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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,57 грн. 

1 € = 35,05грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Напередодні 60-ї 

річниці Соборності,  на 

знак протесту проти 

зросійщення України, на 

могилі Кобзаря у Каневі 

акт самоспалення 

вчинив Олекса Гірник
стор. 13 »

Наш Прометей Гроші через суд
Законопроект про 

Антикорупційний суд уже 

«відсунув» черговий 

транш МВФ із зими на 

другий квартал 2018 року
стор. 9 »

Заступник міністра оборони Олег Шевчук 

— про те, як зробити життя бійців 

комфортнішим та яких новинок армійцям 

варто чекати вже цьогоріч
стор. 6 »

«У зоні АТО вже давно немає 
голодних військових»

Як ти агресора 
не назви...
Закон про деокупацію Донбасу знову став каменем спотикання 

і для суспільства, і для парламенту
стор. 4 »

Активісти під Верховною Радою знову палили шини, нагадуючи про війну на Донбасі. А в будівлі парламенту баталії навколо законопроекту про реінтеграцію Донбасу були лише словесними. ❙
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«Кожний громадянин мусить добре пам’ятати й дітей того навчати, 
що наймиліша мова в цілому світі — то мова українська».

Іван Огієнко
митрополит УАПЦ,  мовознавець, 

історик церкви 1882-1972

УКРАЇНА МОЛОДА

СТОЛИЦЯ

До глибини 
кишені
У Києві пропонують поставити 
пам’ятник Євгену Чикаленку
Тетяна МІЩЕНКО

 З ініціативою встановити в Києві 
пам’ятник Євгену Чикаленку – ініціатору 
скликання Центральної Ради, одного з її за-
сновників і спонсорів, видатного мецената, 
на кошти якого здійснювалося в ті буремні 
часи національне пробудження українців, 
— до міського голови Віталія Кличка звер-
тається Просвітницький центр національ-
ного відродження  імені Євгена Чикаленка. 
«Цим пам’ятником  ми нагадали б ниніш-
нім казнокрадам і грошовим мішкам, як 
треба ставитися до України. На постаменті 
буде викарбувано вислів Євгена Чикаленка: 
«Легко любити Україну до глибини душі, а 
ви спробуйте любити її до глибини кишені», 
— каже «Україні молодій» керівник центру 
Юрій Гнаткевич. 
 ЄвгенЧикаленко має перед Україною 
не менші заслуги, ніж Михайло Грушевсь-
кий і Симон Петлюра, йдеться у зверненні. 
«Тому ми пропонуємо поставити пам’ятники 
Симону Петлюрі та Євгену Чикаленку по-
ряд iз пам’ятником Михайлові Грушевсько-
му на вулиці Володимирській біля будинку 
Центральної Ради. Там місця вистачає. Два 
пам’ятники поруч iз монументом Михайловi  
Грушевському символізували б готовність ук-
раїнців до захисту своєї державності та здат-
ність нашого заможного суспільного прошар-
ку здійснювати меценатські пожертви на ук-
раїнське національне відродження».
 Грошей з бюджету не просять. «Ми підго-
туємо проект і спорудимо монумент за кош-
ти Просвітницького центру національного 
відродження», — каже Юрій Гнаткевич.
 Активісти також нагадують, що на  стіні 
Будинку вчителя є меморіальний знак, на 
якому викарбувана обіцянка спорудити  
пам’ятник Симону Петлюрі, і що її треба ви-
конувати. Ініціатори зауважують, що таку 
ідею підтримує багато відомих учених та гро-
мадських і політичних діячів. Обіцяють, їхні 
звернення надійдуть до КМДА додатково.
 На переконання активістів  Просвітниць-
кого центру національного відродження імені 
Євгена Чикаленка, замість Миколи Щорса 
вітати гостей столиці, що прямують iз Цен-
трального вокзалу до центру Києва, має ук-
раїнка в національному вбранні з вишитим 
рушником і хлібом-сіллю на ньому, а не Го-
ловний отаман у військовій формі. І зауважу-
ють, що подібна  «Українка» стоїть при в’їзді 
в канадське містечко Камора, більшість меш-
канців якого становлять вихідці з України. 

ОФІЦІЙНО

 Аби нагадати українцям, що вони таки українці, 
а не «украинцы», або якісь там хохли чи малороси, 
Президент України за поданням Українського інститу-
ту національної пам’яті видав Указ «Про заходи з від-
значення 100-річчя подій Української революції 1917-
1921 років», а Прем’єр-міністр 26 жовтня минулого 
року підписав Розпорядження №777-р «Про затвер-
дження плану заходів iз відзначення 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 років та вшануван-
ня пам’яті її учасників на період до 2021 року», конс-
татує Юрій Гнаткевич. У тридцяти позиціях Розпоряд-
ження №777-р  (їх там усього п’ятдесят) відповідаль-
ність за їх виконання поряд з іншими державними ус-
тановами покладається на Київську міську державну 
адміністрацію. У двох позиціях КМДА прописана пер-
шою серед виконавців, із вказуванням періоду вико-
нання упродовж 2017-2019 років: у Києві заверши-
ти проектування, спорудити та урочисто відкрити до 
100-річчя проголошення Акта злуки Української На-
родної Республіки та Західноукраїнської Народної 
Республіки (22 січня 2019 р.) монумент Соборності 
України і встановити  пам’ятник Голові Директорії та 
Головному отаману військ Української Народної Рес-
публіки Симонові Петлюрі.

■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Київський районний суд Полтави 
днями продовжив розглядати справу 
Геннадія Кернеса, якого разом з його 
охоронцями підозрюють у викраден-
ні двох євромайданівців. Події мали 
місце ще в січні 2014 року, але позав-
чора сторона звинувачення змогла оз-
вучити лише п’ятий із тринадцяти то-

мів зібраного провадження. 
 Процес триває так довго через нові 
обставини та версії, що постійно ви-
никають у ході слідства. Останнє слу-
хання не стало винятком. Адвокат хар-
ківського мера Лідія Ізовітова зверну-
ла увагу судді на те, що по цій справі 
першим був допитаний народний депу-
тат і радник міністра внутрішніх справ 
Антон Геращенко, а не самі потерпілі. 

На її думку, такі дії слідчих є порушен-
ням Кримінально-процесуального ко-
дексу України, що й стало причиною 
подання адвокатами відповідної за-
яви. Крім цього, захист Геннадія Кер-
неса вважає неприпустимим долучати 
до справи медичні експертизи, які ні-
бито зроблені без відповідного огляду. 
У результаті, слухання знову перенес-
ли на два тижні. 
 Як «УМ» уже повідомляла, ак-
тивісти Євромайдану — Олександр 
Кутянін та Сергій Ряполов — зникли 
біля готелю «Національ» у Харкові 
після того, як сфотографували номе-
ри автомобілів «друзів Кернеса». У їх 
викраденні підозрюють мера Харкова 
та його двох охоронців. Звинувачен-
ня було висунуто у березні 2015 року. 
Для більшої об’єктивності слухання 
проходить у Полтаві. ■

Іван БОЙКО

 Окупантів і терористів Донбасу неа-
бияк розлютила смілива акція українсь-
ких патріотів, які розклеїли на вулицях 
окупованого Донецька наліпки з цита-
тами віршів свого знаменитого земляка 
Василя Стуса. 
 Також на листівках зобразили ба-
рельєф на пошану поета на корпусі фі-
лологічного факультету Донецького на-
ціонального університету, який бойови-
ки терористичної «ДНР» демонтували 
ще у 2015 році.
 Наліпки з’явилися в багатьох місцях 
у центрі Донецька. Серед них — площа 
Леніна, пам’ятник Архістратигу Михаї-
лу, проспект Ілліча, будівля філологіч-
ного факультету Донецького національ-
ного університету, вулиця Артема.
 Патріоти підібрали цитати з віршів 
Стуса переважно про рідний Донбас, де 
він народився, виріс і працював на шах-
ті та в школі. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Конкурсна комісія з пи-
тань вищого корпусу де-
ржавної служби у понеді-
лок обрала на посаду го-
лови Державної служби у 
справах ветеранів війни та 
учасників АТО Валентина 
Манька.
 Вакантною ця поса-
да залишалася ще з чер-
вня 2017 року — тоді Ка-
бмін звільнив  Артура 
дерев’янка. Цього разу го-
лову Держ служби у спра-
вах ветеранів війни та 
учасників АТО обирали з-
поміж п’яти кандидатів: 
на посаду претендували та-
кож Віталій Баранов, Бо-
рис Гончар, Віктор Толоч-
ко та Олег Чуйко.
 Перемога  в конкурсі 
Валентина  Манька викли-
кала неоднозначну реак-
цію в «атошному» й во-
лонтерському середовищі, 
адже в ньому всі один од-
ного знають, а тут несподі-
вано з’явився він... За Ва-
лентином Маньком тяг-
неться шлейф неоднознач-
ного минулого: по ньому 
було відкрито криміналь-
ну справу — він був замі-
шаний у справі по контра-
банді й розстрілу СБУшни-

ків; його вигнали свого часу 
з «Правого сектору». Це лю-
дина-фінансист, колишній 
«регіонал», i говорять, що 
його «проштовхує» Ігор Ко-
ноненко (нардеп, перший 
заступник голови фракції 
партії БПП). Швидше за 
все, «верхи» хочуть поста-

вити свою «ручну» люди-
ну, аби в подальшому по-
дати цю кандидатуру й на 
міністра.  
 Один із п’яти претенден-
тів — «кіборг», підполков-
ник Віталій Баранов (позив-
ний «Біба») із максималь-
них 40 набрав 39 балів, але 

чомусь не пройшов, хоча 
це людина, яку добре зна-
ють і яка має авторитет се-
ред бійців-ветеранів війни 
на сході.   
 У середу, 17 січня,  зби-
рається громадськість i 
буде озвучена позиція — 
чи підтримують люди пана 
Манька на цій важливій 
посаді, чи ж будуть блоку-
вати рішення конкурсної 
комісії.  
 Нині  Валентин Манько 
є головою ГО «Єдиний союз 
патріотів України», який 
він же й заснував у 2015 
році, та радником директо-
ра держпідприємства «Ко-
нярство України». Свого 
часу закінчив Дніпропет-
ровську державну фінансо-
ву академію та Дніпропет-
ровський регіональний ін-
ститут державного управ-
ління. Брав участь в АТО, 
а до цього був заступником 
директора фермерського 
господарства «Лада». По-
дейкують, що він уклав 
угоду зі слідством, аби з 
нього зняли звинувачення 
за те, що дав покази про-
ти Геннадія Корбана (ко-
лишнього заступника го-
лови Дніпропетровської 
ОДА Ігоря Коломойсько-
го). У 2014 році Валентин 
Манько брав участь у вибо-
рах депутатів до Верховної 
Ради як самовисуванець  у 
Донецькій області, а в 2016 
році — у проміжних вибо-
рах депутатів Ради як само-
висуванець у Полтавській 
області, на позачергових 
виборах Президента у 2014 
році був довіреною особою 
Дмитра Яроша. ■

НА ФРОНТІ

Стус знову вдома
В окупованому Донецьку розклеїли наліпки 
з уривками віршів знаменитого земляка

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Минулого вівторка російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли опорних пунктів 
Збройних сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО. Зокрема, на луганському напрямку 
ворог вів вогонь iз гранатометів i великокаліберних кулеметів по оборонцях Зайцевого.
 На донецькому напрямку противник застосував 82-мм міномети, кулемети та стрілецьку 
зброю у районі Широкиного. Поблизу Кам’янки українські позиції обстріляли бойовики з гра-
натометів різних видів, великокаліберних кулеметів i стрілецької зброї. На інших ділянках 
оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.
 У результаті ворожих обстрілів жоден український військовослужбовець не загинув і не 
був поранений.

■

СУД ТА ДІЛО

П’ятий із тринадцяти
У справі Геннадія Кернеса, що розглядається 
вже майже три роки, — нові подробиці

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Чорна конячка»
Обрання Валентина Манька головою Держслужби 
у справах ветеранів АТО викликало бурю емоцій

■

Валентин Манько — кандидатура спірна.❙
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Людмила НІКІТЕНКО

 У Білозірській об’єднаній тери-
торіальній громаді, котру на Черка-
щині ставлять нині усім за приклад,  ок-
рім усіляких новинок, на кшталт збудо-
ваних квартир для лікарів, власної га-
зети, «посадили» недавно ще й сонячне 
дерево.
 «Із нового року перше в області соняч-
не дерево у Білозірській ОТГ почало пе-
реробляти сонячну енергію на звичайну 
та допомагати з підзарядкою мобільних 
пристроїв жителям громади. Одночасно 
сонячне дерево здатне  підзарядити вісім 
гаджетів», — розповідають «Україні мо-
лодій» у Черкаській облдержадміністра-
ції.
 В ОДА кажуть, що кошти на стан-
цію підзарядки надійшли з державно-
го бюджету. Її оснастили акумулятора-
ми потужністю 200 ампер. Тож  погожої 
днини її енергії має вистачати на добу. 
Самі акумулятори розраховані на 10 
років роботи, сонячні панелі — на понад 
30 років.
 «Облаштування такого проекту — 
це насамперед просвітницька акція за-
для підвищення обізнаності, розуміння 
та використання поновлюваних джерел 
енергії. Адже такі технології вже давно 
застосовують і в Європі, і в усьо му світі», 
— підсумовують у Черкаській ОДА. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Трагедія сталася в 
понеділок на Дніпрі, 
неподалік черкаського 
мосту  і розважально-
оздоровчого комплексу 
«Бочка». Двоє друзів, 
Олексій та Олександр, 
яким 17 і 16 років, про-
валилися під кригу.
 «Це сталося за 150 
метрів від берега. Зі 
слів випадкових свід-
ків, хлопці прямували 
по Дніпру вздовж бере-
га, коли крига не вит-
римала і вони обоє опи-
нилися у воді. Рибал-
ки, які були неподалік 
від місця події, по теле-
фону «101» повідомили 
рятувальників та вод-
ночас прийшли на до-

помогу потерпілим», 
— розповідає «Україні 
молодій» Костянтин 
Проценко, речник го-
ловного управління 
ДСНС у Черкаській об-
ласті.
 За його словами, 
за викликом на місце 
події примчали ряту-
вальники 2-ї держав-
ної пожежно-рятуваль-
ної частини, водолази з 
аварійно-рятувального 

загону спецпризначен-
ня та міської комуналь-
ної аварійно-рятуваль-
ної служби. Проте ще 
до появи на місці події 
співробітників ДСНС 
рибалкам, які попов-
зом дісталися ополон-
ки,  з допомогою гілок 
вдалося витягти на бе-
рег 17-річного хлоп-
ця.
 На жаль, його 16-
річного товариша вря-

тувати не вдалося. Він 
зник під водою.
 «Тіло загиблого під-
літка рятувальники 
знай шли у Дніпрі через 
сорок хвилин пошуків», 
— говорить Костянтин 
Петрович.
 У соціальних мере-
жах черкащани вислов-
ловлюють співчуття ро-
дині загиблого Олек-
сандра. Правда, стверд-
жують, що обоє хлопці 
виховувалися у дитя-
чому будинку. Олексій, 
якого врятували рибал-
ки, зізнався черкась-
ким рятувальникам, 
що у воді він тримався 
за  дерев’яний натіль-
ний хрестик і вважає, 
що  випадок із його по-
рятунком — то Боже 
провидіння. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Комінтернівський районний 
суд Харкова на 10 років позба-
вив волі лікаря, який, захищаю-
чи майнові інтереси доньки, убив 
свого зятя. У якості зброї медик 
вирішив використати шприц, на-
повнений препаратом, що миттє-
во провокує серцево-легеневу не-
достатність. 
 Як встановили слідчі, онколог 
приїхав до доньки, знаючи, що у 
квартирі нікого немає. Там перев-
дягнувся у непримітний одяг і пі-
шов чекати жертву біля гаражів. 
«Коли зять вийшов із машини, 
зловмисник уколов йому у праве 
стегно голку зі шприцом та ввів 
медичний препарат, — повідо-
мила процесуальний керівник у 
кримінальному провадженні — 
прокурор Слобідського відділу 
місцевої прокуратури Вікторія 

Тугайбей. — Чоловіку стало зле. 
За кілька хвилин до своєї смерті 
він встиг зателефонувати братові 
та повідомити, що тесть зробив 
йому ін’єкцію в ногу. Відповідно 
до висновків експертів, причи-
ною смерті 40-річного чоловіка 
стала серцево-легенева недостат-
ність. Це могло статися внаслі-
док дії міорелаксантів. Зокрема, 
лікарського засобу, який вводять 
пацієнтам при переведенні їх на 
штучне дихання, і, якщо після 
введення препарату не підклю-

чити апарат штучного дихання, 
людина помирає.
 Коли родич зятя через 20 хви-
лин приїхав на місце НП, жертва 
ін’єкції вже була мертва. Поруч 
лежав використаний шприц. Ха-
рактерний слід від уколу знайшли 
на тілі покійного і судмедекспер-
ти. Як з’ясувалося, донька лікаря 
планувала розлучитися з чолові-
ком, але у них виникли серйозні 
проблеми через поділ житла. Тому 
батько-лікар вирішив квартирне 
питання по-своєму. ■

Віктор ТЮТЮН,
письменник

 Днями подячно згадали мит-
рополита Іларіона. У передмові 
до однієї з моїх найулюбленіших 
книжок «Дохристиянські віруван-
ня українського народу» його ав-
торства, видали яку і в 1965 році, 
написано: «Огієнко Іван Іванович, 
15 січня 1882...» Посилання на це 
число є і в інших джерелах. Торік 
Огієнка згадували 14-го. Я дотри-
муюся тих чисел, які знаю. Та напо-
лягаю на тому, що нам, серед ба-
гатьох лікувальних засобів, треба 
знову й знову звертатися до само-
го Івана Івановича.
 Обидві дати мусили б нас за-
охотити щодня пам’ятати цю видатну 
людину — вченого-енциклопедис-
та, поета, державного і релігійного 
діяча, філософа, потужного україн-
ця, здійснюючи ним заповідане.
 Він переклав Біблію українсь-
кою. Запровадив богослужіння на-
шою рідною мовою, утвердив це 
право для наших церков назавжди.
 «Не питай, чого в мене запла-

кані очі, Чого завжди тікаю я в 
гай...» — ці рядки з вірша Іва-

на Огієнка «офольклорили-

ся» та стали популярною народною 
піснею.
 Як душпастир, митропо-
лит Іларіон настановив нащад-
кам 12 «Найперших рідномовних 
«обов’язків». Десятий звучить так: 
«Кожний громадянин мусить добре 
пам’ятати й дітей того навчати, що 
наймиліша мова в цілому світі — то 
мова українська».
 Чому ж мені з восьмитомного 
доробку Івана Огієнка дорогі саме 
«Дохристиянські вірування»? Бо 
через них, із простих прикладів та 
суджень відкривається зв’язок між 
знанням та вірою. Ось ми провели 
колядки й щедрування, одночасно 
радіючи Різдву Христовому. Ніби 
несумісні речі — язичництво і хрис-
тиянський релігійний культ. Митро-
полит Іларіон уже не відсилає без-
божників до неминучого пекла — 
він показує шлях до Бога — вічно-
го та єдиного. Бо доки наука шукає 
та змінює факти, духовні цінності — 
на всі часи.
 До найдорожчого й морально-
го звернений весь українознавчий, 
філософський та літературний до-
робок Івана Огієнка. Нам він пере-
казав: «Я робив, що міг, решту до-
роблять наступники». ■

ПОГЛЯД

Наймиліша мова 
— українська

■

ТРАГЕДІЯ

Крига крихка
У Дніпрі втопився 16-річний 
підліток, його друга врятували

■

КРИМІНАЛ

Шприц як зброя
Суд відправив до в’язниці лікаря-онколога, 
який убив зятя ін’єкцією

■

Заряд 
оптимізму
На Черкащині «виросло» 
дерево, яке підживлює 
гаджети

Сонячне дерево «росте» на території  Білозірської ОТГ.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙

ТЕХНОЛОГІЇ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Олег Ляшко заявив, що його команда голосуватиме за 
будь-який законопроект, який дасть можливість відновити 
мир і територіальну цілісність в Україні. Зокрема, його фрак-
ція підтримала законопроект про деокупацію Донбасу.
 «Будь-яка війна закінчується миром. Ми за чесний i спра-
ведливий мир. Як казав Вінстон Черчилль, є тільки двi доро-
ги до миру — дорога поразки та дорога перемоги. Наша ко-
манда пропонує йти до миру дорогою перемоги, не здаючи на-
ціональні інтереси та поважаючи права українців як усере-
дині, так і ззовні. Ніхто не захистить нас, якщо ми самі цього 
не зробимо!» — наголосив Ляшко.
 Народний депутат додав, що пріоритетним завданням для 
держави має бути захист своїх громадян.
 «Називати всіх жителів Донбасу зрадниками, колабо-
раціоністами чи сепаратистами — неправильно. Більшість 
людей стали заручниками життєвих обставин, бо за станом 
здоров’я чи через відсутність житла і роботи не можуть звід-
ти виїхати. Але вони українці, завдання держави — їх захи-
щати», — підсумував Ляшко. ■

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Ляшко: Ми — за 
справедливий мир!
Лідер Радикальної партії пропонує йти 
дорогою перемоги, 
а не дорогою поразки

■

Фракція Радикальної партії переконана, 
що пріоритетом держави має бути захист громадян.

