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У вітчизняному 

легкоатлетичному 

господарстві б’ють 

на сполох через 

зупинку державного 

фінансування
стор.  15»

Сьогодні — останній день передплати  на «Україну молоду» на 2020 рік                                 стор. 4

Україна та Росія готові підписати 

угоду про транзит газу: наша 

позиція виглядає виграшною, 

але багато важливих нюансів 

наразі не оприлюднено

Не змарнувати надбання

стор. 3»

Двi ялинки 

потрапили до Книги 

рекордiв

Новорiчнi 
«важковаговики»

стор. 6»

Труба для «Північного потоку-2» зависла на тривалий час.
Фото з сайта 24tv.ua.

❙
❙

стор. 5»

Між краплями

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,291 грн 

1 € = 25,846 грн

1 рос. руб. = 0,373грн

Загата проти 
«Північного 
потоку-2»

Швейцарська 
компанія Allseas, 
яка прокладає 
трубопровід, 
призупинила 
роботи через 
санкції США
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«Лише іноплемінник повернувся подякувати Господу за сцілення. Це є 
нагадуванням і для нас, щоб ми згадували про Бога не лише тоді, коли нас спіткали 
якісь негаразди, а й в час радості». 

Епіфаній
митрополит Київський і всієї України

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За три минулі доби офіцій-
но зафіксовано 24 випадки пору-
шення режиму вогню збройними 
формуваннями Російської Феде-
рації та їхніми посіпаками. Ін-
тенсивність вогню, здається, зни-
зилась, але противник застосовує 
тактику завдання максимальної 
шкоди, обстрілює позиції наших 
підрозділів із заборонених Мінсь-
кими домовленостями мінометів 
калібру 82 мм, а також грана-
тометів різних систем, велико-
каліберних кулеметів та іншої 
стрілецької зброї. Знову активі-
зувалися снайпери.
 На донецькому напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Схід» противник обстріляв 
позиції Об’єднаних сил поруч iз 
Пісками, Талаківкою, Красно-
горівкою, Новотроїцьким, Ва-
силівкою, Кам’янкою, Славним, 
Невельським,поблизу шахти 
Бутівка.
 На луганському напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Північ» обстріли позицій 
українських захисників зафік-
совано неподалік Кримського, 

Новолуганського, Новгородсь-
кого, Хутіра Вільного, Шумів, 
Світлодарська,Зайцевого.
 22 грудня, під час перестріл-
ки з проросійськими найманця-
ми загинув солдат 93-ї бригади 
«Холодний Яр» Соловйов Герман 
Ігорович 1990 року народжен-
ня. Високим був — тому позив-
ний «Маяк». «Не пив, не курив, 
дуже хороший механік-водій, зо-
лоті руки. Відмінний спеціаліст. 
Сказали — зробив. Зазвичай та-
ких людей не вистачає в армії. Це 
величезна втрата», — кажуть про 
бійця побратими. Герман родом 
із Кам’янського, жив у Дніпрі. У 
Збройні сили прийшов у вересні 
2018-го. До холодноярців приєд-
нався, коли бригада вийшла на 
Донеччину — воював у Верхньо-
торецькому. У нього залишилася 
мама.
 Упродовж цього часу двоє на-
ших бійців отримали поранен-
ня. Один iз них — під час спос-
тереження в оптичний пристрій 
отримав ураження сітківки ока 
внаслідок використання против-
ником лазерної зброї.
 Головне управління розвідки 
Міністерства оборони України 
повідомило про суттєве збільшен-
ня кількості злочинів і правопо-

рушень, скоєних військовослуж-
бовцями з’єднань і частин 1 (До-
нецьк) та 2 (Луганськ) АК росій-
сько-окупаційних військ проти 
місцевого населення. Зокрема, 
16 грудня військовослужбовці 1 
АК пограбували одне з підпри-
ємств на окупованій території, 
яке має автомобільну та сільсь-
когосподарську техніку, для по-
дальшого продажу агрегатів і об-
ладнання з метою власного збага-
чення. Техніку та транспорт, якi 
використовують для сільсько-
господарських робіт, було прос-
то знищено.
 Для недопущення проявів 
громадської непокори окупанти 
посилили адміністративно-полі-
цейський режим. Зокрема, з 18 
грудня введено заборону на виїзд 
жителів з окремих населених 
пунктів тимчасово окупованої те-
риторії в Донецькій області. Від-
повідні контрольні заходи здій-
снюють підрозділи так званого 
«МВС» шляхом перевірки наяв-
ності місцевих мешканців за міс-
цями прописки. Російська окупа-
ційна адміністрація виправдовує 
такі дії необхідністю виявлення 
та протидії «українським дивер-
сантам». ■

СВОБОДА СЛОВА

Вимкнули 
мiкрофони
НАБУ влаштувало маски-шоу в офісі 
телеканала «Думська TV»
Ірина КИРПА

