «Дармштадт», а «опорник» 
Байєра» Юрченко вийшов на заміну у поє-
динку з «Майнцом». Щоправда, свої матчі 
«лілії» та «фармацевти» програли.
 Один заліковий пункт набрала команда 
Євгена Коноплянки «Шальке», розписавши 
мирову з «Хоффенхайм», але українець ут-
ретє поспіль залишився поза заявкою гель-
зенкірхенців.
 Перша Бундесліга. 22-й тур. 
«Вольфсбург» — «Вердер» — 1:2, 
«Байєр» — «Майнц» — 0:2 (Юрченко («Б») 
— із 79 хв.), «Баварія» — «Гамбург» — 8:0 
(Відаль, 17; Левандовський, 24 (пен.), 42, 
54; Алаба, 56; Коман, 65, 69; Роббен, 87), 
«РБ Лейпциг» — «Кельн» — 3:1 (Форс-
берг, 5; Марох, 34 (у свої ворота); Вернер, 
65 — Осако, 54), «Фрайбург — «Боруссія» 
(Д) — 0:3 (Сократіс, 13; Обамейянг, 56, 70), 
«Дармштадт» — «Аугсбург» — 1:2 (Фе-
децький («Д») — 90 хв.), «Герта» — «Айн-
трахт» — 2:0, «Інгольштадт — «Борус-
сія» (М) — 0:2, «Шальке» — «Хоффен-
хайм» — 1:1.
 Лідери: «Баварія» — 53, «РБ Лейпциг» 
— 48, «Боруссія» (Д) — 40, «Хоффенхайм» 
— 38, «Герта» — 37, «Айнтрахт» — 35.
 Бомбардири: Левандовський («Ба-
варія»), Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 19.

Франція
 Минулого уїк-енду тріо лідерів фран-
цузької першості — «Монако», «ПСЖ» та 
«Ніцца» — синхронно здобули перемоги 
«на класі»: «монегаски» і «орли» мінімаль-
но переграли «Генгам» та «Монпельє», а па-
рижани впевнено розгромили «Марсель».
 Ліга 1. 27-й тур. «Нант» — «Діжон» 
— 3:1, «Ніцца» — «Монпельє» — 2:1 (Ле 
Біань, 68, 86 — Муньє, 9), «Генгам» — «Мо-
нако» — 1:2 (Дідо, 90 — Глік, 24; Фабіньйо, 
87 (пен.)), «Лілль» — «Бордо» — 2:3, «На-
нсі» — «Тулуза» — 0:0, «Ренн» — «Лор’ян» 
— 1:0, «Анже» — «Бастія» — 3:0, «Сент-
Етьєн» — «Кан» — 0:1, «Ліон» — «Мец» — 
5:0, «Марсель» — ПСЖ» — 1:5 (Фанні, 70 
— Маркіньйос, 6; Кавані, 16; Лукас Моура, 
50; Дракслер, 61; Матюїді, 73).
 Лідери: «Монако» — 62, «ПСЖ», «Ніц-
ца» — 59, «Ліон» — 46 (26 матчів), «Бордо» 
— 42, «Сент-Етьєн» — 39.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 26. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 19-й тур.
«Зоря» — «Динамо» — 1:2
 Голи: Бонавентуре, 4 — Гармаш, 14; Бесєдін, 29
 Вилучення: Опанасенко, 87 («З»)
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 3800 глядачів
«Олімпік» — «Сталь» — 0:0
 Гол: Одарюк, 50
 Львів, «Арена Львів», 160 глядачів
«Олександрія» — «Волинь» — 6:0
 Голи: Грицук, 15 (пен.); Куліш, 27, 70, 89, 90+2; Козак, 45
 Вилучення: Діденко, 75 («В») 
 Олександрія, стадіон «Ніка», 2110 глядачів
«Зірка» — «Дніпро» — 1:1
 Голи: Сітало, 11 — Ротань, 42
 Вилучення: Вакулко, 90 («Д»)
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 1570 глядачів
«Чорноморець» — «Карпати» — 1:0
 Гол: Смірнов, 73
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 5620 глядачів
«Шахтар» — «Ворскла» — 2:1
 Голи: Коваленко, 63; Феррейра, 90+1 — Хльобас, 27
 Вилучення: Зарічнюк, 90+3
 Харків, стадіон «Металіст», 5050 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 19 17 2 0 43-12 53
2. «Динамо» 19 12 4 3 40-20 40
3. «Зоря» 19 10 4 5 30-18 34
4. «Олександрія» 19 9 5 5 36-23 32
5. «Олімпік» 18 8 5 5 24-26 29
6. «Чорноморець» 18 7 5 7 15-19 26
7. «Ворскла»  19 6 5 8 21-23 23
8. «Зірка» 19 5 4 10 18-30 19
9. «Сталь» 19 3 6 10 12-24 15
10. «Волинь»  19 2 4 13 12-36 10
11. «Дніпро» 19 4 7 8 20-29 7*
12. «Карпати» 18 2 5 11 18-29 5*
 * — згідно з рішеннями ДК ФІФА «Карпати» позбавлені 6 