❙
❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Учора під Верховною Радою кипіли ба-
талії — активісти «Міхомайдану», що 
розгорнувся в Маріїнському парку, 
спробували запалити шини та кинули 
у вогонь російський прапор, після чого 
відбулися сутички із правоохоронця-
ми. Гаряче було і в самому парламенті. 
Причиною став розгляд у другому чи-
танні президентського законопроекту 
«Про особливості державної політики 
із забезпечення державного сувереніте-
ту України над тимчасово окупованими 
територіями в Донецькій та Луганській 
областях», або, як у розмові його нази-
вали депутати, Закон про «реінтеграцію 
і деокупацію Донбасу», який намагався 
запропонувати нові правила гри у сто-
сунках між Києвом та окупованими те-
риторіями ОРДЛО та Криму. 
У першому читанні законопроект №7163 
було прийнято 6 жовтня 2017 року — 
тоді кнопку «за» натиснули 233 депу-
тати. До другого читання було внесено 
675 поправок. Утім, як показало голосу-
вання в першій половині дня, практично 
всі вони були відхилені. На момент зда-
чі номера до друку обговорення зако-
нопроекту тривало, хоча з такою актив-
ністю гарантії позитивного голосування 
вцілому не було ні в кого.

Біг між краплями
 Напередодні рішення підтримати за-
конопроект №7163 на погоджувальній 
раді прийняли фракції БПП, «Народно-
го фронту» та «Радикальної партії». Лі-
дер «Народного фронту» Арсеній Яце-
нюк навіть пафосно назвав це «тестом 
на відданість національним інтересам». 
«Парламент мусить нарешті чітко за-
кріпити правові оцінки. Росія — агре-
сор. Бойові дії на Донбасі — не внутріш-
ній конфлікт, а оборонна війна з Росією. 
Крим і Донбас — окуповані росіянами. 
Законодавче визнання цих фактів по-
ширить на Кремль міжнародно-правові 
обов’язки окупанта. Такий закон пот-
рібен для оборони країни, розширення 
міжнародних санкцій проти Кремля, 
для мирного процесу й відшкодуван-
ня збитків за збройну агресію та окупа-
цію», — написав він на своїй сторінці у 
«Фейсбуці».
 Про важливість прийняття цього за-
конопроекту говорила вчора в кулуарах 
і представник Президента у Верховній 
Раді Ірина Луценко, наголошуючи на 
трьох важливих моментах, присутніх 
у законопроекті. «Ми визнаємо Росію 
країною-агресором. По-друге, ми виз-
начаємося, що саме обороняємося, а від-
так усі правоохоронні органи, спеціаль-
ні війська, ЗСУ, Нацгвардія та інші до-
лучені до цього процесу будуть мати 
право легально з додатковими ресурса-
ми долучатися до самооборони держави 
на сході країни. Також ми хочемо повер-
нути окуповані території політико-дип-
ломатичним шляхом, визнаючи, що РФ 
несе відповідальність у рамках міжна-
родного договору, за ті збитки, завдані 
інфраструктурі, і порушення прав гро-
мадян», — повідомила вона. 
 Утім ближче знайомство з докумен-
том проявило давню хворобу нашої вла-
ди: прагнення «дипломатично» уникати 
конкретики у багатьох питаннях, лиша-
ючи можливість надалі трактувати за-
кон «так, як треба», при цьому знімаю-
чи з себе будь-яку відповідальність за на-
слідки.
 Ось лише кілька найбільш неод-
нозначних моментів. Попри те, що в 
преамбулі проекту закону є згадка про 
тимчасово окуповану територію Криму 
та м. Севастополя як невід’ємну части-
ну України, у самому тексті закону про 
Крим практично не згадується. Усі на-
магання «Самопомочі» під час голосу-
вання долучити до тексту Крим були 
провалені. Тобто формальна згадка про 
те, що Крим ми не забуваємо, в законі 
наче і є (навіть вказано, що датою по-
чатку тимчасової окупації АР Крим та 
м. Севастополь є 20 лютого 2014 року), 
але сам документ до Криму не має жод-
ного відношення. До речі, немає в ньому 
і жодної згадки про дату початку тимча-
сової окупації окремих територій у До-
нецькій та Луганській областях чи хоча 
б методи визначення цієї дати.

 У законопроекті Росія називається 
країною-агресором і вказується, що саме 
Російська Федерація «несе відповідаль-
ність за моральну та матеріальну шкоду, 
завдану державі Україні, органам влади 
та органам місцевого самоврядування, 
фізичним та юридичним особам». Але це 
має більш декларативну силу, оскільки 
покладення будь-якої відповідальності 
на іншу державу не в рамках міжнарод-
ного договору і не в порядку притягнення 
до міжнародно-правової відповідальності 
не має жодних правових наслідків.
 Законопроект начебто скасовує по-
няття АТО, але так і не запроваджує вій-
ськового стану. Натомість пропонуєть-
ся формулювання «район здійснення за-
ходів із забезпечення національної без-
пеки та оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації в 
Донецькій та Луганській областях». У 
межах цього району органам сектору 
безпеки і оборони, іншим державним ор-
ганам України будуть надаватися «спе-
ціальні повноваження», які необхід-
ні для здійснення відповідних заходів 
із забезпечення національної безпеки. 
Причому здійснювати ці «заходи», оче-
видно, будуть бійці ЗСУ, повноваження 
яких значно розширюються: їм дозволе-
но затримання та доставляння до органів 
НП; перевірка документів у громадян та 
посадових осіб, а у разі відсутності доку-
ментів — затримання їх для встановлен-
ня особи; здійснення особистого догля-
ду, огляду речей, транспортних засобів; 
вони матимуть право входити (проника-
ти) в житлові та інші приміщення і ба-
гато іншого. Перелік цих прав (напри-
клад, щодо права застосовувати зброю у 
разі вчинення «інших» невизначених у 
законопроекті дій, які перешкоджають 
виконанню законних вимог силовиків) 
є доволі широким, і правозахисники, 
зокрема омбудсман Валерія Лутковсь-
ка, вже б’ють на сполох, чи не призве-
де це до ризику порушень прав людини 
на окупованих та прилеглих до них те-
риторіях. 

Повна влада — 
і жодної відповідальності
 Критично оцінюють законопроект 
про реінтеграцію Донбасу і громадські 
експерти та політичні аналітики. «Ані 
про деокупацію, ані про звільнення оку-
пованих Москвою українських земель в 
цьо му законі не йдеться взагалі. Голо-
вна мета законопроекту — зняти від-
повідальність за державну зраду, за не-
вжиття заходів для відбиття московсь-
кої агресії, за окупацію українських 
земель і поневолення українських гро-
мадян з боку пана Турчинова, який ви-
конував обов’язки Президента України 
та Верховного головнокомандувача ЗСУ, 
та потім пана Порошенка. Закон нама-

гається вивести їх з-під відповідаль-
ності за державну зраду — їх і всіх їх-
ніх поплічників, які підтримували ці рі-
шення, хто сприяв прийняттю таких рі-
шень, хто, маючи всі для цього підстави, 
не наполіг на прийнятті інших рішень, 
передбачених Конституцією України та 
з  аконами про ЗСУ, про оборону Украї-
ни, про правовий режим воєнного стану. 
І тепер цим законопроектом Порошенко 
хоче зняти з себе юридичну відповідаль-
ність. 
 І друге — закон хоче дозволити Поро-
шенкові застосовувати ЗСУ на території 
України проти мирних громадян Украї-
ни за мирного часу. Це страшний преце-
дент, який робить з українських військо-
виків узурпаторів і вбивць. Що насправ-
ді потрібно — введення воєнного стану, 
припинення всіх схем із розкрадання ре-
сурсів країни і виведення коштів за кор-
дон, сприяння розвитку бізнесу, побудо-
ва потужних оборонних спроможностей 
для звільнення окупованих ворогом те-
риторій», — заявив представник Упов-
новаженого з питань захисту прав вій-
ськовослужбовців у секретаріаті омбуд-
смана Святослав Стеценко.
 Такої ж думки дотримується і голо-
ва правління «Майдану закордонних 
справ» Богдан Яременко. «Під прикрит-
тям демагогії про визначення Росії агре-
сором проект закону є ударом по парла-

ментаризму, звужує права Верховної 
Ради; суттєво невиправдано і небезпеч-
но розширює права та можливості Пре-
зидента та частково виконавчої гілки 
влади. Зокрема, Президент та підлег-
лі лише йому представники команду-
вання Збройних сил України без оголо-
шення воєнного стану отримують повні 
і фактично необмежені повноваження та 
контроль над територіями, які вони од-
ноосібно визначають як район здійснен-
ня заходів із забезпечення національної 
безпеки та оборони, відсічі і стримуван-
ня збройної агресії Російської Федера-
ції на період, що визначається ними од-
ноосібно. Фактично Президент України 
і владна більшість намагаються вико-
ристати цей закон не для зміцнення обо-
роноздатності, виправлення помилок, 
допущених у перші чотири роки війни, 
а користаються ситуацією для посилен-
ня/збільшення повноважень Президен-
та», — застерігає дипломат.

Гарна міна при поганій грі
 Насправді ж законопроект про реін-
теграцію Донбасу в тому вигляді, в яко-
му його було внесено до парламенту, на-
вряд чи вплине на ситуацію на Донбасі. 
«Він потрібен, щоб просто визначити 
правовий статус цієї території. Щодо 
повернення Донбасу, то я не вірю, що це 
станеться найближчим часом, адже на-
разі спостерігаються процеси подальшо-
го відчуження тих територій від Украї-
ни — місцеві окупаційні адміністрації 
всіляко послаблюють комунікації з Ук-
раїною та посилюють iз РФ. Днями на-
віть з’явився указ Захарченка, який за-
боронив виїжджа ти з ОРДЛО вчителям, 
лікарям, бібліотекарям», — розповів 
«УМ» відомий журналіст родом із Дон-
басу Денис Казанський.
 Є в нього й інша, прихована, мотива-
ція, вважає той-таки Богдан Яременко. 
«Це дає Президенту інструмент впливу 
на вибо ри, повний контроль над торгів-
лею і прилеглими до лінії фронту тери-
торіями та індульгенцію за порушення 
Конституції і закону про оборону», — за-
значив дипломат.
 А журналіст-політолог Сергій Руден-
ко назвав спроби проштовхнути цей за-
кон «гарною міною при поганій грі».
 Симптоматично, що обговорення цьо-
го законопроекту припало саме на 16 січ-
ня — чотири роки тому «з метою стабілі-
зації ситуації» Верховна Рада прийня-
ла «драконівські закони», які призвели 
до краху Віктора Януковича. Без пара-
лелей, хоча вони напрошуються самі со-
бою. ■

ПАРЛАМЕНТ

Як ти агресора не назви...
■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Сьогодні і завтра ще можна передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 277 грн. 55 коп.,
до кінця року — 610 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 377 грн. 55 коп.,
до кінця року — 830 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 100 грн. 65 коп.,
до кінця року — 221 грн. 43 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 сiчня, i ви отримувати-
мете газету з лютого.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Закон про деокупацію Донбасу знову став каменем 
спотикання і для суспільства, і для парламенту

Під Верховною Радою протестували.❙



5УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 17 СІЧНЯ 2018ПОЛIТИКА

Як нам зняти «закляття»
 ■ Для початку хочеться під-
бити книжкові підсумки 2017 
року — вже можна говорити 
про ефект від обмеження на ім-
порт книжок із Росії?
 — Те, що є зараз, — це книж-
ковий бум порівняно з тим, що 
тривало 10 років перед війною, 
коли все збігалось, стискалось, 
скручувалось, згорталось. Як 
на мене, ми зараз вийшли на 
найвищі показники українсь-
кого книжкового ринку (це лег-
ко перевірити навіть за дани-
ми Книжкової палати) з усіх, 
які були. Золотий, «хлібний» 
вік українського книжкового 
ринку припав десь на середину 
2000-х — у 2005-му запустили 
урядову програму «Українсь-
ка книга», у 2006-2007 роках 
почався підйом національно-
го книговидання. Було кіль-
ка таких обнадійливих років, а 
потім, iз 2008-го, все різко піш-
ло на спад: нас стали жорстко 
«пакувати» під російських мо-
нополістів.
 ■ Скільки мають тривати і 
обмеження на книжки, і деко-
мунізація загалом, щоб «рус-
скiй мiр» вимився з голів?
 — Чекайте, ви думаєте, 
що декомунізація — це зня-
ти пам’ятники й перейменува-
ти вулиці? Звичайно, це дуже 
важливо, хто б сперечався. Як 
людина, яка безпосередньо пра-
цює зі словом, я наполягаю на 
тому, що слово має магічну фун-
кцію. Поїдьте в той же колиш-
ній Дніпропетровськ чи, ска-
жімо, Запоріжжя, — там уза-
галі було щось сім разів «імені 
Леніна» в районі того нещас-
ного Дніпрогесу. Мало того, 
що пам’ятник, так ще довко-
ла нього «сім кіл Леніна»! І там 
вам розкажуть, як реально по-
чалося щось на кшталт «розмо-
розки» громадського життя в 
місті, таке-от наче оживання — 
саме після зняття тих радянсь-
ких «ідолів» і після переймену-
вань. Ніби ті міста звільнили 
від якогось багатолітнього сну, 
зняли «закляття».
 Але це тільки початок. На-
справді нам ці авгієві стай-
ні чистити й чистити, виста-
чить і моєму поколінню, і ва-
шому. Коли західні кореспон-
денти брали перші інтерв’ю у 

щойно тоді обраної президен-
том Латвії Вайри Віке-Фрейбер-
ги, вони казали їй автоматич-
но, як звикли, — от ви, мовляв, 
Латвія, «пострадянська краї-
на». Погодьтесь, для нас це досі 
нормальна дефініція, не ріже 
вухо. А вона відповіла: «Young 
men, go out and wash your mouth 
(Молоді люди, підіть і вимийте 
рота). Ми — не пострадянська 
країна, ми — країна, яка була 
під окупацією і повернула собі 
незалежність». А ми й досі не 
помічаємо, до якої міри лишає-
мось прив’язані до цього «рус-
скомiрного» воза і самі про себе 
продовжуємо говорити (а зна-
чить, і думати!) так, як колоні-
затор нас запрограмував іще 
три-чотири покоління тому.
 Ми навіть несвідомі того, 
як часто послуговуємося зако-
нами, прописаними, даруйте, 
ще товаришем Сталіним. Мо-
лодше покоління взагалі цього 
не знає, от у чому жах і головна 
маніпуляція — ставка на те, що 
з часом до тоталітарного права 
звикають і суспільство почи-
нає сприймати його за природ-
ну норму. Як у відомому експе-
рименті з мавпами, яких обли-
вали водою, коли вони лізли по 
банан, — врешті в клітці не за-
лишилося жодної мавпи, яку 
облили, всі були нові, але жод-
на з нових уже й не пробувала 
лізти по той банан, вони його 
мовби не бачили. Так і ми не ба-
чимо, до якої міри продовжує-
мо жити в СРСР. Якби ви одразу 
бачили ярличок «сделано в ЧК» 
чи «инициировано Сталиным», 
то ви, звісно, з жахом би відсах-
нулися. А коли ви не розумієте, 
звідки ті ноги ростуть, ви ков-
таєте наживку.
 Нам потрібна нарешті пра-
вова реформа. У нас же навіть у 
дрібницях регламентація жит-
тя ще залишилась радянська, 
є купа сфер, де законодавство 
не змінювалося зі сталінських 
часів! І я не тільки про персо-
нальні пенсії колишнім енка-
ведистам кажу. Наприклад, 
коли ви йдете в басейн, як ду-
маєте, чому вам потрібна довід-
ка від гінеколога й дерматоло-
га? Ніде за західним кордоном 
вам її не треба — ви платите 2 
євро і йдете в будь-який басейн. 
Наші нові басейни збудовані за 

тією самою сучасною техноло-
гією, з фільтруванням і постій-
ною подачею води, тобто нор-
мальні ніби басейни, такі ж, як 
на Заході. Але в нас ви не може-
те просто зайти з вулиці й піти 
плавати, ні! Вам треба довідку 
від дерматолога і гінеколога, 
тому що санепідемстанція ви-
магає. А чому? Та тому, що цей 
закон був ухвалений... у 1930 
році! Як у 1930 році виглядав 
басейн? Викопували яму, в неї 
наливали воду, а під кінець дня 
міняли. Тоді, звичайно, потріб-
на була довідка — і що вошей 
немає, і що сифілісу немає, ця 
бюрократична норма мала сенс. 
Так от, з 30-го року вже безпри-
тульних немає, вже вошей не-
має, слава тобі Господи...
 ■ ...А совок є.
 — А закон 1930 року, то-
варишем Сталіним писаний, 
є. І ви, як зайчик, дибуляєте 
по довідку, навіть не розумію-
чи, наскільки це принизливо і 
чому вам на рівному місці об-
межують доступ до тих соціаль-
них благ, які ви як платник по-
датків, між іншим, оплачуєте. 
Це елементарний приклад із 
вашого життя до питання, що 
таке декомунізація. А ви пи-
таєте, скільки вона ще має три-
вати! Вона ще навіть не копнула 
на рівень правової реформи, не 
дала країні зняти із себе спрута 
сталінських законів, який досі 
обплутує нас по руках і ногах, 
законів, про які ваше поколін-
ня вже навіть не здогадується, 
що вони сталінські.
 ■ А як знати? Щойно спи-
таєш, як тобі гавкнуть: «Так 
завж ди було і не лізь до мене!»
 — О, так! От у цьому, влас-
не, й справа! Чому німцям було 
набагато легше впоратися із на-
цизмом? Тому що їхня хвороба 
протікала не в «хронічній» фор-
мі, а в «гострій» — оті 12 років, 
це все діялось у межах одно-
го покоління. Одна генерація 
всім цим перехворіла, як песи-
ки чумкою, а потім решту жит-
тя відкашлювалася, лікувала-
ся, реабілітувалася, каялася, 
дітей виховувала відповідно...

 А тут же, даруйте, люди, 
котрі справді були карателями 
й розстрілювали стариків і ва-
гітних жінок, досі отримують 
персональні пенсії абсолютно 
космічних для пересічного ук-
раїнця форматів і прирівнюють-
ся до ветеранів Другої світової! 
І як тепер накажете їхнім ону-
кам змиритися з думкою, що ус-
падковані від дідуся привілеї, з 
якими вони виросли, це щось 
таке, чого треба соромитись?

Захопивши мiзки, можна вже 
не бомбити мiста
 ■ Історія, звісно, не має умов-
ного способу, але якби процеси 
декомунізації почалися 20 років 
тому, ми могли б уникнути си-
туації з Кримом і Донбасом? Не 
раз доводилося чути тверджен-
ня, що Крим був російським 
культурним анклавом у полі-
тичному тілі України.
 — Був. І Донбас почали «від-
діляти» давно, це те, про що я 
можу говорити на підставі влас-
ного досвіду. Станом на 1997 
рік книжкова дистрибуція на 
Донбасі вже була повністю під 
російським монополістом. Ук-
раїнським видавцям, щоб вліз-
ти в тамтешню книгарню й уп-
росити, щоб узяли на реаліза-
цію українські книжечки, треба 
було бозна-як низенько кланя-
тися. А це дуже серйозний по-
казник — не просто економіч-
ної, а саме інформаційної полі-
тики. У Донецьку навіть ресто-
рану української кухні не було. 
Регіон наперед «зачищали» від 
будь-яких ознак того, що це Ук-
раїна.
 Якби якийсь молодий істо-
рик покопався й проаналізу-
вав би все, що відбувалося від 
1991-го й до сьогодні, скажімо, 
в тій же книжковій галузі, то 
вийшла б така «кардіограма», 
що не треба було би водити очи-
ма за політиками, щоб зрозумі-
ти історію нашої хвороби. Полі-
тики — за визначенням шахраї, 
вони брешуть, а з такої «кар-
діограми», з сухої мови цифр, 
було б наочно видно закономір-
ність, як нас, так би мовити, за-

мітали під отой «поребрик» — 
як галузь опиралася, а її сило-
міць заганяли під російський 
контроль.
 ■ Тобто інформаційне захоп-
лення почалося навіть не в 2013 
році?
 — Ну що ви! А «Музей по-
кинутих секретів», даруйте, 
про що — вся його «сучасна» 
лінія? Чому одразу ж, коли 
книжка вийшла, ще в 2010 
році, на мене різко образила-
ся ціла купа журналістів, які 
за збігом нині всі виявили-
ся, скажемо так, борцями за 
«стандарти Бі-Бі-Cі»? Бо це 
були єдині люди в країні, які 
зрозуміли, про що в тому ро-
мані написано. Пересічний ук-
раїнець тоді ще вірив у існуван-
ня «незалежних ЗМІ», поняття 
не мав про інформаційну війну, 
а «Музей...» сприймав як «ро-
ман про УПА», ну, і щось там 
трохи «про сучасність».
 Чому Дарина (головна ге-
роїня роману «Музей покину-
тих секретів». — «Апостроф») 
каже: «Тепер це наша війна, і 
ми її ще не програли»? Про яку 
вона війну говорить станом на 
весну 2004 року, коли ще нія-
кого Помаранчевого майдану 
немає? Вона втратила улюб-
лену роботу на каналі й зга-
дує, яким був її телеканал у 
90-ті роки, згадує історію, як 
шеф на початку 2000-х продає 
цей канал. Кому він його про-
дає? Росіянам. Те, що описано 
в «сучасній» частині роману, 
— це якраз і є історія захоплен-
ня «невидимими чоловічками» 
українського ефірного просто-
ру в 2000-2004 роках. Тобто за-
чистка інформаційного поля 
на час Помаранчевої революції 
вже була зроблена.
 Зараз треба людям уже нага-
дувати, як було в 90-ті — що в 
90-ті Росія ще не контролювала 
наші ЗМІ, не сидів тоді на кож-
ному каналі московський ре-
дактор, яка-небудь своя умов-
на Маша Столярова, під приво-
дом того, що він від інвестора чи 
звідкись іще. І наші телебачен-
ня й радіо не транслювали нон-
стопом російського продукту, а 
виробляли власний, своїми си-
лами — й іноді в них навіть не-
погано виходило...
 Так що захоплення Росією 
нашого інформаційного про-
стору триває мінімум 15 років. 
Зрештою, про це «І знов я влі-
заю в танк...» — публіцистич-
на книжка, спеціально присвя-
чена темі війни, в якій людям 
високотехнологічно бомблять 
мізки — після чого можна вже 
не бомбити міста, бо люди з роз-
бомбленими мізками самі ви-
несуть і вручать своїм убивцям 
ключ од власного міста, своїми 
власними руками. ■

ПРЯМА МОВА

Донбас давно почали 
«відділяти» від 
України, нас замітали 
під «поребрик»

■

Оксана Забужко — про книги, 
декомунізацію та сталінські закони, 
що діють в Україні
Марина ЄВТУШОК 

Українська письменниця Оксана Забужко в інтерв’ю «Апострофу» 
розповіла про успіхи вітчизняного книжкового ринку після введен-
ня обмежень на ввезення російської продукції, про декомунізацію, 
яка ще не дісталася глибинних рівнів і не викорінила сталінські 
закони в Україні, та про інформаційне захоплення Росією українсь-
кого простору, що почалося ще принаймні 15 років тому.