 Майже на добу зникло з ефіру мовлення телеканала в Одесі, 
власник якого Михайло Шмушкович є першим заступником 
голови обласної організації партії «Європейська Солідарність», 
а у 2014-2015 роках був головою Одеської обласної ради. Сило-
вики вилучили комп’ютери та сервери журналістів, забрали 
навіть камеру в одного з операторів телеканала.
 В офіційній заяві сказано, що працівників канала не пуска-
ли на робочі місця, штовхали, хапали за руки та не давали зні-
мати те, що відбувається. «Коли ми почали знімати на телефо-
ни, як вони блокують роботу телеканала, почали фізично нас 
блокувати, — розповів директор телеканала Юрій Басюк. — 
Це все закінчилося масовою бійкою у коридорі. Під час обшу-
ку представники НАБУ вилучили відеореєстратор, а також за-
брали картку нашого оператора, який знімав це свавілля».
 «Обшуки у приміщенні телеканала «Думська TV» пройшли 
в рамках розслідування можливих зловживань посадовими 
особами Одеської облради, — заявив регіональний директор 
НАБУ Олександр Нижниченко. — У правоохоронців виникла 
низка питань до одного з власників будинку. Йдеться про про-
даж нежитлових приміщень у вересні 2018 року, які розташо-
вані за адресою: Лідерсовський бульвар, 13, на користь ТОВ 
«Крок вперед».
 Звiсно, НАБУ заперечують тиск на журналістів. Правоохо-
ронцi кажуть, що попередня правова кваліфікація справи, згід-
но з якою проходять обшуки, — стаття 364 КК України («Зло-
вживання владою або службовим становищем»).
 Власник телеканала «Думська TV» Михайло Шмушкович 
уже встиг назвати обшуки політично мотивованими та таки-
ми, які безпосередньо пов’язані з тиском на свободу слова в Ук-
раїні. «Уже о сьомій ранку вони були у мене вдома, — розповів 
у інтерв’ю для «Радіо «Свобода». — Пояснили, що у справі, яку 
вони розслідують, фігурує дві компанії, але в жодній iз них я не 
є засновником. Одну з них я консультував, а до другої взагалі не 
маю ніякого відношення — просто продав їм свою власність».
 За словами народного депутата України та колишнього го-
лови української делегації у ПАРЄ Володимира Ар’єва, обшуки 
почалися на наступний день після того як голова одеської пар-
торганізації Олексій Гончаренко закликав директора НАБУ 
Артема Ситника піти у відставку через внесення останнього до 
бази корупціонерів. «У Януковича це називалося «прілєтєла 
отвєточка», — заявив Володимир Ар’єв. — Старі часи повер-
таються». ■

ВІРА

Є за що дякувати 
Господу
Епіфаній освятив новий храм у Смілі
Людмила НІКІТЕНКО

 У місті Сміла на Черкащині відкрили новий храм Різдва 
Іоана Хрестителя. На урочистості прибув блаженнійший мит-
рополит Київський і всієї України Епіфаній, який звершив ос-
вячення престолу й храму та очолив у ньому першу Божест-
венну літургію.
 «Ми молимося вдома і вранці, і ввечері, але храм є особли-
вим освяченим місцем. Саме у храмі людина через хрещення 
народжується у нове життя. Тут через таїнства укріпляються 
її духовні і тілесні сили, тут і завершується наш земний шлях», 
— наголосив Епіфаній.
 «Лише іноплемінник повернувся подякувати Господу за 
зцілення. Це є нагадуванням і для нас, щоб ми згадували про 
Бога не лише тоді, коли нас спіткали якісь негаразди, а й в час 
радості. Отож, і у нас є за що дякувати Господу. Він сподобив 
нас можливості власними руками будувати храми — Його дім 
на землі. Також Бог сподобив нас дару церковної незалежності 
— автокефалії, а в майбутньому створить умови, щоб на нашій 
землі запанував справедливий мир і українське православ’я 
об’єдналося навколо Київського престолу. Однак це залежить 
і від нас, від нашої віри, доброти, любові й інших чеснот, через 
які ми даємо Божій благодаті оселитися в нас», — сказав Пред-
стоятель.
 За словами настоятеля нововідкритого храму отця Михай-
ла Шевчука, цей храм будувався 18 років. ■

■

■

Людмила КОХАН

 У Парламентській 
будівлі у Києві на Ми-
колая відбулась пре-
зентація проєкту «Че-
рез культурну дипло-
матію до економічної 
незалежності України» 
під гаслом «Щедрик — 
під куполом Верховної 
Ради». Вперше в новіт-
ній історії у стінах ВР 
пролунав легендарний 
«Щедрик» у виконанні 
Української республі-
канської капели «NOW 
Кредо» за участю народ-
них депутатів. 
 Нагадаємо, «Кре-
до» є переможцем се-
ред 40 провідних ук-
раїнських хорів у все-
українському конкурсі 
«Щедрик Фест» у місті 
Покровськ, і наразі го-
тується до туру країна-
ми Європи та Америки, 
одне із завдань якого — 
донести сучасному сві-
тові, яким чином «Щед-
рик», завдяки безпре-
цедентному світовому 
туру Української рес-
публіканської капели з 
1919 по 1924 роки, став 
різдвяним гімном Carol 
of the bells. Супутня 
презентаційна програ-
ма турне формується за 
підсумками проведено-

го 23 травня економіч-
ного форуму «Щедрик 
Інвест», головним за-
вданням якого є пошук 
інвестицій для віднов-
лення Донбасу, просу-
вання українських тор-
гових марок і широка 
інформаційна кампанія 
України у світі. За під-
тримки Міжнародної 
федерації хорової му-
зики (IFCM) 11 травня 
хор «NOW Кредо» уже 
розпочав світове турне 
виступом у місті Пра-
га. Нині йде підготовка 
до організації туру в ін-
ших країнах. 
 А у Верховній Раді на 
Миколая під час «круг-
лого столу» обговори-
ли такі актуальні питан-