турнірних очок, «Дніпро» — 12.

 Бомбардири: Мораес («Динамо») — 10, Феррейра 
(«Шахтар») — 9.

■

У Запоріжжі динамівці взяли реванш у «Зорі» за домашню поразку в першому колі.
Фото УНІАН.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Зміна декорацій
Провівши взимку не надто відчутні косметичні перестановки, 
вітчизняна футбольна еліта повернулася до з’ясування 
турнірних стосунків

■
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«Саме в четвертій чверті ми виграли матч проти «Будівельника», 
а водночас і Кубок країни».

Денис Журавльов
головний тренер БК «Дніпро»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Про свій потужний потен-
ціал уродженка Одеси Елі-
на Світоліна гучно заявила в 
2010 році, коли перемогла на 
юніорському «Ролан Гарросі». 
Щоправда, як часто буває у ве-
ликому спорті, тріумфи на мо-
лодіжному фронті аж ніяк не 
гарантують аналогічних звер-
шень у дорослій кар’єрі. Од-
нак, долаючи перехідний пе-
ріод, серйозних проб лем, які 
б могли збити з правильного 
шляху перспективну тенісис-
тку, Еліна не зустріла.
 Після кількох років 
знайомства з елітним дивізіо-
ном надалі Світоліна розпо-
чала своє сходження рейтин-
говими сходами. У минулому 
сезоні вона міцно закріпила-
ся в «топ-20» рейтингу WTA. 
Новий же тенісний рік перша 
ракетка України розпочала з 
підкорення окресленої перед 
його початком висоти.
 Заявивши про своє бажан-
ня піднятися в першу «десят-
ку» WTA, найсильніша тені-
систка нашої країни поча-
ла планомірно рухатися до 
мети. Здатність штурмувати 
заявлену висоту Еліна пока-
зала в січні, коли перед «Аус-
треліен оупен» переграла пер-
шу на той час ракетку планети 
— німкеню Ангелік Кербер.
 Минулого тижня Світолі-
на знову зустрічалася з най-
кращою тенісисткою Німеч-
чини. І якщо в Брісбені після 
успіху над Кербер розвинути 
свій турнірний успіх україн-
ка не змогла, то на змаганнях 
найвищої категорії у Дубаї — 
WTA Прем’єр, окрилена зви-
тягою над однієї з найсильні-
ших тенісисток планети, наша 

співвітчизниця виграла голо-
вний приз змагань.
 Здолавши в півфіналі Кер-

бер, яка нині є другою ракет-
кою світу, у фіналі Світолі-
на переграла іншу екс-пер-