Оксана Забужко.
Фото: Anita Schiffer-Fuchs.

❙
❙

«Незважаючи на закон про декомунізацію, в дрібницях регламентація 
життя ще залишилася радянська», — говорить українська письменниця.
Фото: EPA/UPG.

❙
❙
❙
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Геннадій КАРПЮК

Розвиток потужних і ефективних Зброй-
них сил в Україні безпосередньо зале-
жить не лише від якісної підготовки 
бійців та офіцерів, наявності сучасної 
техніки, ефективної управлінської сис-
теми. Ми поговоримо про ті речі, які 
роблять архітектуру армії досконалою, 
довершеною, модерновою. Розбудова 
військової інфраструктури, логістики, 
тилового забезпечення й поліпшення 
соціальної перспективи людини в од-
нострої стали темами нашої зустрічі із 
заступником міністра оборони України 
генерал-майором Олегом Шевчуком.
У грудні Олег Миколайович навідував 
гірсько-штурмову і танкову бригади, 
що, відповідно, виконують завдання 
в районі АТО й перебувають у місцях 
відведення. Одним із завдань цього й 
десятків інших подібних візитів у вій-
ська, яке здійснило 2017-го керівниц-
тво Міноборони, є підтримання прямо-
го контакту з військовослужбовцями, 
з’ясування їхніх нагальних потреб, про-
блем і того, наскільки продуктивними 
є зміни та вдосконалення, які постійно 
запроваджує оборонне відомство. 

«Мені смакують наїдки саме 
з солдатського котла»
 ■ Олегу Миколайовичу, в чому ос-
новний сенс таких відряджень, зокре-
ма відвідин частин, які перебувають на 
передовій?
 — Чесно кажучи, інформація безпо-
середньо від бійця до Генштабу чи Мін-
оборони проходить через стільки ета-
пів, що на кожному з них є можливість 
втратити контакт з тим військовим, за-
ради якого ми працюємо. А так ми ба-
чимо все на власні очі, можемо скільки 
завгодно спілкуватися з особовим скла-
дом. Звісно, не завжди є час, аби швид-
ко навести місточки довіри, хочеться 
побувати в якомога більшій кількості 
підрозділів. Щоб максимально позбави-
ти ці зустрічі формалізму і зовнішньо-
го впливу, в багатьох випадках я про-
шу керівників вийти з приміщення, де 
ми збираємося з особовим складом. Так 
можна сформувати наближену до ре-
альної картину стану справ, довідатися, 
що турбує цих людей і що ми здатні для 
них зробити. Одразу зауважу: практич-
но всі військові зараз вказують на пок-
ращення харчування. На якість і обсяг 
продуктів, які ми завозимо в повному 
обсязі, суттєвих нарікань немає. Вве-
дення нової системи харчування розпо-
чато 2017-го — понад 20 частин уже пе-
рейшли на неї. Хоча ці зміни поки не 
відчутні в районі проведення АТО, сюди 
вони прийдуть 2018-го, але там уже дав-
но немає голодних військових. Цікаво, 
що на передовій у кожному підрозділі 
тебе постійно намагаються нагодува-
ти фронтовою їжею. Знаєте, мені дуже 
смакують наїдки саме з солдатського 
котла...
 ■ І що найбільше подобається?
 — Там часто їжу готують на дровах. І 
в тих умовах, на «передку», навіть каша 
з тушонкою є справді смачною, із «дим-
ком». Процес трапези на «нулях» опо-
витий особливою атмосферою. За фрон-
товим столом панують особливі розмо-
ви, особлива приязнь пов’язує кожно-
го, хто сідає за нього. Так дуже легко 
знайомитися з людьми, бо ти одразу 
стаєш своїм, розділивши з ними їхні не-
хитрі, але зроблені з душею обід чи ве-
черю.
 ■ Приємно таке чути з вуст високо-
посадовця Міноборони. А чим зазвичай 
завершуються подібні відрядження?
 — Я доповідаю міністру про поба-
чені проблеми, й ми їх намагаємося не-
відкладно, зокрема, через доручення 
апарату міністерства і Генштабу, вирі-
шити.
 ■ Яким проблемам безпосередні кон-
такти у військах змушують приділяти 
посилену увагу?
 — Приміром, цього разу виникли 
певні думки й зауваження щодо різ-
новидів одягу, які ми впроваджуємо. 
Йшло ся про нові зимові рукавички і 
вітровологозахисні куртки. Щодо ос-
танніх бійці просять знайти змогу ви-
готовляти їх з якіснішого матеріалу. І 
тут є певні економічні обмеження, ос-

кільки в такому варіанті вони значно 
більше коштуватимуть. Але держава 
нам уже додала фінансування — саме 
на речове забезпечення у 2018-му. Тому 
з’явилися перспективи втілювати про-
позиції, які ми отримуємо від бійців.
 Про тактичні рукавички надходили 
звернення, що вони замалі й дещо по-
гіршують зручність виконання бойо-
вих завдань. Проведені додаткові дослі-
дження показали: рукавички відпові-
дають майже всім технічним умовам і 
державним стандартам. Усе добре, ок-
рім ширини напальчників і відділення, 
що поєднує вказівний та великий паль-
ці. Рiч у тiм, що шви завели всередину, 
звузивши внутрішній простір виробу. 
Тобто він став ніби меншим усередині, 
ніж видається зовні. Надлишок швів за-
важає застосовувати стрілецьку зброю 
через втрату рухливості пальців і всієї 
кисті. Тому ми повернули попередню 
партію рукавичок на доопрацювання.

«Бракує черевиків і форми маленьких 
розмірів»
 ■ Напевно, тут справа не лише в ін-
дивідуальних емоціях, зручності, яку 
можна вдосконалювати безкінечно. 
Для ефективного використання де-
ржавного ресурсу важливим є зворот-
ний зв’язок виробника і замовника, ко-
ристувача...
 — Саме так. От щодо вітровологоза-
хисного костюма чув багато ідей стосов-
но його вдосконалення. Люди, які но-
сили попередню версію такої куртки, 
зауважували на незручні клапани ки-
шень. Тепер маємо нову модель, з інши-
ми клапанами. Так народжується необ-
хідний конструктив. Хоча його непрос-
то досягнути. Приміром, коли вивчає-
мо у бригаді побажання щодо якогось 
виду забезпечення, спершу складаєть-
ся враження єдиного погляду на пот-
реби вдосконалення. Але проїхавшись 
іншими підрозділами, деколи збирає-
мо цілком протилежні ідеї. Проте нама-
гаємся досягнути оптимуму. Зараз ми, 
після дискусії навколо отриманих з вій-
ськ пропозицій, розробити літні поль-
ові костюми з якіснішої тканини, пере-

буваємо у процесі виготовлення й екс-
периментального носіння нового одно-
строю для літа. Але варто пояснити, що 
таким комплектам через їхню ціну ви-
мушено продовжать термін експлуата-
ції. Першими такі дослідні зразки фор-
ми цьогоріч одержать спецпідрозділи, 
які використовуватимуть їх у повсяк-
денні, зокрема на полігонах і в районі 
АТО. А коли отримаємо відгуки про ці 
комплекти, розглянемо можливість їх 
введення у військах повсюди.
 Так само, на відгуках із військ, ми, 
може й не так швидко, як хочеться, але 
просуваємся в розробці вдалої моделі 
полегшеного літнього взуття. Коли в 
районі проведення АТО вишиковують-
ся підрозділи, я часто помічаю, що де-
які військові взуті у берці різних зраз-
ків. Зрозуміло, куплених ними ж чи 
волонтерами. «Чому в різному взутті, 
невже не отримували черевиків?» — за-
питую в них. Бійці кажуть: отримува-
ли, проте в кожного власне «але». Один 
пояснює, що сьогодні працює в блінда-
жі чи приміщенні, тому одягнув «своє», 

а в когось промокли ноги й «офіційні» 
берці сохнуть. Хтось не хоче типове 
взуття носити, перебуваючи десь у тилу 
і береже його для виходів безпосередньо 
на лінію зіткнення, бо для таких умов 
воно надійніше. Про літні моделі зараз 
думка така: попри полегшеність і спе-
ціальні вставки, у них однак спекотно. 
Бійці, особливо ті, які воювали в Аф-
ганістані й інших кампаніях, де вони 
користувалися звичайними кросівка-
ми, кажуть, що для літа краще розро-
бити щось на кшталт трекінгових чере-
виків. 2018-го саме такі черевики задля 
експерименту носитимуть спецпризна-
ченці. Ми з’ясували і те, що нині бракує 
нової форми маленьких розмірів. Уже 
проведено зміни в нашому замовленні 
й цю проблему незабаром вирішимо.
 ■ А щось зовсім нове, може, навіть 
«форменно-незвичне», з’явилося?
 — Так, перед зимою війська поча-
ли одержувати бафи — багатофункціо-
нальні головні убори, призначені для 
захисту від несприятливої погоди: віт-
ру, сонця, холоду, пилу. Фактурно — це 
безшовні шарфи, які можна використа-
ти і як шапки чи капюшони. Здебіль-
шого їх носять на лінії зіткнення. Зага-

лом, напевно, немає такої армії в світі, 
яка не бажала б поліпшення своїх од-
ностроїв. Той, хто бачив радянську ар-
мію чи початки української, має з чим 
порівнювати. От вони кажуть: сучасна 
форма значно зручніша й практичні-
ша. А молоді бійці дещо скептично до 
цього ставляться. Тому ми намагаємо-
ся якнайбільше розповідати про наші 
новинки й отримати з військ важливий 
feedback (зворотний зв’язок. — Авт.).
 ■ Понад рік у районі АТО діє нор-
ма про видачу форми не за термінами 
носіння, а за реальним фізичним зно-
шенням. Чи є тут проблеми?
 — Принципових проблем не існує: у 
нас є для цього ресурси. Принаймні те, 
що я бачив на складах, дає право це за-
являти. Проте... Бійці часто скаржать-
ся, що на «нулях» форма не витримує 
і півроку. Ми кажемо: ви можете спи-
сати її й отримати нову — формальних 
перешкод ніби ж нема. І тут нам роз-
повідають про проблеми зі списанням 
не тільки форми, а й узагалі військово-
го майна. Погоджуюся: ще існує бюрок-

ратизація системи й небажання певних 
керівників займатися цією роботою. В 
одному з підрозділів на лінії зіткнення 
командир зауважив, що його підлеглий 
перебуває в Києві, де зіткнувся з проб-
лемою списання майна. І розповів, які 
кола пекла той пройшов, аби дістати-
ся столиці й почати щось вирішувати. 
Ми допомогли в цій конкретній ситуа-
ції. Тут вихід один — негайно змінюва-
ти відповідні інструкції. Потрібна сис-
тема, а не постійне втручання керівниц-
тва Міноборони.

«У військах будуть нові намети,
а «буржуйки» замінять безпечніші 
булер’яни»
 ■ Часто буває так: щойно новинку 
техніки, озброєння чи форми покажуть 
десь на виставці, як бійці та суспільс-
тво одразу запитують: де і коли побачи-
мо їх на фронті чи у війську? Приміром, 
нові мобільні банно-пральні комплекси 
на базі КрАЗу...
 — Так, розробок зараз існує чимало. 
І згадана вами — серед них. Це чудова 
техніка: поки бійці миються в одному 
мобільному блоці, в іншому — перуть-
ся їхні речі. Такі комплекси взяті на оз-
броєння. І за рахунок державного обо-
ронного замовлення на 2017-й декіль-
ка придбано для військ. Замовлятиме-
мо їх і на рік 2018-й. Стільки, скільки 
дозволяє оборонний кошторис. 
 Замовлено і розробку дещо меншо-
го банно-прального комплексу — без 
причепу. Один кунг об’єднує банний і 
пральний компоненти. Це техніка неве-
ликих підрозділів. Вважаю певним до-
сягненням 2017-го закупівлю по льових 
«титанів» для нагріву води й влашту-
вання максимально близько до передо-
вої душових.
 У розробці також і нові підходи до 
розміщення особового складу. В жовтні 
ми презентували Президенту сучасний 
тип намету, яким з 2018-го забезпечува-
тимуть війська. Уже в цьому році у вій-
ська надійдуть польові намети УСБ та 
УСТ з багатьма функціональними змі-
нами. Зокрема, повністю замінено утеп-
лювач, що має значно кращу теплопро-
відність і в спеку може використовува-
тись як кондиціонер. 
 Але до того часу треба відійти від 
«буржуйок», які використовують досі. 
Йдеться про ефективніші булер’яни, 
що мають значно кращу тепловіддачу. 
Вони економніші й безпечніші для та-
кого тимчасового житла. Також має-
мо розроблені теплові гармати, що пра-
цюють від електрогенераторів. Вже є і 
спеціальні намети для організації на-
лежних побутових умов для особового 
складу. А на базі морських контейнерів 
хочемо зробити вбиральні, душові, ге-
нераторні, медпункти тощо, які можна 
легко транспортувати. 
 ■ Чи є нарікання з військ, особливо 
взимку, на пальне?
 — На передовій хлопці зізнавали-
ся, що в них є певні проблеми з якістю 
пального й мастил. Зауважу: при про-
веденні закупівель ми висуваємо вимо-
ги щодо відповідності пального стан-
дартам та технічним умовам. Під час 
одержання наші лабораторії перевіря-
ють основні його характеристики. При-
міром, нещодавно повернули цілу пар-
тію — кілька сотень тонн пального, яке 
пройшло першу експертизу, а другу — 
ні. Зараз перевіряємо, на якому етапі і 
що за «диво» відбулося з пальним. Сло-
вом, намагаємось реагувати буквально 
на всі проблемні «сигнали», які надхо-
дять iз військ.■

УСЕ — ДЛЯ ПЕРЕМОГИ 

«У зоні АТО вже давно 
немає голодних військових»
Заступник міністра оборони Олег Шевчук — про те, як зробити життя бійців 
комфортнішим та яких новинок армійцям варто чекати вже цьогоріч

■

Олег Шевчук. ❙

«Першими дослідні зразки літньої форми цьогоріч одержать 
спецпідрозділи, які використовуватимуть їх у повсякденні, зокрема 
на полігонах і в районі АТО».



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 17 СІЧНЯ 2018СВІТ

Степан ПЕТРЕНКО

 16 січня 2017 року Boeing 747-400, що 
здійснював рейс із Гонконгу до Бішкека, 
півтора кілометра не дотягнув до міжна-
родного аеропорту «Манас» у столиці Кир-
гизстану. Літак упав на дачне селище на 
околиці аеропорту, зруйнувавши 32 жит-
лові будинки. Boeing виконував політ за 
маршрутом Гонконг—Бішкек—Стамбул, 
у складі екіпажу були п’ять осіб. Загинуло 
39 осіб, 17 з них — діти, десятки пасажи-
рів були госпіталізовані у важкому стані. 
 Президенти багатьох країн вислови-
ли співчуття народу Киргизстану, крім 
глави держави Алмазбека Атамбаєва. Як 
правило, мовчання з боку перших осіб по-
роджує домисли і питання... Адже, як ви-
явилося, на борту, окрім пасажирів літа-
ка, було 85 тонн контрабандного ванта-
жу. Під час розбору завалів, на місці тра-
гедії з’ясувалося, що це — смартфони і 
планшети. І хоча цей вантаж не був відоб-
ражений у документах, він призначався 
для Киргизстану, адже знайдені на місці 
катастрофи інструкції до смартфонів були 
російською та киргизькою мовами. 
 Киргизька офіційна влада намагала-
ся пояснити, що вантаж належить Ту-
реччині, та рейс, зареєстрований за ком-
панією Turkish Airlines, повинен був сіс-
ти в Бішкек лише для дозаправки. Однак 
ця версія була спростована результатами 
аналізу місця катастрофи: пального в ба-
ках Boeing було більш ніж достатньо для 
здійснення безпосадочного перельоту до 
Стамбула. Літак належав іншій турець-
кої авіакомпанії My Cargo Airlines, і він не 
вперше прилетів до Бішкека з вантажем, 
повертаючись потім у рідний порт Стамбу-
ла порожнім. Насправді ж, як з’ясувалося 
пізніше, літаки авіакомпанії не мали лі-

цензії на розвантажувальні роботи в Кир-
гизстані. Хоча представник авіакомпанії 
стверджував, що лайнер усе-таки йшов в 
аеропорт «Манас» саме для розвантажен-
ня вантажу, і літаки цієї компанії вже зро-
били 52 рейси з Китаю до Киргизстану. 
 За приблизними розрахунками, вар-
тість вантажу, якщо враховувати, що це 
85 тонн, — тільки смартфони (iPhone 6 або 
6 S — 500 доларів США 1 шт.), становить 
мінімум 106 250 000 доларів! А це майже 
64 мільйони доларів США чистого прибут-
ку. Саме стільки втратили власники ван-
тажу лайнера, що розбився, котрі побажа-
ли залишитися невідомими. Адже вони 
не з’явилися ні в Киргизстані, ні в Туреч-
чині, про це трохи пізніше поінформував 
міністр транспорту Киргизстану Жамшіт-
бек Каліл. 

 Цікаво, що ця історія отримала резо-
нанс і викликала багато питань, але тільки 
чомусь не у перших осіб країни, адже з їх-
нього боку не було публічних заяв і не ого-
лошено про хід розслідування. Щоправда, 
спроба знайти відповіді в цій історії оберну-
лася трагічно для його ініціатора. У Кир-
гизстані депутат Жогорку Кенеша (з мо-
менту його заснування) Омурбек Текебаєв 
вирішив провести власне розслідування 
приналежності вантажу. Він побував у Єв-
ропі, шукаючи доказів своїх підозр у цій 
справі, але результатами не встиг поділи-
тися: йому самому було пред’явлено зви-
нувачення в шахрайстві і корупції. Він 
був заарештований відразу після прильо-
ту до Бішкека з Відня, вже в аеропорту. Ос-
новним свідком звинувачення виступив 
російський підприємець Леонід Маєвсь-

кий, який прославився своїми скандаль-
ними судовими розглядами. Центрвибор-
чком Киргизстану оперативно позбавив де-
путата недоторканності, і в серпні минуло-
го року суд засудив О.Текебаєва до 8 років 
ув’язнення. Днями скоєно напад на буди-
нок адвоката О. Текебаєва, злодії викра-
ли лише одну річ — папку з документами 
у справі засудженого депутата. І знову ви-
никає багато питань... 
 Здавалося б, пролити світло в питан-
ні контрабандного товару могли самі ки-
тайські продавці товару, але вони чо-
мусь замовчують цю тему. Притому, як 
з’ясувалося, пов’язано це якось чи ні, але 
Киргизстан дав згоду на проект будівниц-
тва, який лобіює КНР, залізниці Китай—
Киргизстан—Узбекистан. Цікаво, що 
Киргизстан погоджується на цей проект 
на вкрай невигідних умовах: Китай отри-
мує у власність землю під залізничною ма-
гістраллю, залізницю і десятки родовищ 
корисних копалин. Переговори з боку Ки-
таю тривали більше десяти років, і вар-
тість будівництва оцінювалася на суму 
близько 2 млрд. доларів США. Якщо під 
час переговорів Пекін мав намір узяти на 
себе витрати на будівництво, то тепер пре-
зидент Киргизстану А.Атамбаєв заявив 
про намір взяти у КНР кредит близько 6 
млрд. доларів США. 
 Виходить, що Киргизстан бере на себе 
6-мільярдний борг, дарує Китаю свою зем-
лю, і будуватиме дорогу китайська ком-
панія. Це означає, що йде гра в одні воро-
та. Не важко здогадатися, що все, що від-
бувається, — це ланки одного ланцюжка. 
Питань, як завжди, де справа стосується ве-
личезних грошей, більше, ніж відповідей. 
Але у світлі останніх подій стає зрозуміло, 
що все частіше патріотизм стає розмінною 
монетою, і не лише в Киргизстані. ■

КОЛІЗІЇ

Киргизстан: таємне стає явним
«Нiчийна» котрабанда, масштабний проект із невигiдними для держави умовами i розправа з неугодними

■

Літак упав на дачне селище.❙

 Ігор ВІТОВИЧ

 У 2017 році політич-
ні права та свободи в різ-
них країнах світу зазнали 
суттєвого занепаду, оскіль-
ки Сполучені Штати у 2017 
році «зреклися» своєї тра-
диційної ролі захисника де-
мократичних ідеалів. Най-
сильніші світові демократії 
сьогодні сконцентровані на 
своїх внутрішніх пробле-
мах, таких як економічна 
нерівність, тероризм та на-
плив мігрантів, у той час як 
могутні авторитарні режи-
ми, такі як Росія та Китай, 
використовують глобальний 
занепад демократії не лише 
для посилення внутрішніх 
репресій, а й для експорту 
свого антидемократичного 
впливу за кордон. Такі тен-
денції можуть мати катаст-
рофічні наслідки для регіо-
нальної та глобальної ста-
більності, йдеться в опри-
людненій 16 січня доповіді 
міжнародної правозахис-
ної організації «Дім свобо-
ди» (Freedom House). Не-
урядова група, що базуєть-
ся у Вашингтоні, предста-
вила ці висновки в доповіді 
щодо політичних прав і гро-
мадянських свобод Freedom 
In The World 2018 («Свобода 
у світі-2018)».