ня: «Щедрик» Леонтови-
ча — світова культурна 
спадщина та як постави-
ти цей бренд на службу 
сучасній українській де-
ржаві? Організаторами 
стали Комітет iз питань 
прав людини, деокупації 
та реінтеграції тимчасо-
во окупованих територій 
у Донецькій, Луганській 
областях та Автономної 
Республіки Крим, міста 
Севастополь, національ-
них меншин і міжнаціо-
нальних відносин і поза-
фракційний депутат Рус-
лан Требушкін.
 До речі, кожен на-
родний обранець отри-
мав від святого Миколая 
подарунок для своєї ди-
тини або онука — шкіль-

ний щоденник «Пок-
ровськ. Тут  творив-
ся «Щедрик». А голові 
Верховної Ради Дмит-
ру Разумкову громада 
прифронтового міста 
подарувала копію «су-
харниці Леонтовича», 
яку виготовив батько 
знакового українського 
композитора, коли Ми-
кола Дмитрович працю-
вав над «Щедриком». 
 Перед будівлею Вер-
ховної Ради відкрили 
вуличну фотовистав-
ку «Культурна дипло-
матія України: світовий 
тріумф Щедрика», яку 
можуть подивитися всі 
бажаючі в період різдвя-
них і новорічних свят — 
до 19 січня. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

  Представники національної скаут-
ської організації України «Пласт» при-
везли до району проведення операції 
Об’єднаних сил Вифлеємський вогонь 
миру. Його передали військовослуж-
бовцям підрозділів, які виконують за-
вдання із захисту суверенітету та тери-
торіальної цілісності на території До-
нецької та Луганської областей. 

■

НА ФРОНТІ

Активiзувалися 
снайпери
Ворог використовує лазерну зброю

■

ВИСОКА НОТА

«Щедрик» знову мандрує світом
Дмитру Разумкову подарували копію «сухарниці Леонтовича»

■

 Хор «NOW Кредо» у Верховній Раді.❙
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Дають газу! 
Щодоби — до 70 виїздів 
на аварійні ділянки
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Зима внесла серйозні корективи у роботу харківських га-
зовиків. Як повідомила пресслужба підприємства, щодоби ре-
монтні бригади «Харківгазу» здійснюють до 70 виїздів на міс-
ця, і майже 70 відсотків поданих заяв стосуються аварійних 
ситуацій на прибудинникових мережах. До речі, опікувати-
ся своєю безпекою у профілактичному сенсі тепер мусять самі 
споживачі. «Зобов’язання з безпечної експлуатації та регу-
лярного технічного обслуговування цих мереж покладені на 
власників або співвласників багатоквартирних будинків, — 
пояснили ситуацію у відомстві. — З початку 2019 року ця пос-
луга є ринковою і може надаватися спеціалізованими органі-
заціями. При цьому виїзди на аварійні виклики споживачів, 
як і раніше, безплатно здійснює тільки АДС «Харківгазу». 
 Основними причинами поломок i нещасних випадків фа-
хівці називають самостійні заміни та ремонт газового облад-
нання, втручання у конструкції системи газопостачання та 
газових приладів, використання для обігріву приміщень га-
зових плит. До лиха також може призвести ідея самотужки 
встановити примусову витяжку у будинках, де є газові при-
лади та апарати з відводом продуктів згоряння у димохід. Це 
категорично заборонено правилами безпеки.
 Проте останнім часом зросла статистика не тільки по-
рушень, а й пильності харків’ян, які не хочуть ризикувати 
життям i майном через чиюсь недбалість. У 2019 році газо-
вики вчасно попередили більш ніж 200 аварій завдяки дзвін-
кам споживачів. У більшості випадків iшлося про власників 
будинків, які намагалися незаконно підключитися до газо-
розподільних мереж. Порушникам нарахували штраф у роз-
мірі майже 6 мільйонів гривень. ■

ОВВА!

«Йоулупушкін» 
не вдався
Новорічний креатив у центрі Тернополя 
довелося ліквідувати
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Скажу відразу, що до пам’ятника видатному російському 
поету Олександру Пушкіну в центрі міста тернополяни став-
ляться неоднозначно. За роки незалежності України місь-
ка влада неодноразово отримувала звернення з проханням 
хоча б перенести  його на однойменну вулицю мікрорайону 
«Сонячний». От і навесні цього року відповідна петиція на 
сайті міськради набрала необхідну кількість голосів, відтак 
було проведено громадські слухання щодо цього питання. 
Однак, за результатами опитування, 57 відсотків його учас-
ників висловилися таки за збереження пам’ятника на його 
нинішньому місці (33 — за демонтаж і 10 — за перенесення), 
тож наразі кам’яного Олександра Сергійовича вирішили не 
чіпати. Але сталося так, що після реконструкції сквер, де 
стоїть пам’ятник, став на час свят сучасною новорічною ло-
кацією, і Пушкін опинився у самому її центрі, не дуже i впи-
суючись. Тоді, за словами директора Тернопільського турис-
тично-інформаційного центру Тараса Ковальчука, було вирі-
шено «надати Олександру Пушкіну нового образу». «Зупи-
нилися на ідеї Йоулупуккі (фінський різдвяний персонаж, 
схожий на Санта Клауса. — Авт.), — повідомив Тарас Ко-
вальчук. — Це залишається на рівні жарту. Думаю, терно-
поляни та гості міста зрозуміють. Працювали над костюмом 
майже два тижні. Використали більше десяти метрів ткани-
ни, а також об’ємний наповнювач. У результаті вийшла така 
оригінальна робота. Сподіваємося, що це допоможе привер-
нути увагу туристів, і до нашого міста приїде якомога біль-
ше людей».
 Про зв’язок між Йоулупуккі і збільшенням туристів у 
Тернополі можна, звичайно, сперечатися, але це вже дещо 
інша тема. Тим часом пам’ятник Пушкіна на нього таки пе-
ретворили, навіть табличку замінивши, і мав цей увесь кре-
атив проіснувати аж до кінця січня. Та не так сталося, як га-
далося... «Реагуючи на численні звернення тернополян, 23 
грудня з пам’ятника О. Пушкіну, що розміщений у сквері 
В. Чорновола, прибрали новорічний костюм фінського різд-
вяного персонажа Йоулупуккі, що був елементом декору до 
новорічно-різдвяних свят у рамках Файного зимового міс-
течка-2020. Відповідне доручення надано керівництву КП 
«Туристично-інформаційний центр м. Тернополя», — так 
проінформували про завершення не зовсім удалої креатив-
ної історії на сайті Тернопільської міської ради. ■