шу тенісистку планети — Ка-
ролін Возняцьки з Данії.
 «Це дуже особлива перемо-

га для мене, я дуже щаслива. 
Проти Каролін завжди важко 
грати, вона ніколи не здаєть-
ся. Це був неймовірний матч, 
я дуже рада, що виграла. Я 
працювала багато років і рада, 
що це почало приносити пло-
ди у вигляді трофеїв», — за-
явила після тріумфу українсь-
ка тенісна прима. Серед тих, 
кому Світоліна дякувала за 
перемогу в Дубаї, була i її на-
ставниця — бельгійка Жюстін 
Енен. Свого часу вона також 
була на горі жіночого рейтин-
гу, відтак добре знає, як здо-
бувати великі перемоги. Влас-
не до Світоліної українці жод-
ного разу не вигравали турнір 
категорії «Прем’єр». Загалом 
же, вигравши в ОАЕ, Еліна 
здобула свій шостий одиноч-
ний трофей WTA. Окрім зна-
кової перемоги в кар’єрі пер-
шої ракетки України стала-
ся ще одна вагома подія — за-
вдяки цьому вагомому успіху, 
котрий приніс їй 900 рейтин-
гових очок, вона змогла пот-
рапити до «топ-10» жіночої 
тенісної асоціації. Рекорд для 
українського тенісу, рекорд 
для самої спортсменки. ■

Григорій ХАТА

 На старті поточного сезону керівниц-
тво баскетбольного «Дніпра» чітко дало 
зрозуміти, що їхня команда налаштована 
боротися за найвищі місця в чемпіонсь-
кій гонці.
 Минулого року в протистоянні з іме-
нитим «Будівельником» підопічні Де-
ниса Журавльова виграли так званий 
«приватний» «міжсобойчик», відтак не-
безпідставно планували кинути виклик 
найсильнішій команді останніх років 
— южненському «Хіміку». Час для ви-
рішальних баталій у національній пер-
шості ще не настав. Проте перевірити свої 
сили дніпряни змогли в Кубку України, 
фінальна стадія котрого минулих вихід-
них відбулася в столичному Палаці спор-
ту. Характерний для цього турніру «Фі-
нал чотирьох» подарував шанувальни-
кам баскетболу одразу дві сенсації. При 
цьому в обох випадках їхніми авторами 
були саме дніпровські баскетболісти.
 Спочатку підопічні Журавльова оше-
лешили чинного чемпіона країни, пере-
конливо перегравши «Хімік» у півфіналі 
— 55:44. Після чого баскетболісти «Дніп-
ра» змусили поринути в розпач київсь-
ких шанувальників гри в «помаранче-
вий м’яч», позбавивши «Будку» нагоди 
здобути Кубок України.
 Під куполом ПС організатор турніру, 
котрим традиційно в подібних випадках 
виступає Федерація баскетболу України, 

зумів зібрати чималу армію вболівальни-
ків. Загалом, на фінальному поєдинку, 
можна сказати, був аншлаг. Завдяки під-
тримці своїх уболівальників «Будівель-
ник», який, до слова, в суперлізі вже до-
волі давно не знав гіркоти поразок, дов-
гий час вів перед у кубковому фіналі про-
ти «Дніпра». Схоже, в якийсь момент 
«гладіатори» достроково почали святку-
вати перемогу, за що, в підсумку, й були 
покарані наполегливим суперником.
 У той момент, коли досвідчений 32-
річний лідер «Будівельника» Михай-
ло Анісімов під тиском років та обста-
вин почав скидати оберти й, перебрав-
ши ліміт персональних фолів, був зму-
шений у четвертій чверті зійти з арени, 
у складі дніпрян на головні ролі вийшов 
їхній снайпер Олександр Мішула.
 Поправивши ближче до завершення 
поєдинку приціл, захисник дніпрян та 
національної збірної України назбирав 
25 очок, що принесло йому титул найре-
зультативнішого гравця матчу, а його ко-
манді — Кубок країни.
 Наставнику «Будівельника» Воло-