 «Демократія стикається 
з найсерйознішою кризою 
впродовж десятиліть. Ос-
новні принципи демократії, 
включно з гарантіями віль-
них і чесних виборів, прав 
меншин, свободи преси та 
верховенства права, перебу-
вають під тиском у всьому 
світі», — сказав президент 
«Дому свободи» Майкл Аб-
рамовітц.
 У доповіді зазначено, 
що 2017 рік — це 12-й пос-
піль рік занепаду глобальної 
свободи, а в 71 країні світу 
фіксується «зниження рів-
ня політичних прав і грома-
дянських свобод». На думку 
дослідників, у США «скоро-
чення ознак демократії при-
швидшилося в 2017 році, 
через свідчення про росій-
ське втручання на виборах 
2016 року, порушення ос-
новних етичних стандар-
тів» адміністрацією прези-
дента Дональда Трампа та 
«зменшення прозорості уря-
ду». Водночас, зазначається 
в доповіді, «преса та судова 
система залишаються стій-
кими перед лицем безпреце-
дентних нападок президента 
Трампа».
 У доповіді також ідеться, 
що президент Росії Володи-
мир Путін «продемонстру-
вав зростання можливостей 

сучасних авторитарних ре-
жимів» шляхом «організа-
ції дезінформаційних кам-
паній під час виборів у єв-
ропейських демократіях». 
Російський лідер, на дум-
ку дослідників «Дому сво-
боди»,  розвиває зв’язки з 
«ксенофобськими політич-
ними партіями всього кон-
тиненту», погрожуючи сво-
їм найближчим сусідам, і є 
«альтернативним джерелом 
військової допомоги дикта-
турам Близького Сходу».
 Молоді люди, тим ча-

сом, мало що знають про до-
свід довготривалої боротьби 
з фашизмом та комунізмом, 
через що можуть втрача-
ти інтерес до демократич-
ного проекту. У країнах Єв-
ропи дедалі більше ультра-
правих антидемократичних 
сил займають місця в уря-
дах, а на Близькому Сході 
та в Північній Африці авто-
ритарне правління й неста-
більність лише підсилюють 
один одного, наголошується 
в аналізі.
 Щодо України, то, за 
оцінками «Дому свободи», 
вона наразі є «частково віль-
ною» країною, а Крим отри-
мав статус «невільної» тери-
торії, яку окупувала Росій-
ська Федерація. Рівень 
свобод в Україні в цілому 
продовжує погіршуватися, 
зауважує звіт. Загальний 
бал України у рейтингу — 
62 (0 — найменш вільна, 
100 — найбільш вільна), 
оцінка політичних свобод, 
громадянських свобод та за-
гальна оцінка України ста-
новить три бали з семи (1 — 
найбільш вільна, 7 — най-
менш вільна). 
 Серед країн, де рівень сво-
бод є найнижчим, — Сирія, 
Південний Судан, Північ-
на Корея, Туркменістан, Со-
малі, Лівія, Узбекистан. ■

У США подружжя тримало 
в полоні 13 дітей
 У Каліфорнії арештували подружжя після того, 
як поліція знайшла 13 осіб, яких нібито вони тримали 
у полоні у себе вдома, зокрема, декого «приковували 
до ліжок ланцюгами та замками», повідомляє Бі-Бі-Сі. 
57-річного Девіда Аллена Турпіна та 49-річну Луїзу Анну 
Турпін затримали за підозрою у тортурах та тому, що 
вони залишили дітей у небезпеці. 13 осіб віком від 2 до 
29 років знайшли у будинку в Перрі, містечку, що розта-
шоване за 95 км на південний схід від Лос-Анджелеса, 
повідомляє поліція. Усі вони є братами та сестрами. До 
поліції звернулася одна з жертв, якій у неділю вдалося 
втекти та зателефонувати до екстреної служби. Десяти-
річна дівчинка розповіла, що 12 її братів і сестер насиль-
но утримують їхні батьки. Поліцейські пізніше знайшли 
«кількох дітей, прикутих до ліжок ланцюгами та замка-
ми у темному приміщенні з неприємним запахом». Полі-
цейські були шоковані, виявивши, що семеро з бранців 
насправді були дорослими людьми віком від 18 до 29 
років. Батьки не змогли логічно пояснити причину утри-
мання дітей у таких умовах, сказала поліція. Усі постраж-
далі зараз проходять лікування в місцевих лікарнях.

Померла солістка гурту The Cranberries
 У Лондоні несподівано померла солістка ірланд-
ського гурту The Cranberries («Журавлина») Долорес 
О’Ріордан. Їй було 46 років. Причину смерті поліція не 
розголошує, але відомо, що в неї були проблеми зі спи-
ною. Її тіло знайшли в номері лондонського готелю. Як 
ідеться в офіційній заяві представників співачки, вона 
була у Лондоні на сесії звукозапису. Гурт The Cranberries 
був заснований у 1989 році в Ірландії, а найбільшу по-
пулярність здобув у 90-х роках XX століття. Тоді пісня 
Zombie довгий час не залишала позицію лідера найвідо-
міших хіт-парадів у багатьох країнах світу. Гурт випустив 
шість альбомів та дев’ять синглів. Продав у світі 40 млн. 
примірників своїх альбомів. Ще два альбоми О’Ріордан 
випустила в рамках сольного проекту з 2003 по 2009 
роки. Зокрема вона записала пісні до фільму Мела Гіб-
сона «Страсті Христові». О’Ріордан 20 років прожила у 
шлюбі з колишнім тур-менеджером гурту Duran Duran 
Доном Бертоном, у подружжя народилося троє дітей. 
Президент Ірландії Майкл Хіггінс висловив співчуття ро-
дині померлої. Свої співчуття також надіслали очільни-
ки кількох інших європейських країн, зокрема президент 
Польщі Анджей Дуда. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ТЕНДЕНЦІЯ, ОДНАЧЕ 

Рух уперед відкотився назад 
Світ переживає глобальну кризу демократії, констатують експерти «Дому свободи»

■

Майкл Абрамовітц: 
демократія переживає 
не найкращі часи.

❙
❙
❙
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Іван ПОВАЛЯЄВ

 Співпрацю українських 
та чеських правоохоронців 
за різними напрямами, зок-
рема й боротьбу з організо-
ваною злочинністю на між-
народному рівні, обговорили 
члени делегації Нацполіції 
України під час робочого ві-
зиту до Праги.
 Так, глава Нацполіції Сер-
гій Князєв разом iз президен-
том поліції Чеської Республі-
ки Томашем Туги обговорили 
та розробили алгоритм спіль-
них дій, спрямованих на бо-
ротьбу з організованою зло-
чинністю. Зокрема, йшлося 
про створення спільної робо-
чої групи з документування 
злочинних угруповань, об-
мін досвідом та інформацією 
у питаннях правоохоронної 
діяльності тощо.
 Відтак пан Князєв від-
значив, що діяльність транс-
кордонних злочинних угру-
повань не обмежується тери-
торією однієї країни.
 «Організована злочин-
ність не має меж. І заходи 
з протидії цьому явищу та-
кож мають бути спільними, 
не обмежуватися державни-
ми кордонами», — зауважив 
очільник Нацполіції Украї-
ни.

 Президент поліції Чехії 
Томаш Туги, у свою чергу, 
також наголосив на важли-
вості такої взаємодії. Він оз-
найомив українських право-
охоронців iз напрацювання-
ми та досвідом чеських полі-
цейських у сфері боротьби з 
організованою злочинніс-
тю.
 Водночас українські 
поліцейські ознайомили 
чеських колег iз процесом 
реформування криміналь-
ного блоку Національної 
поліції України. Зокрема, 
із результатами узагальнен-
ня і використання кращо-
го європейського і світового 
досвіду в протидії різним ви-
дам злочинності. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Жодного «ствола» 
цивільним 
 Міністр оборони Степан Полто-
рак обмежив себе у праві нагоро-
джувати зброєю цивільних осіб в 
Україні.
 «Виступив з ініціативою та під-
писав відповідний наказ обмежити 
себе в праві нагороджувати відзна-
кою «Вогнепальна зброя» та «Хо-
лодна зброя» цивільних осіб», — 
написав міністр у соцмережах.
  За його словами, відтепер 
цими відзнаками можуть бути на-
городжені лише військовослужбов-
ці ЗСУ та інших силових структур, а 
також ті, хто був звільнений у від-
ставку або запас із правом носіння 
військової форми одягу. Крім цьо-
го, згідно з наказом, такими наго-
родами громадян зазначеної кате-
горії можуть нагороджувати лише 
один раз.

Жіночка з молотком 
нарешті під вартою 
   Суд обрав запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою Ма-
рині Меньшиковій, яка напала з 
молотком на учасника АТО в теат-
рі міста Дніпро ще у жовтні 2016 
року. Весь цей час нападниця пе-
реховувалася від слідства.
  Жінка залишатиметься під 
вартою на час проведення до-
судового розслідування. Рішен-
ня суду не передбачає звільнен-
ня з-під варти після внесення гро-
шової застави.
   Зазначимо, що минулого тиж-
ня в Дніпрі поліція втретє затри-
мала за місцем мешкання  Марину 
Меньшикову — жінку, яку підоз-
рюють у нападі на учасника АТО в 
театрі і яку вже двічі (!) оголошува-
ли у розшук. 
    Раніше суд обрав запобіж-
ний захід у вигляді домашнього 
арешту, однак жінка не з’являлася 
до слідчого і її місце перебування 
було невідоме. Рік тому окупаційна 
влада Криму навіть депортувала з 
півострова Меньшикову, яка нама-
галася там переховуватися. 

Платіжні термінали 
для «єдинників»
   Кабінет Міністрів пропону-
ватиме зобов’язати встановити 
платіжні термінали всім суб’єктам 
господарювання, у тому чис-
лі платникам єдиного податку в 
Україні. Відповідний проект пос-
танови Кабміну розробило Міні-
стерство економічного розвитку і 
торгівлі, яке пропонує зобов’язати 
всіх без винятку суб’єктів госпо-
дарювання, які продають товари 
(включаючи продажі дистанцій-
ним способом) або надають пос-
луги, забезпечити можливість 
безготівкових розрахунків із ви-
користанням терміналів.
   Торговці, які працюють на за-
гальній системі оподаткування, 
повинні будуть встановити платіж-
ні термінали до 1 липня 2018 року. 
Платники єдиного податку другої та 
третьої груп із торговою площею до 
20 кв. м, які працюють у містах, по-
винні забезпечити можливість без-
готівкового розрахунку до 1 січня 
2019 року.
   Для «єдинників» другої і тре-
тьої груп з торговою площею до 20 
кв.м. і для працюючих у селах тор-
говців норма стане обов’язковою 
з 1 липня 2019 року. Спрощенці 
першої групи повинні обзавестися 
платіжними терміналами до 1 січня 
2020 року. При цьому контролюва-
ти установку платіжних терміналів 
буде Державна фіскальна служба.
    У Міністерстві економіки 
підрахували, що введення таких 
вимог вплине приблизно на 183 
тисячі малих і мікропідприємців, 
на установку платіжного терміналу 
і його обслуговування один суб’єкт 
упродовж першого року витратить 
понад 6 тисяч грн. ■

■

Василь ТАВР

 Народний депутат від «Опо-
зиційного блоку» Юрій Мірош-
ниченко сім разів не приходив 
на виклики Генпрокуратури на 
допит у справах щодо подій на 
Майдані під час Революції гід-
ності.    
 На такій поведінці колиш-
нього «регіонала» акцентував 
увагу громадськості началь-
ник Департаменту спецрозслі-
дувань Генпрокуратури Сергій 
Горбатюк.
 «Ми викликали його сім 
разів, і жодного разу Мірош-
ниченко Юрій не з’явився», — 
обурюється пан Горбатюк. 
 За його словами, нардепа, 
який у часи Революції гідності 
був представником екс-Прези-
дента Януковича у Верховній 

Раді,  викликали у справі про 
штурм Майдану силовиками 19 
лютого 2014 року.
 Також йому направляли 
повістки на допит у справі зло-
чинної організації екс-Прези-
дента Віктора Януковича та у 
справі ухвалення так званих 
«диктаторських законів» 16 
січня 2014 року.

 Варто нагадати, що у пер-
ші дні після втечі Януковича, 
Юрій Мірошниченко публічно 
лив сльози і просив вибачення 
за жертви Небесної сотні в ефірі 
одного з телеканалів. Невже ті 
сльози екс-«регіонала», а нині 
«опоблоківця», були крокоди-
ловими? 
 Принаймні тоді Мірошни-

ченко, який голосував за «дик-
таторські закони» 16 січня, на-
лякано відкликав свій голос. 
Нині ж переляк у пана Юрія 
явно минув. ■

Іван БОЙКО 

 Прокуратура Запорізької області пі-
дозрює колишнього керівника обласної 
міліції та його спільників у заволодінні ра-
ритетною зброєю відомого запорізького ко-
лекціонера Леоніда Петрашина ще в 2010 
році.
 Тодішні правоохоронці спричинили ко-
лекціонеру збитки на суму в розмірі понад 
30 мільйонів гривень. Найкращі експонати 
опинилися у тодішнього президента Вікто-
ра Януковича й окремих високопосадовців 
iз його оточення. Наприклад, у колишньо-
го генпрокурора Віктора Пшонки, який та-
кож накивав п’ятами до Росії. 
 «На днях прокуратурою Запорізької об-
ласті повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 
КК України одному з колишніх керівників 
ГУ МВС України в Запорізькій області, який 

у 2010 році за попередньою домовленістю з 
невстановленими особами заволодів рари-
тетною зброєю відомого колекціонера За-
поріжжя, чим спричинив останньому збит-
ків на загальну суму понад 30 млн. грн.», — 
повідомив прес-секретар Генпрокуратури 
Андрій Лисенко.
 За його словами, на даний час досудо-
ве розслідування триває, встановлюються 
інші особи, причетні до скоєння криміналь-
ного правопорушення. Підозрюваний пере-
буває у розшуку.
 Нагадаємо, запорізький колекціонер 
Леонід Петрашин позбувся значної частини 
унікальної колекції старовинної зброї ще в 
2010 році, коли правоохоронці незаконно 
вилучили кількасот цінних експонатів вог-
непальної та холодної зброї.
 На самого ж колекціонера тоді завели 
кримінальну справу. Мовляв, він зберігав 

зброю незаконно, хоча Петрашин дотри-
мувався вітчизняного законодавства, на-
приклад на старовинних «стволах» — піс-
толях чи мушкетах — були зрізані бойки 
тощо. 
 Тоді ж пан Петрашин заявляв, що зброя 
осіла у поплічників Віктора Януковича, 
який на той момент обіймав посаду Прези-
дента.
 Після перемоги Революції гідності слова 
колекціонера підтвердилися: деякі зниклі 
експонати знаходили в Межигір’ї та в маєт-
ку екс-генпрокура Віктора Пшонки. Тобто 
керівництво запорізької міліції вислужу-
валося перед тодішнім керівництвом краї-
ни і своїми «подарунками» намагалося до-
могтися прихильності. 
 Показово, що лише в березні 2017 року 
колекціонеру почали повертати частину ра-
ритетної зброї. ■

ОВВА!

«Ігнор» після сліз
Депутат від «Опоблоку» Юрій 
Мірошниченко сім разів проігнорував 
виклики на допит у справах Євромайдану

■

Юрій Мірошниченко публічно 
ллє крокодилові сльози 
за жертвами Небесної сотні. 

❙
❙
❙

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Клинки 
для Януковича 
Запорізькому колекціонеру 
Леоніду Патрашину потроху повертають 
раритетну зброю, «прихватизовану» 
за попереднього режиму

■

«Пограбування» колекції Петрашина тодішні «правопохоронці» 
називали боротьбою з незаконним обігом зброї. 

❙
❙

СИЛОВИКИ

Тримаймо 
«транскордонників»  
Керівництво Нацполіції домовляється з колегами з Чехії 
про спільну боротьбу з організованою злочинністю

■

Сергій Князєв і Томаш Туги (праворуч) під час робочої зустрічі у Празі.
Фото МВС України. 

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Україна устами вітчизняних топ-чинов-
ників декларує швидке чи не дуже, але 
таки отримання чергового траншу кре-
диту Міжнародного валютного фонду. 
Тим часом сам МВФ публічно демонс-
трує невдоволення владою України, 
прямим текстом звинувачуючи офіцій-
ний Київ у відході від узятих раніше 
зобов’язань. А без кредиту Фонду пере-
жити нинішній і наступний роки — без 
загрози дефолту і з національною ва-
лютою у більш-менш прийнятних рам-
ках — буде доволі непросто. 

Нема реформ, не буде траншу 
 Щоби отримати черговий транш 
Міжнародного валютного фонду, Ук-
раїна мусить виконати низку реформ. 
А тому наразі Київ грошей не отримав. 
Про цю взаємозалежність днями повідо-
мив міністр фінансів України Олександр 
Данилюк. 
 «Те, що треба було зробити для почат-
ку наступного траншу, — доволі непро-
сті реформи. Саме тому і виникла певна 
затримка із часом. Наприклад, створен-
ня Антикорупційного суду. Це дійсно 
одна з найважчих змін, і вона має відбу-
тися правильно», — заявив міністр. 
 Наявність другого необхідного зако-
ну — про приватизацію — за словами 
очільника Мінфіну, залежить від того, 
наскільки прозорим буде процес про-
дажу державних підприємств України. 
«Краще вкластися у трохи більший про-
міжок часу, але при цьому досягти кра-
щої якості законопроекту, щоби на його 
базі відбувалася приватизація, ніж пос-
пішати із ухваленням необхідних доку-
ментів, які можуть нівелювати довіру до 
цього процесу», — сказав Олександр Да-
нилюк. 
 Реформи в Україні, за його слова-
ми, сьогодні перебувають на стадії, коли 
їх треба ухвалювати швидко. «А це від-
криє нам шлях до наступного траншу», 
— повідомив чиновник. 
 Як відомо, сьогодні вже черговий 
транш МВФ офіційний Київ очікує от-
римати у другому кварталі нинішнього 
року. Хоча ще зовсім недавно мова йшла 
про початок 2018 року. Всього ж до кінця 
2018 року Національний банк очікує над-
ходження двох траншів на суму 3,5 млрд. 
доларів. Саме вони мають допомогти Ук-
раїні впоратися з виплатою зовнішніх 
зобов’язань, у тому числі й із раніше взя-
тими боргами того ж МВФ та інших кре-
диторів. Пік виплат, як відомо, припадає 
на нинішній та наступний роки. 
 Національний банк уже очікує 
місію Фонду. За словами виконувача 
обов’язків голови НБУ Якова Смолія, 
технічна місія має почати роботу у сто-
лиці України вже наприкінці нинішньо-
го місяця. Проте в самому МВФ проін-
формували: візит місії до Києва у плані 
дня не фігурує. За словами офіційного 
представника МВФ Вільяма Мюррея, 
проблема в тому, що Київ ще не виконав 
низку рекомендацій Фонду. 

«Київ не виконує зобов’язань» 
 А позавчора Міжнародний валют-
ний фонд напрочуд прозоро повідомив 
Україну про причини власного невдо-
волення. МВФ офіційно, словами керів-
ника своєї місії в Україні Рона ван Роде-
на, заявив: президентський варіант за-
конопроекту про Антикорупційний суд 
в його нинішній редакції є порушенням 
нашою державою своїх зобов’язань пе-
ред МВФ. А також суперечить виснов-
кам Венеційської комісії. 
 «Подача законопроекту про Антико-
рупційний суд мала стати кроком у пра-
вильному напрямку... Проте до зако-
нопроекту, який було подано 22 груд-
ня, ми маємо серйозні зауваження, 
ціла низка його положень не сумісні із 
зобов’язаннями України щодо програми 
співпраці з Фондом», — написав Рон ван 
Роден. Йдеться, зокрема, про процеду-
ру відбору суддів, положень закону, які 
гальмують створення Антикорупційно-
го суду, а також про юрисдикцію суду. 
 Камінь спотикання — повноважен-
ня експертів громадської ради блоку-
вати затвердження недоброчесних суд-
дів. А юрисдикція суду має відповідати 
юрисдикції НАБУ і Спеціалізованої ан-

тикорупційної прокуратури. Як відомо, 
створення Антикорупційного суду є од-
нією з головних умов, які взяла на себе 
Україна перед Євросоюзом та МВФ. 
 Адміністрація Президента України 
на критику відреагувала швидко, але ма-
лозмістовно: повідомила, що, на її думку, 
суперечностей із точкою зору Венеційсь-
кої комісії ми не маємо жодних. 