■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 На День Святого Миколая в Україні тради-
ційно стартували новорічні свята. Адже свят-
кові новорічні ялинки засяяли вогнями не 
лише на Софійській площі столиці, а й прак-
тично в усіх містах України. Головну новоріч-
ну ялинку України на Софійській площі в цьо-
му році прикрасили 750 іграшок у вигляді цу-
керок і чотири кілометри гірлянд.
 У Харкові наразі традиційно найвища ялин-
ка в Україні — її висота 40 м 49 см. Значно ни-
жчі новорічні красуні встановили в інших міс-
тах. Приміром, в Ужгороді 14-метрова ялинка, 
яку подарували місту жителі вулиці Лайоша 
Кошута. Її прикрасили 500 різнокольоровими 
кульками та 400-метровою гірляндою. Водно-
час у Житомирі на майдані Коро льова висо-
чить тепер 17-метрова блакитна ялинка, яка 
росла біля міського ліцею №25.
  А на миколаївській 22-метровій ялинці цьо-
го року немає традиційних іграшок, тут тільки 
ілюмінація з різнокольорових фігурок. У За-
поріжжі вперше встановили 25-метрову штуч-
ну ялинку, подаровану невідомим меценатом.
 Прославилася цього року вінницька ялин-
ка, яка стоїть у Центральному парку і має ви-
соту 29 метрів та вагу 75 тонн. Це вже помі-
тили представники Книги рекордів України і 
зафіксували рекорд у номінації «найвища ме-
талоконструкція у формі ялинки з рухомими 
механізмами». 
 Як повідомляє Лана Вєтрова, керівник На-
ціонального реєстру рекордів, поки всі об-
говорюють рекордну ялинку з мушлів у Доб-
рославі, ось вам ще одна тема — ялинка з 
еклерів від Київського БКК. На її споруджен-
ня знадобилося 1500 еклерчиків. Сертифікат 
про рекорд вручено директору БКК Віктору 
Поліщуку.
 До речі, у Києві, окрім головної міської 

ялинки, буде ще офiцiйних 11 менших ялинок 
у різних районах столиці. А новорічні свята 
на Софійській площі розпочнуться вже у се-
реду святкуванням католицького Різдва, 31 
грудня — святкуванням Нового року, а 7 січ-
ня відбудеться святковий вертеп i різдвяний 
концерт. ■

Наталія ТОЛУБ

 Чи знаєте, що в Україні 
є кілька фабрик, які одяга-
ють домашніх улюбленців: 
у Києві, Чернігові та Хмель-
ницькому. У нас ринок pet 
fashion — моди для домашніх 
тварин тільки розвивається. 
Тодi як за кордоном жодний 
топовий тиждень моди не об-
ходиться без колекцій для до-
машніх вихованців. Напри-
клад, Ralph Lauren випустив 
«собачу версію» свого фірмо-
вого поло, а коргі 93-річної 
британської королеви Єлиза-
вети II хизуються у нашийни-
ках від Louis Vuitton.
 Феномен популярності pet 
fashion досліджували New 
York Times, агентство прогно-
зування трендів Cassanda і ба-
гато інших. Висновок один — 
ринок стрімко зростає, і це 
тільки початок. 
 Тому не дивно, що нещодав-
но, за підтримки Асоціації зоо-
захисних організацій України, 
конкурс молодих дизайнерів 
New Fashion Zone ввів нову но-
мінацію «для домашніх тва-
рин» — Pet Wear. «Нині у на-
ших дизайнерів є можливість 
не тільки розвинути свій бренд 
на конкурсі, а й зшити цікавий 
одяг для різних вихованців, 
зокрема i для безпородних тва-
рин. Адже Україна в лідерах за 
кількістю бездомних тварин. 
Ми хочемо акцентувати ува-
гу на цій проблемі. Для порів-
няння: у Каліфорнії в зоомага-
зинах можна продавати кішок, 
собак і кроликів тільки з при-
тулків», — розповіла Марія Те-
рехова, керуючий партнер New 
Fashion Zone.
 «Бажання одягнути свого 
чотирилапого друга має більш 
практичну мету — це захист 