димиру Ковалю, який, нагадаємо, по-
серед сезону став наступником на тре-
нерському містку Євгена Мурзіна дове-
лося визнати, що саме втрата Анісімова 
стала ключовим моментом у матчі. «Піс-
ля п’яти фолів Михайла ми почали грати 
у незвичний для нас баскетбол», — пояс-
нив наставник «гладіаторів». Здавалося, 
що у спадок від Мурзіна Коваль отримав 
добре злагоджений колектив. Власне, в 
регулярній частині ЧУ «гладіатори» виг-
лядали доволі впевнено: з двома поразка-
ми столичні баскетболісти впевнено три-
мали лідерство.
 Утім у найвідповідальніший момент 
щось пішло не так. «Зараз важко щось 
коментувати — потрібно переглядати 
матч у повторі. Поки ж маємо багато не-
гативу. Після таких масштабних поразок 

взагалі важко щось говорити», — наголо-
сив Коваль. При цьому, як відзначив тре-
нер, найбільш розчарованими вигляда-
ли легіонери, котрі просто залишили це-
ремонію нагородження. Хоча, можливо, 
хлопці просто відчували свою провину в 
несприятливому підсумку двобою. ■ 

Шахи
 Двічі перегравши в півфіналі росіянку Олександ-
ру Костенюк, львів’янка Ганна Музичук пробилася до 
фіналу чемпіонату світу, котрий приймає Іран. У фі-
нальному протистоянні суперницею нашої шахістки 
буде китаянка Тань Джуньї, котра у своєму півфіналі, 
що завершився інфарктним армагеддоном, здолала 
Харіку Дронаваллі з Індії. ■

ХРОНІКА■

БАСКЕТБОЛ

Сенсації від «Дніпра»
Маючи статус фаворита й підтримку вболівальників, 
«Будівельник» не зміг здобути Кубок країни

■

«Дніпро» сенсаційно виграв Кубок України.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок України. «Фінал чотирьох». Фінал. 
«Дніпро» — «Будівельник» — 86:82 (19:18, 
19:27, 16:19, 32:18; Мішула (25) — Анісімов (15)).
 Півфінали. «Хімік» — «Дніпро» — 44:55, 
БІПА — «Будівельник» — 51:71.

■

ТЕНІС

Трофейні плоди
Найсильніша тенісистка України виграла мегапрестижний турнір i 
встановила новий національний рекорд у рейтингу WTA

■ ТАБЛО

 Турнір WTA Прем’єр у Ду-
баї (ОАЕ, призовий фонд —  2 
млн. 666 тисяч доларів США). 
Фінал. Світоліна (Україна, 7) — 
Возняцьки (Данія, 10) — 6:4, 
6:2. Півфінал. Світоліна — Кер-
бер (Німеччина, 2) — 6:3, 7:6. 
Чвертьфінал. Світоліна — Де-
віс (США) — 6:0, 6:4  Третій ра-
унд. Світоліна — Макгейл (США) 
— 4:6, 6:4, 6:3 Другий раунд. 
Світоліна — Сайсас (Китай) — 
7:5, 6:1.

■

Перемігши на престижному турнірі в Дубаї, Еліна Світоліна ввійшла до «десятки» найсильніших тенісисток планети.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
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КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №26■

ПОГОДА■

«Дотепер не збагну, як зміг повідомити 
напарнику: «Зі мною щось сталося...»

УКРАЇНА МОЛОДА
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Чому ти так хвилюєшся?
 — Дружина пішла без парасоль-
ки, а на вулиці — дощ.
 — Не турбуйся, вона сховається в 
якомусь магазині.
 — Ось цього я й боюся.

* * *
 Бабусі на лавці:
 — Дивись, Петрівно, як народ по-
добрішав, як тільки закон ввели про 
вільну торгівлю зброєю!

* * *
 Власник апельсинової плантації ба-
чить, що на одному з його дерев сидить 
єврей і їсть апельсини. Він кричить йому 
знизу:
 — Ти що, Біблію не читав? Там же 
написано: не вкради!