Дипломатії сказали замовкнути
 Експерти оцінили такий тон листа 
представника МВФ як безпрецедентний. 
«Я не можу згадати жодного прикладу із 
новітньої економічної історії, коли мож-
на було би побачити такі листи, — каже 
економіст, виконавчий директор Між-
народного фонду Блейзера Олег Устен-
ко. — Раніше МВФ дотримувався дипло-
матичної лінії у своїх листах. Але з часом 
вони ставали все жорсткішими, дипло-
матія зникала. У Фонді стали яскраві-
ше висловлювати свою позицію. Найсут-
тєвіші зміни відбулися, коли МВФ очо-
лила Крiстін Лагард. І я вважаю, що, з 
точки зору МВФ, це правильно. Адже 
коли вони займали дипломатичну пози-
цію, їхнi слова трактували по-різному, до 
того ж уряди, часто слабкі та неуспішні, 
видавали бажане за дійсне. Тепер у Фон-

ді чітко озвучують урядам різних країн, 
що вони від них хочуть». 
 На думку Устенка, проігнорувати ви-
моги МВФ не вдасться. «Думаю, що піс-
ля цього листа від Фонду у країні може 
виникнути дискусія на тему «Чи не поз-
бавлена Україна суверенітету?». Але це 
не допоможе. Раніше Україну розгляда-
ли як бідну державу з великим потенціа-
лом, якій треба допомогти, у тому числі 
і з проведенням реформ. Зараз ситуація 
змінилася. Нашу країну вважають силь-
но корумпованою із відсутністю верхо-
венства права. А тому будь-які кроки 
нині розглядаються з огляду на те, як 
вони можуть вплинути на корупцію в 
Україні», — додав Устенко. 
 Як прогнозує аналітик, українсь-
кій владі доведеться змиритися із вимо-
гами Міжнародного валютного фонду. 
Адже ігнорування вимог Фонду призве-
де до припинення кредитування Украї-
ни. «І тут варто розуміти ще один важ-
ливий нюанс: як тільки нас припинить 
кредитувати МВФ, так само вчинять й 
інші іноземні структури», — прогнозує 
експерт. 

 За його словами, вибір у нашої вла-
ди невеликий. Адже гроші все одно до-
ведеться десь шукати. «Відсутність мас-
штабних валютних надходжень означа-
тиме перехід до витрати наших золото-
валютних резервів і девальвації гривні. 
У переддень виборів це дуже небезпечно 
для влади. Тобто у керівництва країни, 
на мій погляд, сьогодні не залишається 
вибору», — резюмував Олег Устенко. 

Не улюблений, але безальтернативний
 Із ним погоджується і відомий еко-
номіст, народний депутат України Вік-
тор Пинзеник. Адже всі розповіді про 
взяті зі стелі вимоги Міжнародного ва-
лютного фонду, які нібито вкрай шкід-
ливі для нашої держави і часто є несподі-
ванкою для нас, — не більше ніж міф. 
«МВФ — це той каркас, на якому базу-
ються можливості інших кредиторів. 
Хто пише програму? Звичайно, Украї-
на. Потім програму узгоджують з МВФ. 
Звичайно, це кредитор, який хоче повер-
нути свої гроші. Звичайно, він хоче ухва-
лення законів, які дозволять країні по-
вернути ці гроші. Чи прості ці рішення? 
Звичайно, що ні. Адже і сама ситуація є 
непростою. Адже йдеться про документ, 
який пишуть і підписують представни-
ки української влади. Його підписують 
Прем’єр-міністр, міністр фінансів, голо-
ва Нацбанку, а останнім часом і Прези-
дент України. Попередньо цей документ 
обговорюють із МВФ, адже не під всякі 
зобов’язання дають гроші», — пояснює 
Пинзеник. 
 На його думку, безумовно, Україна 
потребує грошей Міжнародного валют-
ного фонду. «Найпростіше сказати «ні», 
але це була би неправда, — каже еконо-
міст. — Кошти МВФ не потрібні бюдже-
ту. Ми ж платимо нашим кредиторам із 
бюджету в гривні. У крайньому випадку 
ці кошти можна було би знайти шляхом 
емісії гривні». Але головна проблема, на 
його думку, полягає у нестачі валюти. 
 «Зовнішній борг України становить 
115 млрд. доларів. Близько половини 
з них треба повертати впродовж року. 
Звідки? Які джерела цих коштів? Без 
перекредитування втримати ситуацію 
неможливо. Чи можна знайти валюту в 
іншому місці? Ні. Ринки для нас не від-
криті. Валютний фонд — це основа, на 
яку дають кредити Європейського Сою-
зу. І навіть отримати прямі комерційні 
кредити дозволяє програма співпраці з 
МВФ. А тому Фонд можна любити, мож-
на ненавидіти, але він Україні необхід-
ний, адже альтернативи йому немає», — 
резюмує Віктор Пинзеник. ■

ФІНАНСОВІ ПОТОКИ

Гроші через суд
Законопроект про Антикорупційний суд уже «відсунув» 
черговий транш МВФ із зими на другий квартал 
2018 року

■

МВФ вважає, що Україна водить його за носа.❙

КРИМІНАЛЬНИЙ СЕКТОР

 З мільярдами по «Хрещатику»
 Ще один комплексний аналіз Фонду гаранту-
вання вкладів фізичних осіб, цього разу непла-
тоспроможного банку «Хрещатик», свідчить про 
причетність керівництва фінустанови і його влас-
ників до збитків на суму понад 2,5 мільярда гри-
вень. «Хрещатик», як відомо, оголосили неплато-
спроможним і запровадили у фінустанову тимча-
сову адміністрацію у квітні 2016 року.
 «Проведений аналіз свідчить, що, починаю-
чи з 2013 року, дії керівництва, наглядової ради і 
власників банку не були спрямовані на отриман-
ня прибутку і підвищення фінансової стійкості, а 
мали ознаки ризикових і спрямованих на виве-
дення з банку фінансових активів», — заявили у 
Фонді. За їх словами, за період перевірки вста-
новлено недотримання банком принципу забез-
печеності кредитування, а також неефективність 
прийнятих рішень при проведенні операцій із цін-
ними паперами. 
 Фонд зазначив, що, починаючи з 2014 року, 
ліквідність банку постійно погіршувалася, про-
те керівництво банку не реагувало на істотне зни-
ження високоліквідних активів, а продовжувало 
політику їх подальшого зниження. «Комплексним 
аналізом неплатоспроможності ПАТ «КБ «Хреща-
тик» виявлено проведення сумнівних операцій і дій 
(бездіяльності) керівництва банку, наглядової ради 
і його власників, які призвели до збитків банку на 
суму понад 2,5 млрд. грн», — йдеться у повідом-
ленні ФГВФО.

■

ЗОНА ЦИФР 

 Повернуті мільйони 
 Фонд гарантування вкладів фізичних осіб iз 
початку року продав активи 30 неплатоспромож-
них банків на загальну суму 332,93 мільйона гри-
вень. На 254,4 млн. гривень були продані права 
вимоги за кредитами і на 78,02 млн. гривень — 
основні активи банків. Ще 330 тисяч гривень от-
римано від продажу інших активів (картин, монет 
і т. і.) і 180 тисяч гривень — у результаті безпосе-
реднього продажу майна банків. 

■

А ТИМ ЧАСОМ

 Банк проти авіакомпанії
 Господарський суд Дніпропетровської об-
ласті прийняв заяву націоналізованого «При-
ватбанку» про фінансові вимоги до авіаком-
панії «Дніпроавіа» в обсязі 1,837 мільярда 
гривень у рамках справи про банкрутство авіа-
компанії. Іншою ухвалою суд вирішив продов-
жити розгляд позову «Приватбанку» до «Дніп-
роавіа» про стягнення заборгованості в сумі 
443,9 млн. грн.
 Свого часу «Дніпроавіа» входила до пере-
ліку чотирьох найбільших авіакомпаній нашої 
держави. Разом із «МАУ» та «Розою вітрів» 
вона входила в зону інтересів бізнесмена Ігоря 
Коломойського, якому свого часу також нале-
жав «Приватбанк». 
 13 листопада минулого року Господарський 
суд Дніпропетровської області  порушив справу 
про банкрутство «Дніпроавіа» за позовом ком-
панії «Укртатнафта», яка належить тому ж Іго-
рю Коломойському. А вже станом на середину 
листопада авіакомпанія «Дніпроавіа» не мала 
повітряних суден. Деякі літаки «Дніпроавіа» 
перейшли до компанії «Роза вітрів». 

■

БАНКІВСЬКІ ОБОРУДКИ

 Крадіжки через VАB
 Через збанкрутілий у 2015 році банк VАB 
зловмисники вивели з фінансової системи де-
ржави близько 2 мільярдів гривень. Як повідо-
мили у Фонді гарантування вкладів фізичних 
осіб, йдеться про більш ніж 25 кредитних до-
говорів, які були укладені протягом 2004-2009 
років. 
 У заставу банку, як зазначають у Фонді, пе-
реважно передавали малоліквідні речі — май-
нові права на грошові кошти, продукцію. Ціка-
во, що останній платіж у рахунок обслуговування 
таких кредитів було здійснено п’ять років тому, 
а левова частка не обслуговувалась понад вісім 
років. ФГВФО зазначає, що переважна біль-
шість позичальників-юридичних осіб розпочала 
процедуру банкрутства, а деякі з них уже лікві-
довані. 
 Фонд гарантування вкладів звернувся до 
правоохоронних органів із заявою про скоєння 
злочинів (розкрадання коштів банку в особливо 
великих розмірах, легалізації доходів, отрима-
них злочинним шляхом тощо). За результатами 
розслідування Головним слідчим управлінням 
МВС України, екс-президенту VAB Банку Сергію 
Максимову (який є громадянином Росії та Ізраї-
лю) було повідомлено про підозру у вчиненні 
низки особливо тяжких злочинів. 

■



ПОЛІТПАРНАС

Імператив 
захисника 
планети
Петро МАКАРЕНКО
Шепетівка, Хмельницька область

Шановні і нерідко читабельні! Ваша газета система-
тично друкує поезії на сторінці «Я вам пишу». Маю 
колегу-самітника. Живе одинаком у бригадному 
селі та у старезній материній хаті. І пише! Раніше 
тримав лелеку (його Яворівський разом із лелекою 
в НСПУ приймав), а тепер чоловік сам-самісінький. 
Оце надіслав мені вірша, а  я вирішив його в «УМ» 
переслати.
 P.S. Зрозуміло, газету давно передплачую і читаю.

Микола КЛЕЦ, 
член Національної спілки письменників України

За листом 90-літнього ветерана Другої світової до 
правнука, який готується піти добровольцем АТО

■

Станіслав ОЛІЙНИК
с. Михнівці, Лубенський район, Полтавська область

 Ич, кажуть, непутні держнаймити 
вболівають не стільки за долю краї-
ни, як за власний бізнес. Певно, є на 
кого оглядатися. Що вони «далєкі от 
народа», стало притчею во язицех. І 
хоча «...их корень, гнилой и шаткий» 
(Марина Цвєтаєва. — Авт.), позбути-
ся цієї напасті дуже не просто! Видно, 
потрібен комплекс заходів — мораль-
них, правових, політичних. Стратегія 
потрібна, а не примноження бюрокра-
тичних структур. 
 Досаджає сум’яття: поневіряємося 
в суверенній державі чи плентаємося 
на рошено-путінському бездоріжжі? 
Якщо комусь видасться, що згущує-
мо фарби, поясніть, будь ласка, допо-
ки триватиме стагнація виробництва, 
чому настільки масштабна тіньова 
економіка чи хоча б коли повернуться 
закордонні інвестори? А ще — чи про-
водитимемо власну державну політи-
ку, нікому не догоджаючи? 
 Застукані на гарячому корупціо-
нери — то так, постаті з масовки. 
Відрадно, проте є публіцисти, як На-
таля Лебідь, Юрій Патиківський, Бог-
дан Соколовський, котрі на тлі хижо-
го оскалу криміналітету, його жадоби 
до наживи пробуджують громадську 
думку про долю України. Тільки зри-
вається велика риба з гачка та й годі. 
Чи то бракує кебети правоохоронцям, 
чи політичної волі? Підозра, на жаль, 
близька до істини.
 Поглумилася фортуна над кадро-
вими ініціативами пана Президента, 
його спробою нетрадиційного мис-
лення. Не по зубах наші економіч-
ні проблеми позиченим реформато-
рам. Може, й справді, простіше було 
б посадити трьох найщиріших при-
ятелів? Та тільки накивали вони 
п’ятами. Звісно, не з порожніми ру-
ками. І це не поодинокий випадок, 
коли слова Петра Олексійовича роз-

ходяться з ділом.
 Нефайно якось вийшло з генацвалі 
Міхо. Прихистили, було, по-дружньо-
му втікача. Не шанувався — не в ногу 
крокував із владою, відтак і потрапив 
у немилість. 
 Спорудити б стіну (не плутати з 
Яценюковою!) для корупціонерів, 
владолюбців, клятвопорушників. 
Аби більше не підривали нашої віри 
в завтрашній день, у перемогу добра і 
справедливості.
 Годилося б запровадити диферен-
ційовану грошову заставу. Для олі-
гархів — адекватну їхнім статкам, 
малоімущим — доступну. Тоді конс-
титуційне право бути обраним не за-
знаватиме порушень. Довідку про 
психічний стан, звісно, можна купи-
ти, складніше — з детектором брехні 
на моральність чи визнання держав-
ної мови. Про атестацію вже йшлося, 
як і про надмірну чисельність — не-
рідко зала під куполом і так пустує.
 Подейкують, із президентством 
щось не ладиться. Хтось поспішав за 
ярликом до орди, інший не знав, що 
будувати. Лишень для себе! За часів 
донецького пахана та державна смута 
досягла апогею. У гармидері повзучої 
українофобії спустошили казну, нані-
вець звели народовладдя, зацькували 
свободу волевиявлення. Страшно по-
думати — згодом нащадки вільних 
степовиків хлібом-сіллю зустрічали 
споконвічних загарбників. Бо влада 
для них — жест «твердої руки». Ук-
раїнська для них не така. Навіть коли 
під артилерійськими обстрілами від-

будовують їхні оселі. Тоді чи всякий 
має моральне право критикувати?
 Може, справді після Революції гід-
ності, коли триває війна, влада ніяк не 
впорається, щоб налагодити достойне 
життя. Важливо не схибити з обраного 
курсу. Ось тільки чому на утримання 
чиновництва витрачаються неспівмір-
ні з віддачею кошти? Хіба це не шах-
райство? Воно ж бо стає незбагненно 
масовим і підступним. Ремеслом для 
різних там хакерів і колекторів, рей-
дерів і картярів. Натякніть таким про 
сковородинівську «сродну працю» — 
засміють: «Ти што, умний?». Невтіш-
не мислення. Невтямки, що не доро-
жать пам’яттю пращурів, лицарів і 
трударів. Котрі спритніші — втікають 
світ за очі на заробітки. Ймовірно, все 
це виклики недолугості влади.
 То чи має наш уряд перспектив-
ний план відбудови економіки, чи 
тільки ентузіазм латати дірки? Якщо 
так, чому не опублікований для все-
народного обговорення? Може, хто б 
напоумив, як відібрати награбоване, 
по-хазяйськи налагоджувати влас-
не виробництво. Нічого жебракувати 
перед МВФ. Сподіваємося, заспівува-
чами економічних і соціальних пере-
творень таки стануть територіальні 
громади. Бо в усіх на виду. Та й наче 
діють на історичних концептуальних 
засадах.
 А поки що тривожить занехаяний 
курс гривні. На думку економіста Ан-
дрія Новака, уряд не забезпечує ста-
більності національної валюти. Бачте, 
це не вигідно експортерам металур-

гійної, хімічної промисловості, зерно-
трейдерам. А весь тягар економічної 
сваволі — на тих, хто гне спини й на-
тирає мозолі. Гадаю, держава повин-
на мати контрольний пакет акцій у та-
ких галузях економіки, як видобувна 
промисловість, металургія та енерге-
тика, транспорт і засоби комунікації. 
А ще — в банкiвській системі. І це слу-
гувало б гарантією нашої економічної 
незалежності.
 Обмовившись про лібералізацію 
влади, не можна не згадати пробле-
му материнства за ґратами. Такі собі 
крихітки-янголятка з першої миті 
життя зазнають дошкульного доти-
ку закону. Чим вони завинили? Це 
ж їхні матері вчинили злочин, а не 
вони. Невже  нікому й на думку не 
спаде, що, народжуючи в муках, жін-
ка спокутує найтяжчі свої провини? І 
святість материнства засвідчує церк-
ва. То, може, на часі прийняти закон 
про амністію жінок, які народили в 
неволі або мають діток до 3 років? 
За особливо тяжкі злочини, скажі-
мо, вбивство, державна зрада, вико-
нання вироку можна відтермінувати. 
Йдеться, ще раз наголошую про май-
бутнє нації.
 Чував від мудрих людей, що в уся-
кому ділі важливо правильно розстави-
ти акценти. Отож виробляти українсь-
ке, споживати українське вважаємо за 
честь, об’єднуючим началом успіху. І 
вже замало, щоб здобути повноту щас-
тя, володіти державною мовою. Треба 
ще й мислити по-українськи. Самовід-
дано й натхненно. ■

Війна чи Антитерористична операція — називайте, як хочете. Але і там триває життя, є будні, але є й свята. Там, на «передку», 
наші хлопці також чекали на диво Різдва, на Вифлеємську зірку, що засвідчує народження Христа. І свято прийшло, і був 
Святвечір із традиційною для українців кутею, вертепом та колядками. Волонтери, школярі, пересічні українці готували 
подарунки, листівки, смаколики для наших мужніх захисників, які в дні Різдвяних свят вимушені бути вдалині від своїх родин. 
Дорогі наші воїни, Христос народився! Славімо Його!

ВІДЛУННЯ

...І мислити по-українськи
Чи довго ще плентатися рошено-путінським бездоріжжям?

■

На легкий хліб не сподівайсь —

Йдеш не з «нізвідки» у «нікуди»...

Ба! Й світ нелегко Богу давсь,

А особливо важко — люди.

Ще творимось: ми — ще не МИ.

На Крим поглянь, протерши вічі:

Не люди! — з черева зими

Зелені лізуть чоловічки...

Не спокушайсь на кайф чи драйв,

Бо то — провалля під ногами...

Й в попутники не обирай

Братків, що пахнуть ворогами.

Візьми терпіння про запас,

А для душі — молитву теплу,

Щоб — де Макар телят не пас —

Ти не метавсь Марком по пеклу.

Тоді заслужиш в небі книш,

Як ворог вижне, що посіяв,

Як ти Молитву захистиш

Від слова страшного «Рос-сія»,

Роздвоєного у злобі,

Як хворий глузд при параної,

Що марить в ядерній добі

З Землі ковчег зробити Ноїв.

Щоб світ вцілів — без нагород! —

 Виборюй відповідь в атомі:

Чи він від Бога — той народ,

Що нацькував на нас заброд —

Хри-сто-про-дав-ців?

На них зомбо-облуддя дим, —

В них риси каїнства істотні...

Не бійся їх. Ти ж — побратим

Небесній — нездоланній — Сотні!