від переохолодження, бруду 
чи дощу. Відповідно, асорти-
мент одягу представленний до-
щовиками чи комбінезонами», 
— констатує Вікторія Марчен-
ко, засновник вітчизняного 
бренду Manny Dog Clothes.
 «Разом із New Fashion Zone 
ми пропагуємо моду на безпо-
родних тварин, — каже Ма-
рина Суркова, віце-прези-
дент Асоціації зоозахисних 
організацій України. — Тому 
в якості моделей на конкурсі 
виступатимуть і собаки без ро-
доводу. Адже відсутність по-
роди — теж модно. Так вва-

жають у багатьох країнах сві-
ту, де люди пишаються свої-
ми вихованцями з притулків 
або підібраними на вулиці. 
Хотілося, щоб так було і в Ук-
раїні. Безпородні тварини та-
кож сильно люблять своїх гос-
подарів і дарують їм радість. 
Люди, в свою чергу, балують 
їх іграшками і гарним одягом. 
На конкурсі для нас важли-
во, щоб одяг для тварин зши-
ли зі штучних матеріалів: хут-
ро і шкіра неприйнятні. Одяг 
повинен бути повітропроник-
ним, практичним і зручним 
для собаки». ■

Ялинка з еклерiв.
Фото Лани ВЄТРОВОЇ.

❙
❙

ДО СВЯТА

Новорiчнi «важковаговики»
Двi ялинки потрапили до Книги рекордiв

■

З ГОЛОЧКИ

Мода чотирилапих
Українські дизайнери підтримали 
бездомних тварин

■

Модниками бувають і собаки.
Фото надане New Fashion Zone.

❙
❙
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Тетяна МИХАЙЛОВА

 З моменту оголошення підозри за-
триманим у справі вбивства журналіста 
Павла Шеремета Україну сколихнули 
протести на підтримку «звинувачених» 
iз новим мистецьким забарвленням. Фі-
гуранти справи: рок-музикант і ветеран 
ООС Андрій Антоненко (Riffmaster), во-
лонтер й дитячий кардіохірург Юлія 
Кузьменко та військовий медик Яна Ду-
гар.
 Перший мітинг відбувся в Києві 
біля будівлі МВС на вулиці Богомоль-
ця. Його організували близько сотні 
активістів і друзів заарештованої  Юлії 
Кузьменко. Потім у Харкові активіс-
ти провели концерт на підтримку ук-
раїнського музиканта і воїна АТО Ан-
дрія Антоненка. 
 А в неділю, 22 грудня, в Києві вiдбу-
лись одразу дві акції. Перша — на Май-
дані, де йшов організований українсь-
кими музикантами марафон «Білими 
нитками» на підтримку підозрюваних 
у «справі Шеремета». А друга — на Бан-
ковій, там активісти вимагали відстав-
ки очільника МВС та справедливості 
для тих, кого слідство оголосило «вбив-
цями» журналіста.
 Поміж рядків усіх цих приголомшу-
ючих «звинувачень» проглядається ще 
один аспект. Митці, буває, навіть не ус-
відомлюючи, відчувають тенденції не 
лише власних складних життєвих ко-
ловоротів, своїх друзів, однодумців, чи 
просто непересічних людей, а якимось 
вищим чуттям дають глибинне визна-
чення розумінню політичних складо-
вих одного й того ж процесу. Мова про 
назву акції «Білими нитками». Таке 
гаптування — використання звинува-
чень проти добровольців і волонтерів у 
розслідуванні гучної справи вбивства 
журналіста — може стосуватись і намі-
ру влади позбутись Арсена Авакова, як 
iмовірного соратника одного з нинішніх 
опозиційних лiдерів Юлії Тимошенко, 
використовуючи добровольців та волон-
терів. 
 ...А тим часом подієво на майдан-
чиках протестів усе виглядало так. На 
змонтованій біля Монумента Незалеж-
ності сценi організатори розмістили 
плакати «#яневірю: білими нитками» 
і «Хто наступний?».
 «Усі ці троє людей із нами, ми 
обов’язково будемо домагатися прав-
ди, ми зробимо все, що буде в наших си-
лах, для того, щоб справедливість пере-
могла», — зазначив музикант, радіове-
дучий Сергій Кузін.
 На знак підтримки марафону висту-
пили більше двадцяти артистів, зокре-
ма й групи «Мотор’ролла», «Мандри», 
Karna, Сергій Танчинець («Без Обме-
жень»), Іван Леньо i Володимир Шерс-