 Рабинович iз дерева:
 — Яка все-таки прекрасна краї-
на Ізраїль! Сидиш собі на дереві, їси 
апельсини, а тобі ще й Біблію цитують!

* * *
 Прийшов дід до священика на 
сповідь.
 — Святий отець, грішний я!
 — І в чому твій гріх?
 — Під час Другої світової війни я 
ховав у себе в підвалі єврея.
 — Це не гріх, а святе діло! — за-
спокоїв його священик.
 — Але я змушував його платити 
мені за постій.
 — Але ж і ти ризикував собою.
 — Чи повинен я сказати йому, що 
війна вже закінчилася?

По горизонталі:
 2. Місто в Італії, знамените 
скрипковими майстрами. 6. Велика 
дорожня сумка, схожа на рюкзак. 7. 
Кухонний пристрій для просіювання 
борошна та інших сипучих продуктів. 
8. Сестра Лесі Українки. 9. Українсь-
ка коронна страва. 11. Червона квіт-
ка, яку не рекомендують шукати ве-
чорами. 14. Передплата частини за-
рплати чи гонорару. 16. Столиця 
Австрії. 17. Місце з’єднання двох 
труб під кутом. 19. Шосткінське ви-
робниче об’єднання, колишній моно-
поліст із виробництва кіно- і фото-
плівок.. 20. Низький жіночий голос. 
23. Автор роману «Консуело». 25. 
Улюблений пудель Мальвіни. 26. 
Головний порт і комерційний центр 
Ємену. 27. Ворог заліза. 28. Гора в 
Криму поблизу Коктебеля.
По вертикалі:
 1. Мексиканська художниця, 
яку в однойменному фільмі зіграла 
Сальма Хайєк. 2. Комаха-паразит, 
що вгризається в шкіру людей і тва-
рин. 3. Англійська назва індійського 
міста Ченнай, що побутувала до 1996 
року. 4. Казахський звичай взаємо-
допомоги, толока. 5. Захворювання 
вуха. 9. Демонстративна, награна хо-
робрість. 10. Старовинна французь-
ка віршова форма з обов’язковим 
повторенням у строфі одних і тих 
самих рядків у певному порядку. 

12. Шкіряна чи повстяна вкладка у 
взуття, що захищає ногу від нати-
рання. 13. Давньоруський князь, 
похований за легендою в Києві. 14. 
Ім’я латвійського актора, виконавця 
ролі Вільфора у фільмі «В’язень за-
мку Іф». 15. Зігнутий дріт для скріп-
лення частин. 18. Відома монахиня, 
символ милосердя і турботи про бід-
них, яку католицька церква канонізу-
вала. 21. Слов’янська богиня кохан-
ня та родинної гармонії. 22. Бойова 
броньована машина, оснащена гар-
матою і кулеметами. 23. «Замість 
тебе в саду раптом ..., раптом ..., ..., 
як сум, на зеленому листі». (Михай-
ло Ткач). 24. «Руйнували, морду-
вали, церквами топили... А тим ча-
сом гайдамаки ... освятили». (Тарас 
Шевченко).

Кросворд №24 
вiд 23 лютого
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 Усім відомо, що відпочивати з дітьми в 
громадських місцях іноді буває дуже клопітно. 
Дитяча енергія потребує виходу, тож діти і реп-
ліка з мультика про Петрика П’яточкіна «сміх 
і галас там, де ти, час до розуму прийти!» — 
звична справа.