Різдво на «передку»
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Друге життя 
новорічного 
символу
Свята майже минули, а 
зрубані ялинки-сосни 
залишилися…
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Хоч цикл новорічних свят ще 
не минув, але вже у понеділок сто-
личні комунальники чомусь взя-
лися розбирати на Софійській 
площі від гірлянд і прикрас зе-
лену красуню, яка вже за кіль-
ка годин мало нагадувала голо-
вне святкове дерево країни. А з 
12 січня у Києві відкрили 10 пун-
ктів збору новорічних ялинок, які 
працюватимуть до 1 лютого 2018 
року: зібрані дерева перероблять 
на тріски, а навесні використають 
для захисту ґрунту від пересихан-
ня та перегріву лунок кущів і де-
рев. Якщо ж ялинка збереглася в 
хорошому стані, її можна здати 
в зоопарк (або на ферму) на корм 
звіряткам. Минулого року, згід-
но з даними Мінекології, київсь-
кі пункти прийняли від населен-
ня понад 5 тис. ялинок.
 Ялинки для новорічних пот-
реб мають три варіанти походжен-
ня: спеціально вирощені, отримані 
внаслідок санітарних рубок та про-
рідження молодих насаджень та 
плід браконьєрського промислу. І 
у кожному з цих випадків існують 
претензії щодо раціональності до-
бування дерев. 
 Якщо вірити статистиці, щоро-
ку в Україні офіційно вирубується 
для продажу під Новий рік близь-
ко 5,5 млн. ялинок і сосен (і, як 
стверджують чиновники, лісниц-
тва натомість висаджують майже 
11 млн. хвойних дерев). Важко уя-
вити, скільки «під корінь» пуска-
ють вічнозелених красунь неле-
гально.
 І вже давно точиться дискусія: 
чи варто так масово винищувати 
ці деревця для кількаденного ми-
лування ними в оселі (а задоволен-
ня це не таке вже й дешеве — цьо-
горіч, приміром, живий символ 
свята коштував 100-500 гривень), 
чи краще користуватися штучни-
ми виробами. Щоправда, против-
ники пластикових ялинок ствер-
джують, що, мовляв, виробниц-
тво штучних дерев завдає шкоди 
навколишньому середовищу наба-
гато більшої, ніж при заготівлі на-
туральних ялинок та сосен у зонах 
планової вирубки і лісорозсадни-
ках.
 Нагадаємо, що поклоніння де-
ревам спочатку було язичниць-
ким звичаєм і як саме язичниць-
ка ялинка перетворилася на різд-
вяну, досі в усіх деталях не відо-
мо. Існує думка, що ця традиція 
починається з набагато древні-
шого звичаю травневого дерева. 
Однак відомо лише те, що стало-
ся це на території середньовічної 
Німеччини, де ялинка ще з часів 
язичництва ототожнювалася зі 
«світовим деревом» і була особли-
во шанованою. Власне, тут вона й 
стала спочатку новорічним, а піз-
ніше — різдвяним символом. У 
Росії звичай прикрашати ялин-
ку був запроваджений російсь-
ким царем Петром I, що запози-
чив традицію у німців і узаконив 
її указом від 20 грудня 1699 року 
(причому ялинка вводилася як 
атрибут Нового року, а не Різд-
ва). ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Дуже символічний подарунок отримали 
під старий Новий рік жителі смт Коро пець 
Монастириського району на Тернопіль-
щині (мальовниче селище біля Дністра, 
найбільш відоме своїм дендропарком, па-
лацом графів Бадені  та культурно-кулінар-
ним фестивалем «КоропФест»). За повідом-
ленням спільноти Koropets.in.ua в мережі 
Facebook, там знайшли майже столітні цер-
ковні дзвони, які безрезультатно шукали 
впродовж багатьох попередніх років. Від-
литі вони були, згідно з написом, у 1922 
році для місцевого храму Святого Мико-
лая, який атеїстична радянська влада зни-
щила в середині 60-х.
 Переповідають, що руйнували храм по-
бузувірському, за допомогою трактора, 
бульдозера та пожежної машини. І що став-
ся при цьому трагічний випадок — трос, 
що ним стягували хрест із купола, раптом 
обірвався і вдарив чоловіка, що сидів за 
кермом трактора, просто в обличчя, вибив-
ши йому око...
 Дзвони, що є однією з найбільших цін-
ностей будь-якого храму, тоді встигли захо-
вати — як тепер виявилося, зовсім  недале-
ко від колишньої зруйнованої церкви, але 
місце чомусь надовго залишилося таємни-
цею. Виявили його цілком випадково, але 
досить символічно. Представники місце-
вої Церкви християн віри євангельської ви-
рішили допомогти самотній вдові провести 

воду до будинку. Як розповідає на розміще-
ному у Facebook відео сама ця жінка, довго 
вирішували, де саме прокладати траншею, 
відтак за порадою пастора зупинилися на ді-
лянці, де згодом і викопали з-під землі два 
дзвони — великий і малий. Тепер у селі ка-
жуть, що то сам Всевишній людям підказав. 
Як складеться подальша доля «миколаївсь-
ких» дзвонів, наразі невідомо.■

Петро ЛУКІЯНЧУК 
Львів 

 В об’єктив камери  Лідії 
Филипчук потрапляють ве-
селі та неординарні пасажи-
ри, водії-порушники і навіть 
домашні улюбленці. Жін-
ка викладає «впольованих» 
нею героїв у власний блог на 
YouTube.
 Доволі неординарну ідею 
фіксувати щоденно життя і ді-
литися своїми враженнями з 
іншими пані Лідія розпочала 
після того, як друзі подарували 
їй фотоапарат. Згодом водійка 
придбала смартфон. І наразі 

користується лише ним. 
 «Зареєструвалася в соціаль-
них мережах, в YouTube ство-
рила свій канал, і останні три-
чотири роки регулярно викла-
даю туди побачене. Я вже й за-
була, що в мене десь до 2 тисяч 
публікацій», — зазначила бло-
герка.
 Лідія Филипчук мріє про 
щонайменше сто тисяч підпис-
ників на ютубі. Задля них на-
віть навчилася накладати му-
зику на відео. Але в майбутньо-
му планує створити щось на 
кшталт кіно «Депо». 
 Водій маршруту №2 уже 
стала справжньою зіркою серед 

колег, вони активно підтриму-
ють її ініціативу, зазначаючи, 
що Лідія, окрім порушників, 
знімає також архітектурну до-
вершеність Львова, мальовни-
чі вулички і природу, а зважа-
ючи на те, що потік туристів 
величезний, подiбнi відео мо-
жуть стати багатьом у нагоді.
 Особливою популярніс-

тю блогерка користується се-
ред автомобілістів, адже до її 
об’єктива потрапляє кожен, 
хто перешкоджає руху трам-
вая номер два. Таким чином 
пересічна робота через призму 
фотокамери перетворюється 
на справжнісінький детектив 
із доволі цікавими сюжетними 
лініями. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Відпочинок на природі має бути без-
печним, зручним та затишним — задля 
цього черкаські лісівники створюють 
нові та оновлюють вже існуючі рекреа-
ційні пункти. Лише недавно вони створи-
ли три нові зони відпочинку. Окрім того, 
провели реконструкцію найпершого рек-
реаційного пункту на території Лисянсь-
кого лісгоспу та одного з найдавніших та 
найулюбленіших в області — «Холодок». 
Про це «Україні молодій» повідомили у 
Черкаському обласному управлінні  лісо-
вого та мисливського господарства.
 За словами Наталії Сегеди, прес-сек-
ретаря управління, на території «Холод-
ку» черкаські лісівники зробили реконс-
трукцію трьох альтанок, для наймолод-
ших відвідувачів встановили новеньку 
гойдалку, а всю територію відпочинку 
огородили парканом. «Також там обла-
штували місце для вогнища та для сміт-
тя. Окрім того, оновили наочну агітацію, 

аби відпочивальники пам’ятали, що не-
обхідно прибрати за собою сміття, яке 
захаращує ліси й нищить екосистему. 
Адже залізні банки та старе взуття роз-
кладаються більше 10 років, батарейки, 
гумові покришки — більше 100 років, 
алюмінієві банки — до 500 років, а скло 
та пластик — 1000 років», — наголошує 
пані Наталія.
 Черкаські лісівники неабияк зацікав-
лені у цивілізованому відпочинку людей. 
Тому й продовжують оновлювати старі 
рекреаційні пункти та не втомлюються 
створювати нові. Бо вже помітили, що з 
появою таких місць для дозвілля, змен-

шується засмічення лісових масивiв та 
знижується ризик виникнення пожеж. 
Утім і самі відпочивальники все частіше 
шукають у лісі спеціально облаштовані 
місця для відпочинку, де набагато зруч-
ніше та комфортніше.
 «Таку роботу плануємо продовжува-
ти й надалі. Все це ми створюємо для тих, 
хто любить відпочинок у лісових маси-
вах. Наша головна мета — щоб відпочи-
вальники отримали задоволення від пе-
ребування у лісі, але при цьому не шкоди-
ли зеленим насадженням», — підсумовує 
директор Лисянського лісгоспу В’ячеслав 
Шако. ■

ДОВКІЛЛЯ

Відпочити без сміття
Черкаські лісівники оновили найдавніший «Холодок»

■

ЗАХОПЛЕННЯ

Ну, з блогом 
Водійка трамвая вже чотири роки знімає 
відео про все, що відбувається на роботі

■

Знайдені під землею дзвони.
Фото із сторінки спільноти Koropets.in.ua у Facebook.

❙
❙

ЗНАХІДКА

Чули дзвін,
або Духовне з-під землі

■

Зірка інтернету.❙
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Шлях від гімназиста 
до директора
 Народився Ілля Кокорудз 
1 серпня 1857 року в місті 
Яворiв, що тоді належало до 
Австро-Угорщини. Навчання в 
академічній гімназії Львова за-
вершив 1879 року з відзнакою. 
Навчався на філософському фа-
культеті Львівського універси-
тету, який закінчив у 1884 році. 
Після складання екзамену пра-
цював учителем у німецькій 
гімназії в Бродах (1885). Склав-
ши професорський іспит, одер-
жав звання професора і почав 
працювати у гімназії Станісла-
вова.
 Там познайомився з Іванною 
Чачковською, яка згодом стала 
його дружиною. Іванна Коко-
рудз увійшла в історію як видат-
ний педагог, яка чимало зроби-
ла для розвою народної освіти. 
У 1892 році Ілля та Іванна одру-
жилися, а через три роки пере-
їхали до Львова. Ілля Кокорудз 
викладав українську мову та лі-
тературу, старослов’янську гра-
матику в академічній гімназії, 
директором якої він був протя-
гом 1911—1927 років. Студію-
вав класичну філософію, педа-
гогіку, історію української лі-
тератури. Наукові розвідки з 
літератури, рецензії Ілля Ко-
корудз публікував у часопи-
сах «Зоря», «Правда», «Діло», 
«Записки НТШ». Як учасник 
«Руської бесіди» брав актив-
ну участь у театральному жит-
ті краю, морально і матеріаль-
но підтримував театральні ко-
лективи. 
 Активною просвітянкою, 
громадським діячем була й 
Іванна Кокорудз, яка займала-
ся активізацією жіночого руху. 
Багато зусиль докладала для 
організації святкових вечорів 
для дітей, зокрема святкуван-
ня Дня святого Миколая. Разом 
із чоловіком на свої вчительсь-
кі гроші заклала «Фундацію 

Іллі та Іванни Кокорудзів», що 
сприяла розвиткові українсько-
го шкільництва, анонімно нада-
ючи допомогу бідним учням та 
студентам. 
 Важко переоцінити внесок 
подружжя в розбудову українсь-
кої справи. Утім найбільше вра-
жає той факт, що тривалий час 
про меценатів Кокорудзів нічо-
го не було відомо. Зрештою, це й 
не дивно. Свої кошти подружжя 
жертвувало на українську спра-
ву, що було особливо цінним в 
умовах бездержавності Украї-
ни. У подружжя Кокорудзів 
не було дітей, тому свої кошти 
Ілля та Іванна заповідали гро-
маді. 

«Заощаджений гріш 
віддавали своїй вбогій 
суспільності»
 Вийшовши на пенсію, Ілля 
Кокорудз у заповіті відписав 
свій двоповерховий будинок на 
вулиці 29 листопада (Коноваль-
ця) з місячним прибутком у 966 
злотих на користь стипендіаль-
ного фонду імені Іллі та Іванни 
Кокорудзів для студентів ви-
щих навчальних закладів під 
наглядом НТШ (Наукового то-
вариства імені Шевченка). 
 За погодженням із митропо-
литом Андреєм Шептицьким у 
селі Дора біля Яремча (Івано-
Франківська область) було за-
кладено трирічну фахову шко-
лу з кравецтва, шевства, куш-
нірства, для якої збудували 
приміщення, і бурси для учнів; 
дерев’яну церкву Святого Іллі 
в гуцульському стилі на честь 
покійного фундатора. 
 Просвітянський діяч Сте-
пан Шах у спогадах писав, що 
Ілля Кокорудз — «останній 
традиційний галицький пат-
ріот XIX століття, що ціле жит-
тя щадив на те, щоб опісля від-
дати заощаджений гріш своїй 
вбогій суспільності». Завдяки 
коштам подружжя було збудо-

вано будівлю Дівочих приват-
них гімназійних курсів «Рідної 
школи», згодом реорганізова-
ної у Приватну дівочу гімназію 
«Рідної школи». 
 8 вересня 1934 року гімназії 
було присвоєно імена Іванни та 
Іллі Кокорудзів. Проте за ра-
дянських часів хто б таке тер-
пів?! Імена українських пат-
ріотів на десятки років було ви-
лучено з народної пам’яті. Не 
лише її фундаторів, а й багатьох 
учнів: серед них, зокрема, Бог-
дана-Марія Юліанівна Світлик 
(псевдо «Дмитренко Марія») — 
письменниця; вояк УПА, керів-
ник Львівського міського жі-
ночого проводу ОУН, Винників 
Наталія (псевдо «Ада») — діяч 
ОУН, очолювала 1939 шкільну 
організацію ОУН, Сеник Ірина 
Михайлівна — українська пое-
теса, дисидент, член Українсь-
кої Гельсінської групи з 1979 
року. Більше того, ще у 1966 
році школа стала російськомов-
ною десятирічкою. 
 Лише у 1992 році, коли ім’ям 
Іллі Кокорудза була названа ву-
лиця, на якій розташовувалася 
тоді вже школа №5  із поглиб-
леним вивчення англійської 
мови, перші класи перейшли 
на українську мову навчання, а 
згодом школа отримала статус 
української. Старанням ініціа-
тивної групи «Відродження рід-
ної школи» ім’я фундаторів гім-
назії Іллі та Іванні Кокорудзів 
повернули у 1996-му.

Щедрий дар Іллі та Іванни 
Кокорудзів
 Гімназія «Рідна школа» — 
дар щедрих фундаторів Іллі та 
Іванни Кокорудзів — мала всі 
умови для навчання та дозвіл-
ля. За спогадами Стефанії Ясь-
ко, вміщеними у збірнику «Рід-
на школа», у гімназії працюва-
ли рекреаційні, конференцій-
ні та руханкові (фізкультурні) 
зали. Гімназистки користува-

лися читальним залом бібліо-
теки, яка нараховувала до двох 
тисяч томів. За всі роки діяль-
ності гімназії тут навчалося 
близько 500 гімназисток. 
 На відміну від сучасної шко-
ли, яка має «жіноче обличчя», 
більшість педагогів станови-
ли чоловіки. Це були справж-
ні професори, яких вирізняли 
висока ерудиція та культура. 
За спогадами колишніх «рід-
ношкільниць», педагоги були 
справжніми українськими пат-
ріотами. Завжди були вимог-
ливими, але оцінювали знан-
ня своїх учениць справедливо. 
«Протекції не було», — жар-
тують колишні учениці -«рід-
ношкільниці». Тим, хто заслу-
жив відмінну або добру оцінку, 
доводилося докласти чимало зу-
силь. 
 Дуже відповідально готува-
лися педагоги й учениці до іс-
питу зрілості — матури. «З ог-
ляду на те, що наша гімназія 
не мала права прелюдності, 
бо не перебувала на бюджеті 
дер жави, випускниці склада-
ли п’ять письмових екзаменів 
з української, польської, ла-
тинської, німецької або фран-
цузької мов та математики, — 
згадує Стефанія Ясько. — Голо-
вою комісії був завжди профе-
сор, що працював у державній 
гімназії. Якщо гімназистки не 
склали якогось з іспитів, тоді 
вони могли повторити мату-
ральні екзамени тільки в на-
ступному році». 
 А після екзаменів на випус-
книць чекала туристична манд-
рівка у передмістя Львова. На-
прикінці навчального року від-
бувалося також спортивне свя-
то на площі «Сокола-Батька», в 
якому брали участь вихованці 
всіх навчальних закладів «Рід-
ної школи». Свято відбувалося 
за присутності великої кількості 
гостей та починалося з молитви 
і благословення митрополита 
Андрея Шептицького. Педаго-
ги старшої генерації, до якої на-
лежали директори А. Адріяно-
вич, І. Кокорудз, О. Терлецький, 
своїм досвідом ділилися з молод-
шими освітянами.
 «Сумлінне ставлення викла-
дачів до своїх обов’язків, гар-
монійне естетичне, релігійне, 
культурне, громадське вихо-
вання, національна спрямо-
ваність педагогічного процесу 
формували характери та осо-
бистості кожного з нас, — при-
гадує Стефанія Ясько. — Цьо-
му сприяв спортивний і патріо-
тичний вишкіл у пластовому 
курені імені Ольги Кобилянсь-
кої та в підпільних гуртках 
ОУН, до яких належало багато 
гімназисток». 

Розумітися на роботі
 Як свідчать спогади «рід-
ношкільниць», гімназистки 
були активними у громадсь-
кому житті, займалися спор-
том. Незабутніми були шкільні 
канікули — вакації, які зали-
шилися у пам’яті «рідношкіль-
ниць» назавжди. Щоліта шко-
лярі вирушали на літній відпо-
чинок до села Милуваня. Оселя 
— двоповерховий будинок, гос-
подарські приміщення, сад, го-
роди — була фундацією митро-
полита Андрея Шептицького. 
 «Неможливо докладно опи-
сати, як проводили дні «рідно-
шкільниці», як відпочивали, 
набували здоров’я, пізнавали 
природу, звичаї, — пригадує 
Євгенія Возниця-Фінік. — Як 
сердечно, щиро, самовіддано 
опікувалися нами вихователь-
ки-семінаристки, управитель-
ки. З плином часу розумію, яку 
велику працю виконувало това-
риство вакаційних осель «Рід-
ної школи», особливо для дітей 
із малозабезпечених родин».
 Спогади колишніх учениць-
«рідношкільниць» були безцін-
ними документами доби. У «Рід-
ній школі» імені Іллі та Іванни 
Кокорудзів вчилася Марія Кри-
лошанська-Орач, яка у своїх 
спогадах відзначає педагогічну 
майстерність, патріотизм своїх 
наставників. 
 День гімназисток був запов-
нений вщерть: спортивні за-
няття, співи у хорі, підготов-
ка до концертів. Перед Зелени-
ми святами упорядковували мо-
гили Січових стрільців, садили 
квіти, плели вінки. Гімназист-
ки самостійно готували концер-
ти для відзначення ювілеїв Та-
раса Шевченка, Івана Франка. 
 Нині спостерігаємо таку тен-
денцію: сучасні гімназисти пере-
вантажені навчальним матеріа-
лом у той час, коли уроки праці 
відходять у минуле. Озброюючи 
школярів великою кількістю ін-
формації, не звертаємо увагу на 
таку деталь: наскільки практич-
но вони підготовлені до життя? 
«Рідна школа» діяла комплекс-
но, готуючи до життя гармоній-
ну особистість. Гімназистки 
мали не лише ґрунтовну теоре-
тичну підготовку, адже викла-
дачі не менше уваги приділяли 
практичним заняттям. 
 Гімназисток вчили працюва-
ти з деревом, склом, шити, ви-
шивати, в’язати, а також ремон-
тувати вимикачі, розетку, прас-
ку. На запитання, навіщо всі ці 
премудрості опановувати панян-
кам, викладачка відповідала: 
«Вчу вас не лише для того, щоб 
ви могли дещо зробити самі, а й 
для того, щоб майстер бачив, що 
ви розумієтеся на роботі». 

МИНУЛЕ І ДУМИ

«Рідна школа» 
гартувала дух 
Фундація Іллі та Іванни Кокорудзів у Львові сприяла розвиткові 
українського шкільництва, анонімно надаючи допомогу бідним 
учням та студентам

■

Барельєф iз гімназії №5 міста Львів.
Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙
❙

Ілля Кокорудз, 1920-ті роки.❙

Наталія ОСИПЧУК 

У Львівському обласному Будинку вчителя відбулася урочиста академія зі вшанування 160-річчя від 
народження науковця, дійсного члена НТШ, просвітянина, педагога Іллі Кокорудзи. Він разом із дру-
жиною сприяв утвердженню на Галичині української справи не лише ділами, а й матеріально. Хоча 
довгий час про меценатство подружжя ніхто не знав.
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Лариса ГРОМАДСЬКА

«...Поглянемо на Україну, на її міста. Все 
по-російськи. От у Харкові, в Донбасі 
навіть шкіл українських нема. Нема ніби 
закона Валуєва, а Росія далі послідовно 
нищить Україну — русифікує її, — на-
писав у передсмертній записці-посланні 
Олекса Гірник у 1978 році. Він спалив 
себе, протестуючи проти нищівної для 
української нації політики Радянсько-
го Союзу. Дружині 66-річного чоловіка 
з Калуша повідомили, що він загинув 
в автокатастрофі, але люди дізналися 
правду. 
Відтоді, незважаючи на заборону в ра-
дянські часи, щороку 21 січня хтось 
клав червону калину на місце смерті 
Олекси Гірника...

Сильніша, пануюча нація нищить інші 
під гаслом братства 
 Саме напередодні 60-ї річниці Собор-
ності України, 21 січня 1978 року — 40 
років тому — на знак протесту проти зро-
сійщення України на могилі Тараса Шев-
ченка у Каневі самоспалився Олекса Гір-
ник.
 Того морозного січневого вечора 66-
річний чоловік піднявся на Чернечу гору. 
Декілька разів обійшов навколо могили 
Великого Кобзаря. Потім спустився до ог-
лядового майданчика, звідки було видно 
Дніпро, розкидав близько тисячі листі-
вок, виготовлених власноруч, облив себе 
бензином, підпалив і вдарив ножем собі у 
груди…
 Олекса Гірник залишив передсмерт-
ний заклик — записку, в якій — жагучі 
правдиві слова Українця:
 «Протест проти російської окупації на 
Україні! Протест проти русифікації ук-
раїнського народу! Хай живе Самостійна 
Соборна Українська держава! Радянська 
та не російська.
Україна для українців!
 Із приводу 60-річчя проголошення са-
мостійної України Центральною Радою 
22 січня 1918 р. — 22 січня 1978 р. на знак 
протесту спалився Гірник Олекса з Калу-
ша.
 Тільки в цей спосіб можна протестува-
ти в Радянському Союзі!
 Панівна мова витискає п’ятно на по-
неволеній мові. Тільки незалежна де-
ржава є запорукою збереження нації та 
її мови.
 Ми навіч бачимо, як сильніша, паную-
ча нація поглочує й нищить другі нації, а 
це робиться під гаслом братства комуніз-
му-русофільства.
 Багато українців не говорять по-ук-
раїнськи, чи то бояться або заради пра-
ці — того животіння. Мішаються в под-
ружжі. Росіяни перетягають їх на своє, і 
так пропадає нарід. Навіть ті, які пишуть 
по-українськи, то говорять по-російсь-
ки.
 Словом російська нація як пануюча й 
сильніша нищить другі народи, й то з лю-
бові й дружби до їх.
 І знов звертаюсь до Шевченка, до його 
науки, до його жемчужини: «І мертвим, 
і живим, і ненародженим землякам моїм 
в Україні і не в Україні моє дружнєє пос-
ланіє». Там все знайдеш і до теперішньо-
го застосуєш.
 Учітесь, читайте,
 І чужому научайтесь.
 Й свого не цурайтесь.
 На жаль так не є, а хто вірить русско-
му, що все маєш, чого хочеш, то нехай 
пропадає.
 Вже Скрипник повірив і наложив го-
ловою й інші.
 Слово рідне, скарбе мій,
 І в мертвотних напастях рутини
 Ти мій єдиний
 Ти мій цілющий
 Душі підбитої напій (Черкасенко).