тюк (Kozak System), «Нумер 482» та 
інші. Музичний марафон тривав до 
22:00.
 Акція на Банковій була менш ми-
лозвучною. Під офісом президента Ук-
раїни активісти тримали плакати з на-
писами: «Аваков чорт», «Тимчасовий 
міністр — час вийшов», «Авакова у від-
ставку».
 «На його рахунку провалена рефор-
ма правоохоронних органів, вибіркова 
переатестація і реабілітація старих кад-
рів. Нерозкриті напади на активних гро-
мадян і журналістів, злочини самих пра-
воохоронців, фальсифікації розсліду-
ван. Непрофесійність, популізм, участь 
у політичних війнах та інформаційних 
провокаціях безпосередньо Арсена Ава-
кова та його підлеглих», — перерахову-
вали претензії організатори заходу.
 Вони пообіцяли зробити акцію без-
строковою, якщо міністр внутрішніх 
справ не піде у відставку.
 Нагадаємо, 12 грудня 2019 року 
керівництво поліції повідомило про 
те, що у вбивстві Шеремета підозрю-
ють дитячого кардіохірурга й волонте-
ра Юлію Кузьменко, рок-музиканта та 
бійця ООС  Андрія Антоненка і військо-
вого медика Яну Дугар. У справі також 
фігурує сім’я добровольців — Владис-
лава та Інни Грищенків.
 Поліція вважає, що вони можуть во-
лодіти інформацією про вбивство Ше-
ремета. За версією слідства, мотивом 
вбивства була «дестабілізація суспіль-
но-політичної ситуації». Ймовірних 
замовників назвати не змогли. Колеги 
Шеремета з «Української правди» сум-
ніваються в озвученій поліцією версії 
щодо мотивів убивства.
 У цій справі Генпрокуратура Украї-
ни оновила групу прокурорів. Окрім 
публічних виступів на підтримку «пі-
дозрюваних», йде активна робота у пра-
вовому полі доведення абсурдності зви-
нувачень. Так, підозрюваний в органі-
зації злочину колишній учасник АТО і 
музикант Андрій Антоненко подав по-
зов до президента Зеленського і мініст-
ра внутрішніх справ Авакова з приводу 
того, що під час брифінгу, де озвучили 
імена підозрюваних у справі Шеремета, 
було порушено принцип презумпції не-
винуватості. А ексчоловік і друг також 
підозрюваної Юлії Кузьменко спросту-
вали її скандальні телефонні розмови. 
Адвокат Юлії — Владислав Добош опуб-
лікував спростування доказів причет-
ності до злочину Андрія Антоненка. 
 Нагадаємо, журналіст Павло Шере-
мет трагічно загинув 20 червня 2016 ро-
ку в результаті підриву автомобіля. Ви-
бух стався о 7:45 ранку, коли він виїхав 
iз дому й проїхав декілька десятків мет-
рів, на розі вулиць Богдана Хмельниць-
кого та Івана Франка в Києві. ■

Монополія 
генерального прокурора
 Монополія генерального прокуро-
ра — що це означає? А те, що відте-
пер відкрити будь-яке кримінальне 
провадження проти народного депу-
тата зможе лише генеральний проку-
рор. Наприклад, раніше це міг зроби-
ти будь-який слідчий чи звичайний 
прокурор. Тепер же початок будь-
якого розслідування залежатиме від 
бажання або можливості генпрокуро-
ра. Після того як провадження від-
криють, право вести розслідування 
матимуть лише Національне анти-
корупційне бюро та Держбюро роз-
слідувань. 
 Не довго мовчали й антикорупцій-
ні інституції. НАБУ та САП у день го-
лосування закликали президента Зе-
ленського ветувати цей закон, запев-
нивши, що нововведення ставлять 
під загрозу незалежність детективів 
НАБУ і прокурорів САП. Адже тепер 
перед тим, як розпочати розсліду-
вання, вони мають звернутися до ген-
прокурора, щоб «переконати» його 
внести відомості до реєстру. «Прого-
лосований Верховною Радою Украї-
ни законопроєкт №2237 щодо нібито 
зняття депутатської недоторканності 
знизить ефективність розслідування 
злочинів, вчинених за участі чин-
них парламентарiїв». Окремі прий-
няті норми можуть призвести до ви-
никнення процесуальних проблем ще 
на початку розслідування та дозволи-
ти цим учасникам уникнути відпові-
дальності», — йдеться у заяві анти-
корупційних інституцій.
 Крім того, законопроєкт не визна-

чає, яким чином слідчі мають переда-
вати інформацію генпрокурору, щоб 
той розпочав розслідування. Тобто пи-
тань значно більше, ніж відповідей. 

Правка від ОПЗЖ
 Але не генпрокурором єдиним. 
Перед другим читанням депутат від 
«Опозиційної платформи — За жит-
тя» Григорій Мамка вніс досить дис-
кусійну правку до документа. У ній 
iдеться про те, що депутати не нести-
муть юридичної відповідальності за 
порушення закону «при здійсненні 
депутатських повноважень». І ось тут 
знову виникають питання. На який 
термін ми обираємо депутатів. Пра-
вильно — на п’ять років. Коли депу-
тати виконують свої повноваження? 
Одні експерти запевняють у тому, 
що всі п’ять років депутати викону-
ють свої повноваження, інші ж встиг-
ли запевнити — ця правка нічого не 
змінює. Але постає питання — якщо 
вона нічого не змінює у законі, навіщо 
її було вносити. І хто ж все-таки пояс-
нить: доторканні чи ні депутати з но-
вого року? 
 Врешті, крапки над «і» в цьому пи-
танні має поставити Конституційний 
Суд, який і розтлумачить, коли депу-
тати виконують свої повноваження. 
Але що не варто забувати — де у за-
коні є питання, там хороший юрист 
знайде «вигідну» відповідь для сво-
го підзахисного. Тому тепер усе за-
лежить від рішення президента. Він 
може або ж підписати закон і таким 
чином вести його в дію, або ж, як на-
полягають НАБУ та САП, ветувати 
його. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 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.
 До 24 грудня включно Укрпошта продовжи-
ла передплату на «Україну молоду» на 2020 рік 
як за електронною версією Каталогу видань Ук-
раїни «Преса поштою», так і за друкованим Ка-
талогом видань України «Преса поштою». Офор-
мити передплату можна у відділеннях пошто-
вого зв’язку, в операційних залах поштамтів, у 
пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«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-2020■

Звинувачення у «справі Шеремета» викликали хвилю протестів серед ветеранів АТО і волонтерів.
Фото з сайта censor.net.ua.