 Тож можна собі уявити реакцію власника 
ресторану в італійському містечку Падуя Ан-
тоніо Феррарі, коли до нього прийшла від-
почити родина з 11 осіб, серед яких були і 
діти від 4 до 6 років. Утім, попри побоювання, 
вечір минув тихо і чемно: дорослі собі мир-
но гомоніли за столом, а діти збоку спокій-
но малювали, тихо грали один з одним і жод-

ного разу не перебили дорослих. Це настіль-
ки вразило Феррарі, що він вирішив заохоти-
ти батьків і надав п’ятивiдсоткову знижку на 
вечерю. І хоча ця знижка становила лише 13 
євро, багатодітна родина була в захваті від та-
кої уваги. «Відсоток слухняних і спокійних ді-
тей дуже низький, тому я вирішив підтрима-
ти батьків, які намагаються «тримати в шо-
рах» своїх нащадків», — розповів журналіс-
там ресторатор.
 Ініціативою італійця зацікавилися і влас-
ники інших ресторанів, які пообіцяли також 
подумати над тим, як заохотити чемних дітей. 
Щоправда, за кадром лишилася одна пікантна 
деталь — заклад Антоніо Феррарі належить 
до мережі енотек, тобто винних ресторанів. 
Але, схоже, для італійців завітати з дітьми до 
закладу, щоб пропустити кілька келихів гарно-
го вина, — національна традиція. ■

КРЕАТИВ

Доплата за слухняність
Власник італійського ресторану запровадив 
знижку для батьків, чиї діти поводяться чемно

■

Аліса КВАЧ

 Здається, зовсім недавно 
друзі і фани вітали головного 
телевізійного інспектора Оль-
гу Фреймут із народженням 
сина Валерія. І раптом — но-
вина: Ольга знову вагітна. Про 
це сама телеведуча зізналася на 
своїй сторінці в Instagram у свій 
день народження, розмістивши 
романтичну світлину на балконі 
на тлі букету квітів. «Мої пре-
красні друзі! В день мого 35-річ-
чя відкриваю найпотаємніше: 
про появу життя. Ми з Володи-
миром чекаємо на народження 
нового дитяти. Небесний дару-
нок у рік мого ювілею. Дякую 
всім за вітання, обіймаю кожно-
го», — підписала вона фото.
 Це буде друга дитина Оль-
ги Фреймут та генерального ди-
ректора «Нового каналу» Воло-
димира Локотка, з яким теле-
зірка живе останнім часом. А 
ще у неї є 11-річна донька Зла-
та, яку вона народила від сво-
го першого цивільного чолові-
ка, британця Ніла Мітчелла. 
Попри те, що Фреймут і Локот-

ко нині працюють на кана-
лах-конкурентах, у реаль-
ному житті їм вдалося нала-
годити гармонійні стосунки, 
адже, як зізнавалася Ольга, 
«любов об’єднує». А ще рані-
ше вона заявила, що свого 
чоловіка готова вести хоч на 
виставку.
 У декреті ведуча засид-
жуватися теж не збираєть-
ся. Будучи вагітною Ва-
лерієм, вона до останнього 
знімалася у програмі «Інс-
пектор Фреймут». А нині 
вона з головою поринула 
у проект «На ножах-2», 
у якому разом із ресто-
ратором Дмитром Бори-
совим рятує ресторани 
від краху та допома-
гає їхнім колективам 
вирішити проблеми 
у стосунках між со-
бою. Так що основні 
турботи про дітей, оче-
видно, знову ляжуть на 
плечі нянечок.
 А що робити? Такі 
вони, сучасні зіркові 
мами! ■

БЕБІ-БУМ

Між другою і третьою...
Ольга Фреймут оголосила, 
що знову чекає дитину

■

Ольга Фреймут.❙

1 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 
7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +12...+14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, дощ. Славське: вночi 
+5...+7, удень +8...+10. Яремче: вночi +5...+7, удень +10...+12. 
Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +8...+10. Рахiв: уночi +2...+4, 
удень +8...+10.

27 лютого висота снігового покриву становила: 
Славське — 2 см, Плай — 34 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 
немає, Пожежевська — 54 см.

45-річний Сергій Пшеничний 
дивом вижив після того, як його 
наскрізь пронизав квадратний 
профіль, що відірвався 
на швидкості з зустрічного авто
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