 А тепер поглянемо на Україну, на її 
міста. Все по-російськи. От у Харкові, в 
Донбасі навіть шкіл українських нема. 
Нема ніби закона Валуєва, а Росія далі 
послідовно нищить Україну — русифі-
кує її.
 А вже про статистику, то нікому не 
показують і не вчать. Дайте нам жити 
так, як поляки, чехи живуть, чи другі 
слов’янські народи. Дайте нам жити й 
творити по своїй владарній волі й велич-
ній ідеї свої права, свої закони.
 Не губіть, не вбивайте меншого брата, 
як ви називаєте!»

 Мертве тіло Олекси Гірника знайшли 
вранці. Міліція навколо зібрала 970 роз-
киданих листівок, декілька збереглося у 
місцевих жителів. Ця справа залишала-
ся б таємницею, але саме через працівни-
ків міліції про вчинок Гірника дізналися 
спочатку в Каневі, а потім і в інших міс-
тах України.
 У помешканні Гірників був проведе-
ний обшук. Дружині сказали, що чоловік 
загинув в автомобільній аварії. Спочатку 
родині не хотіли віддавати й тіло Олекси, 
але пізніше дозволили поховати на бать-
ківщині, заборонивши відкривати тру-
ну. Попри це, вночі близькі відкрили тру-
ну…
 Спочатку про справжні обставини 
смерті Олекси повідомив його дружині 
лікар швидкої допомоги з Канева Михай-
ло Іщенко. Через декілька років, через 
рідних у Польщі і через зв’язки з рухом 
«Солідарність» звістки про вчинок Гірни-
ка передали на Захід. Відомості спочатку 
поширювалися хвилями радіо «Свобода», 
і тільки після здобуття незалежності Ук-
раїною  правда про вчинок Гірника була 
вперше опублікована в газеті «Літератур-
на Україна». У 1993 році у Калуші його 
іменем назвали вулицю і встановили ме-
моріальну дошку на його будинку.

Вихованець «Пласту», «Просвіти» 
і «Сокола»
 Олекса Гірник (1912—1978) народився 
в родині бойків-верховинців, його батько 
і дід були відомі завдяки просвітницькій 
роботі в регіоні. Олекса спочатку вчився 
в польській школі, а пізніше в українсь-
кій гімназії у Станіславові, яку закінчив 
1933 року. Олекса вирізнявся активним, 
сміливим характером. Він належав до 
«Пласту», «Просвіти», молодої організа-
ції ОУН, працював у «Соколі». Після гім-
назії батьки хотіли, щоб син продовжив 
навчання в семінарії, але він пішов пра-
цювати в організацію «Сокіл», де очолю-
вав загін пластунів. Пізніше хотів піти на 
навчання до Львівського університету на 

філософський факультет, але був призва-
ний до польської армії. За висловлюван-
ня проти польської влади і заклики до не-
залежності України 25 березня 1937 року 
був засуджений до п’яти років в’язниці. 
Покарання відбував у концтаборі в Березі 
Картузькій, у таборах Львова, Кракова, 
Тарнова. У 1939 р., під час німецького 
вторгнення в Польщу, втік із в’язниці.
 17 вересня 1939 року в Станіславові на 
вокзалі Олекса побачив, як енкаведисти 
з собаками заганяють поляків у товарні 
вагони на висилку. Молодий чоловік ки-
нувся на захист дітей і жінок… Його аре-
штували і засудили до восьми років конц-
таборів і п’яти років позбавлення прав. 
Покарання відбував у Норильську та Ма-
гадані. На засланні одружився з Каролі-
ною Петраш, яка також була на засланні. 
1948 року Гірник повернувся до Калуша 
Івано-Франківської області. Згодом наро-
дилося двоє синів. Спочатку працював на 
місцевому цегельному заводі обліковцем, 
а пізніше інженером. Але весь час дуже 
переймався долею України, її культури, 
української мови. Таємно від усіх про-
тягом чотирьох років він писав від руки 
листівки проти русифікації, які супро-
воджував цитатами з творів Тараса Шев-
ченка. 
 Тож цьому мужньому вчинкові пере-
дували постійні приниження, пересліду-
вання та 11 років ув’язнення. Олекса в 
листі написав своїй дружині:
 «Я ішов простою дорогою, тернистою. 
Не зблудив, не схибив. Мій протест — то 
сама правда, а не московська брехня від 
початку до кінця. Мій протест — то пе-
режиття, тортури української нації. Мій 
протест — то прометеїзм, то бунт проти 
насилля і поневолення. Мій протест — то 
слова Шевченка, а я його тільки учень і 
виконавець».
 «Батько дуже любив творчість Шев-
ченка, напевне, тому й помер у шевчен-
ківських місцях. До речі, словами Вели-
кого Кобзаря «В своїй хаті своя й прав-
да, і сила, і воля» він розпочинав біль-
шість листівок, розкиданих ним на місці 
самоспалення», — розповідав в одному з 
інтерв’ю молодший син Євген Гірник.
 Факт про самоспалення Людини в 
ім’я збереження рідної української мови 
ретельно приховувався у радянський 
час. Навіть розповсюджували чутки про 
те, що спалився якийсь п’яничка чи бо-
жевільний.
 Указом Президента України Віктора 
Ющенка від 18 січня 2007 року за прояв-
лені мужність і самопожертву в ім’я не-
залежної України Гірнику Олексі Ми-
колайовичу присвоєно звання Герой 
України. ■

«Рідношкільниці» — українські 
патріотки
 «Рідношкільниці» гідно про-
довжили справу своїх наставни-
ків-педагогів, долучившись до 
національно-визвольної бороть-
би. Життєвий шлях Марії Крило-
шанської-Орач був схожий на долі 
своїх товаришок. Марію з родиною 
вивезли в Сибір; сестру заарешту-
вали у 1946 році за зв’язок з УПА. 
Сестра змогла вийти з ув’язнення у 
1955 році, вже після смерті Сталі-
на. До рідного Львова повернути-
ся не дозволили, довелося надовго 
залишитися у Маріуполі, і лише 
через десятиліття оселитися на 
Львівщині. 
 Патріотичне виховання, що 
його одержали гімназистки, не ми-
нулося даремно. От тільки за свій 
життєвий вибір довелося заплати-
ти життям. Чимало «рідношкіль-
ниць» загинуло у в’язницях. Серед 
них Анна Кінка, Надя Романів, 
Леся Сеньків, Віра Бойківська, 
Люба Заяць. Вихованкою «Рідної 
школи» імені Іллі та Іванни Ко-
корудзів була і Михася Сенів, про 
яку залишила спогади її товариш-
ка Зиновія Химка. 
 «Ми вчилися разом у гімназії 
«Рідної школи» — фундації Іллі та 
Іванни Кокорудзів. Михася вчила-
ся дуже добре, мала вроджену ін-
телігентність та делікатність, — 
пригадує Зиновія Химка. — А яка 
прекрасна атмосфера була в її ро-
дині! Ніхто навіть голосно не го-
ворив, в хаті гарно пахло яблу-
ками і травами, чистота — зраз-
кова. Михася була дуже поваж-
на на свій вік. Ми з нею ходили в 
гурток із вивчення історії Украї-
ни, краєзнавства. Я один раз про-
пустила студії, бо пішла на імени-
ни до спільної товаришки. Миха-
ся дуже картала мене, дорікала, 
що я не хочу боротися з легковаж-
ністю. Казала так сумно-сумно: 
як можна танцювати, коли ллєть-
ся кров, коли ти крутишся у вальсі 
або фокстроті, а чудові юнаки ги-
нуть за нашу волю?». 
 Минули десятиліття, а світ так 
само розділений навпіл. Хтось 
удає, ніби нічого не відбувається і 
в Україні немає війни. Для когось 
покликанням стало волонтерство, 
самовіддана робота на перемогу. 
Нині, коли точаться розмови про 
те, якою має бути реформа освіти, 
серед розмаїття ідей забуваєть-
ся найголовніше. Не сліпе копію-
вання іноземного досвіду, а повер-
нення до своїх джерел, що живили 
«Рідну школу». Тож пам’ятаймо 
про це, про славні імена Іллі та 
Іванни Кокорудзів. 
 ...А повертаючись до життєвого 
шляху «рідношкільниці» Михасі 
Сенів, то про її підпільну діяль-
ність відомо не так багато. Долу-
чившись до національно-визволь-
ної боротьби, Михася жила за за-
конами підпільного життя. Коли 
розпочалася чергова акція НКВС, 
Михася перебувала на квартирах у 
тих людей, з якими підтримувала 
зв’язок. Дівчина сиділа за столом, 
на якому стояла сільничка з сіллю. 
Енкаведисти заскочили її зненаць-
ка, тікати було пізно. Єдине, що 
встигла підпільниця, так це заси-
пати карателю очі сіллю. Хвилини 
вистачило, щоб пістолет-«шістка» 
опинився в її руках. «Тільки б не 
датися живою», — мабуть, пульсу-
вала думка востаннє... 
 Рука не здригнулася — гімна-
зистки-«рідношкільниці» звик-
ли не помилятися. Навіть у най-
трагічніший момент життя... Та-
кими їх виховала «Рідна школа», 
яка навчила «сіяти слово золоте і 
гартувати дух». Усі лекції у школі 
розпочиналися та завершувалися 
словами, якими гімназисти керу-
валися у майбутньому: «Ми ще 
маленькі й слабосильні, Ти нам 
відваги й сили дай, щоб ми зуміли 
в кожній хвилині життя віддати за 
рідний край». ■ 

Олекса Гірник з родиною.
Архівне фото.
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ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Наш Прометей 
Напередодні 60-ї річниці Соборності,  на знак протесту проти зросійщення України, 
на могилі Кобзаря у Каневі акт самоспалення вчинив Олекса Гірник
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Віталій Дончик — наскрізна 
постать 1960–1980-х років; без 
цього імені важко скласти пазл 
життя на окупованій соцреаліз-
мом літературній території. 
Так, він вважав соцреалізм 
«окупаційною літературою». 
Але застерігав: «Узагалі в нас 
пишуть про соцреалізм при-
близно так, як... люди, які не 
перебували на окупованих те-
риторіях, уявляли тамтешнє 
життя». А під окупацією — 
де б і коли б то не було — жит-
тя триває не лише у чорно-сірих 
тонах. Сонце й кохання жоден 
окупант скасувати не годен. Не 
кажучи вже про дисидентство і 
спротив. «На індивідуальному 
рівні, в окремих клітинах літе-
ратурного організму... не вщу-
хала боротьба за творчу неза-
лежність», — писав В.Дончик. 
І наголошував: аби збагнути, 
що не вся українська літерату-
ра тих часів була соцреалістич-
ною, «мікрохірургічний» підхід 
(на соціо- і психорівнях) — най-
необхідніший».
 Звісно, писати про соц-
реалістичну окупацію стало 
можливим лишень наприкін-
ці 1980-х, а от «мікрохірургіч-
на» критика була тоді єдиним 
професійним інструментом для 
чесного літературознавця. І Ві-
талій Дончик — майстер такої 
нано-аналітики. Як пригадував 
ті часи Володимир Яворівсь-
кий, «для багатьох з нас час-
то було куди важливішим, що 
усно скажуть про новий твір 
Віталій Дончик, Микола Іль-
ницький, Микола Жулинський, 
Григорій Сивокінь, Іван Дзюба, 
аніж як напише в газеті Леонід 
Новиченко, котрий звірив свою 
позицію в цека» (Літературна 
Україна, 14.05.1992). Дончик 
— попри фахову обачність, як 
засіб виживання, — умів збере-
гти головні акценти усної від-
вертості у писаних рецензіях.
 Та якби тільки здатність 
віднаходити адекватно-без-
печні означення — він, напев-
не, лишився би хіба у перелі-
ку тогочасних критиків (нехай 
і у топі). Аж ні: Віталій Дончик 
став «підручником», бо втілив 
своєю практикою світове ро-
зуміння критики, як «літера-
тури мудрості» (Гаролд Блум. 
Західний канон. — К.: Факт, 
2007). На початку своєї вибра-
ної книжки він пише: «Укладе-
на істориком літератури на 
основі доробку критика». Як 
на мене, тут немає протистав-
лення, бо істориком літератури 
може стати виключно критик-
аналітик. В.Дончик не лишив 
тут писаних застережень, але 
усім корпусом своїх рефлексій 
переконує, що «розкрити лі-

тературу, як вміс-
тилище соціальних 
істин», здатен лише 
аналітик, який є ап-
ріорі істориком.
 І неважливо, що 
він досліджує — іс-
торію, літературу 
чи політику. Таких 
аналітиків завжди 
мало. Дуже мало. 
Порахувати — 
пальців рук заба-
гато. Віталій Дон-
чик був одним із 
таких. Якось той 
же В.Яворівський 
написав вітальний 
текст до Дончико-
вого ювілею: мовляв, 
найкращий його твір — про-
грама Народного руху Украї-
ни. Якщо зробити поправку на 
необорний потяг письменника-
депутата до гіпербол — то він 
не аж так відбіг від істини. Пи-
шучи-упорядковуючи той до-
кумент, що неабияк вплинув 
на весь подальший спосіб ук-
раїнського життя, літератур-
ний критик Віталій Дончик, 
безперечно, максимально вико-
ристав увесь свій аналітичний 
досвід. Вийшов взірець мистец-
тва можливого (тодішнього).
 Власне тоді, наприкінці 
1980-х, Віталій Дончик віді-
йшов од активної літературно-
критичної практики. Спочатку 
його поглинула політична кух-
ня — у багатовекторній коман-
ді Руху був таким собі стабіліза-
тором; його аналітична оптика 
довший час уможливлювала 
конвергенцію демократичних 
ідей з різним рівнем радикаліз-
му. Періодично писав доказово-
прозорі політикознавчі статті 
— остання збірка цієї Дончико-
вої аналітики вийшла 2015-го: 
«Любіть Україну, або Яку дер-
жаву ми будуємо?» (К.: Літера-
турна Україна).
 Та найглибші, сказати б, 
політологічні прозріння міс-
тяться в його літературознав-
чих розвідках — знав бо реф-
лективний світ письменства 
досконало. Саме з аналізу літ-
процесу виплив висновок, яко-
му позаздрить і спеціалізований 
культуролог: «Нам постійно 
нав’язували цивілізацію брех-
ні, пияцтва, ненависті до пра-
ці, нав’язувалася цивілізація 
безгосподарності, хаосу, безпер-
спективності, цивілізація ма-
родерства». А коли у 1990-ті 
всіх шокувала новітня російсь-
ка брутальність на Кавказі і ще 
не знати було терміна «гібридна 
війна», В.Дончик висновкову-
вав: «Така само чеченська вій-
на велася в Україні завжди». І 
це також ґрунтувалося на літе-

ратурній семіотиці.
 На перший позір дивно, 
коли Віталій Дончик зводить 
енциклопедичні таланти Іва-
на Дзюби до двох головних про-
явів: «Дослідник і політик». Та 
це тому, що В.Дончик розумів 
політику власне як аналітику. 
Звісно, і для нього Дзюба — на-
самперед високий знавець лі-
тератури, але в аналітичних 
координатах — «учений, стур-
бований перспективою розвит-
ку нації». У цьому ж річищі й 
Дончикова оцінка творчості 
Ліни Костенко: «Національна 
критика». Тобто в основі своїй 
— «поезія як учинок». А вже на-
зовні — «як дія і як краса». Під 
цим же кутом зору письмо Єв-
гена Гуцала класифікував як 
«народознавчу прозу», а його 
«Ментальність орди» вважав 
за «неоціненний внесок у полі-
тику».
 Вельми цікавим є Дончико-
ве трактування Олеся Гонча-
ра. Критик здає собі справу, що 
письменник «успішно дебюту-
вав» взірцево соцреалістични-
ми «Прапороносцями». Але 
далі — «поступово, спочатку 
латентно, згодом — чіткіше 
й принциповіше долав приписи 
й постулати соціалістичного 
реалізму і крок за кроком від-
далявся від нього». Й нарешті 
викристалізувався у «роман-
тичного реаліста», романтика 
котрого нагадує щиру ейфорію 
Хвильового, а реалізм водночас 
дозволяє порушувати «пробле-
му морального браконьєрства». 
Так, за класичною соціологією 
Гончарова постава означуєть-
ся як конформізм. Але ж — 
вимушений, підокупаційний. 
Викреслювати з-під окупації 
любов до життя — агресивне 
невігластво. Проте й досі дово-
диться говорити про «Гончарів 
оптимізм, який так дратує 
новітніх критиків».
 Віталій Дончик сформулю-
вав для себе «дрес-код» кри-

тика: «Сувора вимог-
ливість до творців 
літератури й безза-
стережна любов до 
самої рідної літера-
тури». Високо поці-
новуючи Анатолія Ді-
марова («внутрішня 
конденсована епіч-
ність... історія в людині, 
а не людина в історії... 
сага про корозійні про-
цеси переродження»), 
він тверезо значить: 
«Перших 7-8 книжок 
А.Дімарова... ще не за-
являли самобутнього 
письменника». Далеко-
го 1981 року, коли чи не 
кращий роман Володими-
ра Яворівського «Оглянь-
ся з осені» узялися дзьо-
бати зусебіч, В.Дончик 
ретельно просканував лі-
тературний контекст і дій-
шов аргументованого са-
модостатніми прикладами 
висновку: «Ні в кого не по-
зичував В.Яворівський ні 
химерності, ні умовності, 
ні взагалі своєї цілком влас-
ної, цілком індивідуальної 
манери». Може, єдиний ав-

тор, до якого критик не висло-
вив слушних претензій — Ми-
кола Вінграновський, котрий 
створив «світ, де все живе й ру-
хається... Все з’єднане одне з 
одним, живе одне одним і немає 
меж і кордонів... Безкінечне роз-
маїття світу і цілісність цьо-
го світу... Кожне конкретне 
слово... стає гнучким і багато-
вимірним... Повне рівноправ’я, 
демократизм усіх понять і 
слів... кожне здатне випроміню-
вати свої барви й відтінки». Й 
нарешті — мов епітафія — «Бог 
любить таких, вічність лю-
бить».
 А коли критик не встигав 
сам «розібратися» з кимось — 
рамково окреслював локацію 
майбутнього аудиту, як-от щодо 
«численних романів і повістей 
Валерія Шевчука, у яких кри-
тика ще не розрізнила видат-
ні, більші чи менші успіхи або 
неуспіхи». В.Дончик лишив чи-
мало таких техзавдань для на-
ступних аналітиків літпроцесу. 
Якось він побіжно означив чи 
не поворотну для української 
прози 1970-х подію: вихід пер-
ших перекладів Ґабріеля Ґарсіа 
Маркеса, що вплинуло на з’яву 
цілої «фольклорно-міфологічної 
течії», і пропонував під цим ра-
курсом по-новому глянути на 
спорідненість таких нібито не 
схожих один на одного пись-
менників, як Дрозд, Яворівсь-
кий, Гуцало, Земляк, Чендей, 
Міняйло, Федорів, Близнець, 
Пушик, Вінграновський, Іва-
ничук, Загребельний.
 А щодо Павла Загребельного, 
є у Віталія Дончика нерозвину-
та теза стосовно корпоративної 
критичної підтримки масових 
жанрів. «Вільний і нескутий 
канонами» Павло Архипович 
не дуже потерпав від офіціозу, 
бо сам перебував у ВІП-колі. А 
проте і метрові перепадало за 
прихильність до історичного 
жанру, де «керівна роль пар-

тії» апріорі виставлялася за 
двері. Інструментом наскоків 
було «непохвальне тоді слівце 
«белетристика». А от піднес-
ти голос на захист «може, і не 
першокласних» Юрія Дольд-
Михайлика та Ростислава Сам-
бука, що ставили на ноги ук-
раїнський екшн та детектив, 
— вважав справою своєї про-
фесійної честі й закликав до 
того ж колег-критиків. При-
кметно, що подібним «волон-
терством» на користь масової 
літератури займалася і Дончи-
кова колега з Інституту літера-
тури Соломія Павличко (разом 
з котрою, до слова, вони одно-
часно вийшли з партії) — зга-
даймо, бодай, її ефективну під-
тримку дебюту А.Кокотюхи.
 Порівняно з реактивністю 
1960–1980-х років, у дев’яності 
Віталій Дончик писав небагато, 
бо нарешті чи не всуціль при-
святився своїй мрії — створен-
ню новітньої історії української 
літератури. За великим рахун-
ком, це шлях усіх видатних 
критиків, парадиґма професіо-
налізму — хоч згадуваного су-
часного американця Гаролда 
Блума, хоч нинішніх українців 
— Юрія Коваліва чи Михайла 
Наєнка. Або, як зауважено у 
книжці «Історії літератури» 
(К.: Смолоскип; Л.: Літопис, 
2010) — «щоб посісти роль спос-
терігача, слід відмовитися від 
активного втручання в со-
ціальний дискурс». 1995-го за 
редакцією Віталія Дончика ви-
ходить двотомовий підручник 
«Історія української літератури 
ХХ століття» й наступного року 
він дістає за цю працю Шевчен-
ківську премію (разом із Воло-
димиром Моренцем, Григорієм 
Штонем, Андрієм Кравченком, 
Юрієм Ковалівим, Володими-
ром Мельником, Михайлом 
Наєнком та Вірою Агеєвою). 
А ще за рік в університетсько-
му видавництві «Либідь» кни-
га опублікована вдруге, що для 
наукової роботи є майже виклю-
ченням.
 А з 2000-х Віталій Дончик 
упритул підійшов до реалізації 
свого мегапроекту — створення 
Історії української літератури у 
дванадцяти томах. Прикметно, 
що на той час існувала неабияка 
опозиція самій ідеї: мовляв, на 
Заході багатотомові історії літе-
ратури давно не актуальні. Але 
ж на Заході все гаразд із кано-
нами та іконостасами, а наша 
література розшарпана на ма-
терикову й діаспорну; дозволе-
ну, проскрибовану, заборонену 
і просто розстріляну; потер-
пілу від імперського культур-
рейдерства сусідів, а останнім 
часом іще й від рекламної все-
дозволеності. Віталій Дончик 
захистив проект у чисельних 
дискусіях, і 2013-го вийшов 
перший том «Давня літерату-
ра (Х — перша половина ХVІ 
ст.)» — цілком піонерське до-
слідження початків нашої пи-
семності, до того почасти фаль-
шованих, почасти вкрадених 
російським літературознавс-
твом.
 Віталій Григорович устиг ви-
пустити чотири томи й декілька 
повністю підготував до друку. 
Вихід кожного наступного що-
разу нагадуватиме нам високий 
стандарт професійної українсь-
кої критики. Цей стандарт має 
ім’я: Віталій Дончик. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Стандарт на ім’я Дончик:
українсько-гамбурзький рахунок

■

Костянтин РОДИК

Минуло сорок днів, як не стало людини на ім’я Віталій Дон-
чик. Лишилися його книжки. І сором-сум, що не прочитав 
котрусь вчасно. Як-от цю: «Доля української літератури 
— доля України» (К.: Грамота, 2011). Віталій Григорович 
— автор десятка літературознавчих книжок; вельми по-
важний корпус, як для критика. «Доля...» — власноруч 
вибране: з аналітичних спостережень за літпроцесом, з 
розмірковувань про суть критики, зі спогадів. Вийшов 
добрий посібник.
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«Особисто я хочу, щоб жінки всіх кольорів шкіри отримували найкращі 
умови під час своєї вагітності та пологів. Мій особистий досвід у цьому 

питанні був не кращим, але це мій досвід, і я рада, що це сталося зі мною». 