❙
❙

КОЛІЗІЇ

Прокурори i гра в пiжмурки
«Справа Шеремета» в публічній площині 
та на майданах

■ РЕЗОНАНС

Доторкнутись — 
не доторкнутись
Чому опозиція, а також НАБУ і САП критикують 
довгоочікуваний закон

■

Катерина БАЧИНСЬКА

То доторканні чи ні? Вперше за 28 років незалежності України депутати 
зняли з себе недоторканність. І це справді можна було б назвати «пере-
могою», якби не правки до закону перед другим читанням. Під час самого 
голосування три фракції просто відмовилися підтримувати законопроєкт 
саме через внесені правки. «Європейська Солідарність», «Батьківщина» 
утрималися від голосування, а от партія «Голос» натисла на червоні кноп-
ки. Що ж це за зміни, які з’явилися у законі, чому через них депутати від-
мовилися голосувати?
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Гаррі Поттер 
усе ще несе 
золоті яйця
Часопис «Форбс» 
оприлюднив список 
найбільш високооплачуваних 
письменників 2019 року
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Коли в усьому світі інтерес до читання 
поступово падає, таки залишаються пись-
менники, які заробляють мільйони своєю 
творчою працею. Журнал «Форбс» тради-
ційно оприлюднив на своєму сайті список 
найбільш високооплачуваних письменни-
ків світу в 2019 році. Правда, автори рей-
тингу зазначають, що враховували не лише 
дохід від продажу книжок, а й надходження 
з інших джерел — продаж прав на екраніза-
ції, вистави, тематичні парки тощо. 
 На першій сходинці рейтингу опинила-
ся британка Джоан Роулінг, яка за рік, за 
підрахунками «Форбс», заробила 92 мільйо-
ни доларів. У минулорічному рейтингу вона 
посідала другу сходинку з більш «скромни-
ми» 54 мільйонами доларів. Останні пару 
років про Роулінг менш чутно, ніж рані-
ше, коли вона щороку видавала по грубез-
ному тому пригод Гаррі Поттера. Але це не 
означає, що вона не працює. «Прибавку» в 
зарплаті письменниця отримала завдяки 
співпраці з театром та кіно. Її вистава «Гар-
рі Поттер та прокляте дитя» цього року ста-
ла найбільш касовою немузичною виставою 
в історії Бродвею. Тижневі обсяги продажу 
квитків сягали 2,3 мільйона доларів за тиж-
день. Подібну хвилю прибутків вона отри-
мала від цієї вистави і в лондонському те-
атральному районі Вест-Енд. Також вось-
мизначні суми перепали Роулінг від тема-
тичних парків, присвячених героям її книг, 
та від прокату художніх фільмів про них, в 
яких письменниця часто виступала також 
сценаристкою. Ідеться не лише про Гаррі 
Поттера, а також нову кіносерію «Фантас-
тичні створіння». А от власне письменниц-
твом вона непогано заробила завдяки остан-
ній книзі «Хлопець, який жив». 
 Другу сходинку списку посів минулоріч-
ний лідер рейтингу американський письмен-
ник Джеймс Паттерсон, статки якого за цей 
рік збільшилися на 70 мільйонів доларів. У 
2019 році Паттерсон, пише «Форбс», про-
дав понад 5,5 мільйона примірників кни-
ги President is Missing («Президент зник»), 
яку написав у співавторстві з Біллом Клін-
тоном. Паттерсон вважається найбагатшим 
письменником США. Торік його статки оці-
нювали у 800 мільйонів доларів.
 Цього року вперше до десятки лідерів 
потрапила колишня перша леді США Мі-
шель Обама, яка за рік заробила близько 36 
мільйонів. Її мемуари Becoming («Станов-
лення», а в перекладі її книжка називається 
«Моя історія») продали тиражем у понад 10 
мільйонів примірників. «Пописує» також і 
Барак Обама. В сумі подружжя Обам заро-
било за минулий рік 65 мільйонів доларів, 
значно більше, ніж за всі роки перебування 
в Білому домі. І це лише початок, бо наступ-
ного, 2020, року виходить автобіографічна 
книга Барака Обами, яка обіцяє стати бест-
селером. 
 На четвертому місці списку опинив-
ся відносно молодий письменник Джеймс 
Кінні, автор популярної серії дитячих книг 
«Щоденник слабака». Його річний дохід 
становить 20 мільйонів доларів.
 Стівен Кінг, який минулого року посідав 
третє місце в рейтингу, цьогоріч опустився 
на п’яту сходинку з доходом у 17 мільйонів 
доларів — на 10 мільйонів менше, ніж у 
2018-му.
 Підрахунки «Форбс» враховують дані 
за період з 1 червня 2018 року по 1 червня 
2019-го. Наголошується, що суми вказані 
«брудними», тобто до сплати податків і без 
врахування винагород для менеджерів, 
агентів та юристів письменників. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої неділі, 22 грудня, у Хор-
ватії відбулися президентські вибори, 
проте в першому турі жоден із канди-
датів не набрав необхідних для оста-
точної перемоги 50% голосів. 
 Лідирував у першому турі представ-
ник лівої опозиційної Соціал-демок-
ратичної партії, колишній прем’єр-
міністр країни Зоран Міланович. Ста-
ном на ранок 23 грудня, після підра-
хунку 99,98% відданих на виборах 
голосів (ще повністю не враховані го-
лоси тих 170 тисяч хорватів, які голо-
сували на закордонних виборчих діль-
ницях), Міланович набирає 29,55%. 
Чинна президентка Хорватії, пред-