Серена Уїльямс
американська тенісистка,
екс-перша ракетка WTA

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Коли несподівано для бага-
тьох Міжнародна футболь-
на асоціація для проведення 
чемпіонатів світу 2018 та 2022 
років обрала «спарену» заявку 
Росії та Катару, одними з пер-
ших, хто почав шукати потаєм-
ні речі в цьому непересічному 
факті, були британські жур-
налісти, оскільки в боротьбі 
за ЧС-2018 росіяни випере-
дили англійську заявку, котра 
вважалася конкурентнішою за 
інші пропозиції.

Таємні домовленості
 Відтоді, як у 2010 році вже 
екс-керівник ФІФА Зепп Блат-
тер оголосив результати виборів 
господарів двох майбутніх фут-
больних «мундіалів», про таєм-
ні домовленості у вирішенні цьо-
го питання сказано було чимало. 
Проте далі антикорупційного роз-
слідування, проведеного головою 
слідчої палати ФІФА Майклом 
Гарсією, справа не пішла. Змі-
нювати господарів ЧС-2018 та 
ЧС-2022 ніхто так і не наважив-
ся. Щоправда, в результаті гала-
су, створеного самим скандалом, 
своєї насидженої посади позбувся 
багаторічний очільник світового 
футболу Йозеф Блаттер. При цьо-
му приводом для його звільнення 
стала аж ніяк не гучна російсько-
катарська справа — знайшлися 
для того інші сумнівні справи фі-
нансового штибу.
 Після того як РФ розпочала  
війну на сході України, а її олім-
пійці погоріли на системному за-
стосуванні допінгу на домаш-
ній Олімпіаді в Сочі, пропозиції 
відібрати у Росії футбольний чем-
піонат світу мали потужний та ре-
гулярний характер. Однак вийти 
на подібне рішення ніхто в міжна-
родному політичному бомонді не 
наважився. Коли ж у Росії в 2017 
році відбувся Кубок конфедера-
цій — турнір, який за рік до голо-
вного футбольного дійства пла-
нети в якості тестового змагання 
проводить країна-господар «мун-
діалю», а згодом і жеребкування 
фінальної частини ЧС-2018, — 

стало зрозумілим, що проведен-
ня планетарного форуму на тере-
нах Російської Федерації є невiд-
воротнiм.
 Водночас уникнути репута-
ційних втрат напередодні до-
машнього ЧС російському футбо-
лу все ж не вдасться. А пов’язані 
вони будуть не зі старими фак-
тами, а, вочевидь, зі свіжою до-
пінговою історією, котра нині 
активно розгортається навко-
ло численної групи футболістів 
з російського футболу, резуль-
татом чого може стати якщо не 
відсторонення всієї національ-
ної збірної Росії від ЧС-2018, то 
дискваліфікація якоїсь частини 
її виконавців.

Інформаційна справа
 За повідомленням окремих 
британських видань, у вико-
ристанні допінгу ФІФА підозрює 
більше трьох десятків гравців, 23 
з яких були у заявці збірної Росії 
на ЧС-2014. При цьому нещодав-
но Російський футбольний союз 
оприлюднив прізвища 11 фут-
болістів, допінгові справи котрих 
розглядали у ФІФА. Нагадаємо, 
що після завершення допінгового 
розслідування щодо російських 
«зимовиків», за результатами яко-
го їхня олімпійська збірна отрима-
ла дискваліфікацію на Ігри-2018, 
керівник МОК Томас Бах пореко-
мендував Міжнародній футболь-
ній асоціації детально вивчити ба-

гатотомні матеріали допінгового 
розслідування Рiчарда Макларе-
на, адже там можуть бути й цікаві 
факти про застосування допінгу в 
російському футболі.
 Днями ж прес-служба ФІФА 
повідомила, що «організація от-
римала дані від інформатора Все-
світньої антидопінгової агенції, 
екс-керівника Московської анти-
допінгової лабораторії Григорія 
Радченкова про допінг у російсь-
кому футболі й підготувала для 
нього низку запитань». При цьо-
му ФІФА планує провести неза-
лежну судово-медичну експер-
тизу окремих допінг-проб, звер-
нути увагу на які рекомендувала 
ВАДА. Нагадаємо, що одним із 

ключових способів, які росіяни 
використовували для очищення 
своїх спортсменів від слідів забо-
ронених фармстимуляторів, була 
підміна зразків сечі.
 Думається, невипадково в 
британському виданні Daily Mail 
нещодавно з’явилося повідомлен-
ня (його джерелом знову назива-
ють Григорія Родченкова) про те, 
що на домашньому ЧС iз футбо-
лу росіяни планували підмінити 
проби сечі своїх збірників, аби ті 
могли показати в рідних стінах 
більш високий результат.
 Колишній наставник київсь-
кого «Динамо», автор ідеї з об’єд-
наним українсько-російським 
чемпіонатом, а нині заступник го-
лови комітету Державної Думи 
РФ з фізичної культури та спор-
ту Валерій Газзаєв, назвав подіб-
ну заяву «страшилкою» й заявив, 
що «жодним темним силам» не 
вдасться відібрати в Росії фут-
больний «мундіаль». При цьому 
в Міністерстві закордонних справ 
РФ додали, що «журналісти Спо-
лученого Королівства отримали 
в прямому сенсі державне замов-
лення на запуск медійної кампанії 
щодо створення негативного фону 
для проведення чемпіонату світу з 
футболу в Росії».

* * *
 Тим часом прем’єр-міністр 
РФ Дмитро Медведєв виключив 
зі складу оргкомітету ЧС-2018 
віце-прем’єр-міністра з питань 
спорту Віталія Мутка, котрий у 
розслідуванні Рiчарда Макларе-
на називався чи не головним ку-
ратором державної системи до-
пінгу в Росії. Нагадаємо, що рані-
ше Мутко призупинив свою робо-
ту на посту голови Російського 
футбольного союзу. ■

Григорій ХАТА

 У другий день «Аустреліен оу-
пен» на кортах «Мельбурн парку» 
змагався лише один український 
повпред. Тож розмови про пере-
можний старт на «АО» другої ра-
кетки України Лесі Цуренко в 
матчі проти 20-річної росіянки 
Наталії Віхлянцевої (3:6, 6:3, 6:4) 
активно перепліталися з захоп-
ливими відгуками, котрі продов-
жують звучати після сенсаційно-
го дебюту на дорослій Відкритій 
першості Австралії юної україн-
ки Марти Костюк. Одразу після 
її успішного подолання кваліфі-
кації «АО» та гучної перемоги в 
першому колі основної сітки над 
27-ю ракеткою планети, китаян-
кою Шуай Пенг одне з бельгійсь-
ких спортивних видань, відзнача-
ючи неабиякий талант, зовнішні 
дані та популярність 15-річної ук-
раїнки, вже встигло порівняти її 
зі знаною в минулому російською 
тенісисткою Анною Курніковою.
 Молода, успішна, привабли-
ва — свого часу вона змусила ба-
гато про себе говорити ЗМІ. От 
тільки через постійні травми дов-
го протриматися на спортивному 
небосхилі та максимально пов-
ністю реалізувати свій тенісний 
талант росіянка не змогла й у 22 
роки, маючи в активі дві перемо-
ги в парному турнірі «Ю-Ес оу-

пен» та звання екс-першої ракет-
ки планети в парі, попрощалася 
з великим тенісом, розпочавши 
активне світське життя. До речі, 
наприкінці минулого року 36-річ-
на Анна Курнікова на 17-му році 
своїх стосунків iз зірковим спі-
ваком Енріке Іглесіасом зробила 
собі та своєму супутнику подвій-
ний подарунок, народивши двій-
ню — дівчинку та хлопчика.
 Примітно, що в 2017-му та-
кож стала мамою i ще одна знаме-
нитість зі світу спорту — Серена 
Уїльямс. Оголосивши на початку 
минулого року про своє одружен-
ня з відомим інтернет-підприєм-
цем Алексісом Оганяном, 1 ве-
ресня найтитулованіша в новіт-
ній історії жіночого тенісу спорт-
сменка народила доньку, котру 
назвали Алексіс-Олімпія.

 Планувалося, що цьогорічна 
Відкрита першість Австралії ста-
не ареною для повернення Уїль-
ямс-молодшої на тенісні корти й 
вона після річної перерви спро-
бує захисти виграний торік чем-
піонський титул на «АО». Але 
через неналежну фізичну форму, 
відновити котру не вдалося через 
ускладнення, котрі виникли піс-
ля пологів, команда Серени Уїль-
ямс вирішила не форсувати своє 
повернення на корти, аби просто 
взяти участь у черговому турнірі 
з серії «Великого шолома».
 «Коли я згадую про ті трудно-
щі, котрі мені довелося пережити 
після пологів, в мене просто опус-
каються руки», — каже Серена.
 Незадовго до старту «АО»-
2018 в інтерв’ю виданню Vogue 
«Чорна перлина» розповіла, які 

складнощі їй довелося пережи-
ти слідом за народженням своєї 
доньки. Усе почалося з того, 
що під час пологів через різке 
сповільнення пульсу в плода лі-
карям довелося змінювати так-
тику й задля порятунку його 
життя в екстреному порядку 
проводити кесарів розтин. На-
ступного ж дня у Серени сталася 
тромбоемболія гілок легеневої 
артерії, що спровокувало в тені-
систки напади сильного кашлю, 
котрий призвів до розходження 
швів та внутрішньої кровотечі. 
Далі Уїльямс-молодшій довело-
ся пережити ще одне оператив-
не втручання, після чого своє пе-

ребування в пологовому будинку 
вона згадує, як страшний сон. 
 Тож тепер 36-річна Серена 
веде активну кампанію за пра-
во кожної жінки, незалежно від 
раси та походження, на забезпе-
чення здорової вагітності та поло-
гів. «Нашій нації потрібно провес-
ти велику роботу, і я сподіваюся, 
що моя історія приведе до обгово-
рень, які допоможуть наблизити-
ся до цієї мети. Особисто я хочу, 
щоб жінки всіх кольорів шкіри 
отримували найкращі умови. Мій 
особистий досвід був не кращим, 
але це мій досвід, і я рада, що це 
сталося зі мною», — заявила Се-
рена Уїльямс. ■

ФУТБОЛ

На чистій половині поля
Після отримання «цікавих» даних від інформатора Всесвітньої антидопінгової агенції 
ФІФА вивчає підозрілі проби російських футболістів

■

У минулому році в Росії пройшла репетиція футбольного «мундіалю» — Кубок конфедерацій, 
у фіналі якого Німеччина здолала Чилі.
Фото з сайта as.com.

❙
❙
❙

Леся Цуренко останньою з українок подолала стартовий бар’єр «АО»-2018.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙

ТЕНІС

В очікуванні «перлини»
Чотири з п’яти українських тенісисток 
пробилися до другого кола «Аустреліен 
оупен», який проходить без участі його 
минулорічної переможниці

■
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 — Семене Марковичу, кажуть, 
ви були в стрип-клубi?
 — Так. Поклав у бiкiнi дiвчинi 50 
доларiв, а звiдти вийняв 100 євро. І 
вiдпочив, i заробив грошей.

* * *
 — Ходив здавати іспит?
 — Ходив.
 — А який квиток витягнув?
 — Вiйськовий.

* * *
 Якщо з хорошою компанією і з 
достатньою кількістю горілки пот-
рапляєш на природу, то вже немає 
особливої різниці — гриби ловити 
чи рибу збирати.

* * *

 Через жахливі затори у витве-
резник привезли абсолютно твере-
зого клієнта.

* * *
 Дружина повертається додому 
з роботи.
 — Люба, ти помітила, як я відре-
монтував годинник iз зозулею?
 — Так, тепер вона через кожні 
п’ятнадцять хвилин висувається і за-
питує: «Котра година?»

* * *
 Бензозаправка, висить таблич-
ка: «Бензину немає взагалі!».
 Хлопець підходить до каси й ці-
кавиться:
 — А чому «взагалі»?

По горизонталі:
 3. Одна з найдавніших держав 
світу, країна фараонів, мумій і піра-
мід. 6. Тренувальний двобій у боксі. 
7. Ім’я знаменитого радянського кі-
норежисера, творця фільмів «Служ-
бовий роман» та «Карнавальна ніч». 
9. Індійський трактат про мистец-
тво кохання. 11. Дворянський ти-
тул в Іспанії та деяких інших краї-
нах. 13. Річка на Рівненщині, ба-
сейн Прип’яті. 14. «Народе мій, до 
тебе я ще верну, як в смерті оберну-
ся до життя» (автор). 16. Сорт чер-
воного сухого вина. 17. Підтала льо-
дова кірка на поверхні снігу. 19. Му-
зичний інструмент, з яким бродили 
в Україні мандрівні співці. 20. Лідер 
КНР, друг Сталіна, який свого часу 
проголосив у Китаї «культурну рево-
люцію». 22. «Любов — господня... ! 
Люби ж, мій друже, жінку, діток; діли 
з убогим заробіток, то легше буде й 
зароблять». (Тарас Шевченко). 25. 
Коваль, один із героїв «Вечорів на 
хуторі біля Диканьки» Миколи Гого-
ля. 26. Романтичне італійське місто 
з каналами замість ву лиць. 27. Сто-
лиця Анголи.
По вертикалі:
 1.  Хвороба очей, помутніння 
кришталика ока. 2. «Ой-гой, дріці-
дріці, ой-гой, дріці-дріці, не ходи 
на ... гору, а грай на сопілці». (Піс-
ня із репертуару гурту «Мандри»). 
3. Лісник, який опікується тварина-

ми. 4. Занадто доскіплива до дріб-
ниць людина, формаліст. 5. Посуд 
для тривалого зберігання сталої 
температури. 6. Шматочки непрозо-
рого скла для мозаїки. 8. Порядок, 
злагода. 10. Готель у середньовіч-
ній Європі, де можна було і поїсти, 
і переночувати. 12. Козацький дов-
гий чуб на поголеній голові. 15. Пер-
ша назва саркофагу над зруйнова-
ним 4-м енергоблоком Чорнобиль-
ської АЕС. 17. Морська тварина із 
довгим і гострим рогом. 18. Фігове 
дерево, інжир. 21. Частина складних 
слів, що означає державну структу-
ру обласного значення. 23. Розтоп-
лена маса, що вивергається із жер-
ла вулкану. 24. Гуцульський верхній 
одяг із кошлатого з одного боку са-
моробного сукна.
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 У фольклорі багатьох на-
родів (і в українців також) є 
оповіді про те, як привиди чи по-
тойбічні духи приходили до жі-
нок, закохували в себе чи просто 
робили одержимими і не відпус-
кали. Практично завж ди жінки 
або не здогадувалися про таєм-
ниче походження їхніх коханих, 
або нічого не могли вдіяти. Але 
щоб жінка з власної волі захоті-
ла одружитися з привидом — та-
кого, здається, ще не було.
 Але саме таким було рішен-
ня 45-річної Аманди Тіг із міс-
та Даунпатрік, що в Північній Ір-
ландії. За словами жінки, якось 
вона лежала в ліжку і «відчула 
енергетику пірата з Гаїті», який 

жив 300 років тому. Пізніше при-
вид почав навідувати її часті-
ше: як стверджує Аманда, вона 
знайшла не лише близьку душу 
для спілкування, а й чудового ко-
ханця — за її словами, подібно-
го роду близькості у неї не було 
навіть iз колишнім чоловіком, від 

якого жінка народила п’ятьох ді-
тей. Тож після двох років спіл-
кування з духом вона вирішила 
стати його офіційною дружиною, 
«доки смерть не розлучить (тоб-
то — не поєднає?) нас».
 Весільна церемонія відбу-
лася на човні в нейтральних во-

дах Атлантичного океану, бо ір-
ландська влада не дала дозвіл 
на шлюб. Оскільки, крім Аманди, 
нареченого ніхто не бачив, його 
клятву вірності озвучив спеціаль-
но запрошений медіум, який і 
провів шлюбну церемонію.
 За словами Аманди, її чо-
ловіка звати Джек і він схожий 
на Джека-Горобця з «Піратів Ка-
рибського моря». «Але він тем-
ношкірий, і волосся в нього ко-
ротке», — цитує наречену видан-
ня The Sun. Тепер привид буде до-
помагати Аманді в роботі — вона 
підробляє на корпоративах, пере-
вдягаючись у Джека-Горобця. Піс-
ля одруження жінка взяла прізви-
ще чоловіка — Сперроу (саме так 
звучить англійською Горобець). 
Щоб усе було по-чесному. ■

Аліса КВАЧ

 В історії «Євробачення» не так багато 
особистостей, які запам’ятовуються надов-
го. В цьому плані переможцю «Євробачен-
ня-2009» Олександру Рибаку, який пред-
ставляв Норвегію, пощастило: його пісня 
Fairytale досі впізнається з перших акордів, 
як і знаменита скрипка — вона досі є най-
популярнішою піснею-переможцем «Євро-
бачення» на Youtube із понад 100 мільйона-
ми переглядів. Хоча за майже десятиліття 
про інші пісні Рибака в нас майже не чули.
 Тож Олександр вирішив знову нагада-
ти про себе і подав заявку на Норвезький 
національний відбір до «Євробачення» — 
цього разу із піснею Тhat’s How You Write А 
Song («Ось як ти пишеш пісню»), де постав 
зовсім іншим — дорослішим i водночас — 
розкутішим і готовим до експериментів. У 
кліпі, який уже з’явився в мережі, він, як і 
інші його учасники, багато танцює. А зага-
лом, пісня розповідає про те, як пишуться 
пісні і як мрія стає реальністю. «Я пишаю-
ся тим, що знову беру участь у конкурсі. Я 
пишаюся, що маю сильний меседж, в який 
я справді вірю. Але найбільше я пишаюсь 

своєю дівчиною, яка зробила цю диво-
вижну ілюстрацію до пісні», — написав 
Рибак на своїй сторінці у «Фейсбук», 
презентуючи кліп.
 Рибак є одним із 10 пре-
тендентів на путівку до Лі-
сабона, де цього року від-
будеться «Євробачення». 
Остаточні результати націо-
нального відбору в Норвегії 
стануть відомі 10 березня. 
Якщо Олександру Рибаку 
вдасться пройти до фіна-
лу, він отримає шанс удру-
ге поборотися за головний 
приз «Євробачення». 
Досі це вдавалося лише 
Джонні Логану з Ірлан-
дії, який тріумфував на 
конкурсі у 1980 та 1987 
році. Але хто сказав, що 
цей рекорд триматиметь-
ся вічно? Тим більше що в 
Олександра Рибака ще 
з 2009 року лишило-
ся стільки фанів по 
всій Європі. ■

ДИВАКИ

Заміж за привида
45-річна мати п’ятьох дітей 
«одружилася» з померлим 
300 років тому піратом

■

ЄВРОБАЧЕННЯ■

Удруге в ту саму ріку
Переможець «Євробачення-2009» 
Олександр Рибак знову бере участь 
у національному відборі в Норвегії

18 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, мокрий снiг, хуртовини, мiсцями налипання 
мокрого снiгу. На дорогах слизько. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -1...-3, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг. Славське: вночi 
-1...-3, удень +1...+3. Яремче: вночi -1...-3, удень +1...+3. 
Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень 0...+2. Рахiв: уночi -1...-3, 
удень +2...+4.

16 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 33 
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 1 см, 
Івано-Франкiвськ — 3 см, Яремче — 3 см, Коломия — 
4 см, Пожежевська — 46 см.
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