ставниця правої консервативної партії 
«Хорватська демократична співдруж-
ність» Колінда Грабар-Кітарович за-
ручилась підтримкою 26,65% вибор-
ців. 
 Тож ці двоє політиків і зійдуться на 
виборчому рингу в другому турі виб-
орів 5 січня. Після оголошення резуль-
татів першого туру Колінда Грабар-Кі-
тарович висловила повну впевненість 
у своїй перемозі у другому турі. І це не 
зарозумілість, а точний розрахунок 
досвідченого політика. Рiч у тiм, що 
третє місце у першому турі посів спі-
вак, бізнесмен та політик Мірослав 
Шкоро, який брав участь у виборах як 
незалежний кандидат і за якого прого-
лосували 24,45% ви борців. У деяких 

жупаніях (областях) Хорватії він на-
віть посів перше місце. Цей політик 
має такі ж право-консервативні пог-
ляди, що й президентка Колінда Гра-
бар-Кітарович. Тож він уже закликав 
своїх прихильників голосувати в дру-
гому турі саме за неї. 
 Хоча президент у Хорватії виконує 
здебільшого репрезентативні функ-
ції, перемога того чи іншого кандида-
та дасть одній з основних політичних 
партій країни —«Хорватській демок-
ратичній співдружності» або Соціал-
демократичній партії Хорватії — до-
даткові політичні бали перед парла-
ментськими виборами, які відбудуть-
ся у 2020 році.
 Місцеві та закордонні спостеріга-
чі також зазначають, що голосування 
на президентських виборах відбулося 
за 10 днів до того, як Хорватія впер-
ше за час свого членства в ЄС iз 1 січня 
перебере на себе піврічне голосування 
в Євроспільноті. Цей факт також вра-
ховують виборці. Як досвідчений дип-
ломат та колишня глава МЗС Хорватії 
Колінда Грабар-Кітарович доклала ве-
летенських зусиль, щоб її країна при-
єдналася до НАТО та Євросоюзу. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Швейцарська компанія 
Allseas, яка прокладає 
російсько-німецький тру-
бопровід «Північний потік-
2» в обхід України, оголо-
сила, що призупинила ро-
боти внаслідок можливих 
нових санкцій iз боку США. 
«Allseas діятиме відповідно 
до закону і чекає від влади 
США роз’яснення норма-
тивного, технічного й еко-
логічного характеру», — 
йдеться у повідомленні на 
сайті компанії.
 Про рішення влади США 
внести в оборонний бюджет 
країни санкції проти газо-
проводу «Північний потік-
2» стало офіційно відомо в 
середині грудня. Конгрес 
США затвердив бюджет, а 
заява Allseas з’явилася не-
задовго до того, як доку-
мент підписав і президент 
США Дональд Трамп.
 Щойно стало відомо про 
підписання закону, міні-
стерство фінансів США 
оголосило, що санкції про-
ти газопроводів вступили 
в силу, і зажадало негай-
но припинити укладання 
труб. У новому законопро-
єкті прописані тільки санк-
ції щодо компаній, залуче-
них до будівництва та робо-
ти російських газопроводів 
«Північний потік-2» і «Ту-
рецький потік». Але і вони 
вводяться в м’якшій фор-
мі, ніж це раніше пропону-
вали американські конгрес-
мени.
 Росія і Китай у докумен-
ті названі «стратегічними 
суперниками» США, «які 
намагаються підірвати сві-
товий порядок і отримати 
вплив», а Північна Корея 
зарахована до розряду «ін-
ших загроз». Одним із при-
водів до введення санкцій 
автори законопроєкту нази-
вали втручання Росії у пре-
зидентські вибори в США в 
2016 році, на яких переміг 
Дональд Трамп.
 Уряд Німеччини засу-

див американські ексте-
риторіальні санкції щодо 
«Північного потоку-2». У 
Берліні назвали дії США 
«втручанням у наші внут-
рішні справи», йдеться в 
комюніке офіційної пред-
ставниці Ангели Меркель 
Ульріки Деммер. З крити-
кою американських санк-
цій того ж дня виступив Єв-
росоюз. Єврокомісія тепер 
оцінює можливі наслідки 
американських санкцій. 
 «Росія реалізовувала та 
продовжить реалізовува-
ти свої економічні проєкти 
незалежно від чиїхось сан-
кцій», — заявили у мініс-
терстві закордонних справ 
Росії. Опитані Бі-Бі-Сі 
російські експерти вважа-
ють, що в нинішньому виг-
ляді американські санкції 
навряд чи серйозно впли-
нуть на «Газпром» і трубо-
проводи, які вже практич-
но побудовані. Зокрема 
«Північний потік-2» гото-
вий приблизно на 87%.
 Президент США під-
писав військовий бюд-
жет країни з включеними 
до нього санкціями про-
ти газопроводів «Північ-
ний потік-2» і «Турецький 
потік» 20 грудня. Обмежу-
вальні заходи набирають 

чинності відразу після під-
писання документа прези-
дентом. В оборонному бюд-
жеті США також збільше-
но витрати на програму 
«Європейська ініціатива 
стримування» (Росії) на по-
над 730 мільйонів доларів. 
300 мільйонів доларів пла-
нується призначити на вій-
ськову допомогу Україні.
 Згідно з ним, влада 
США може заблокувати 
рахунки компаній, які на-
дають свої кораблі для про-
кладання труб, запровади-
ти заборону на операції з 
такими компаніями та за-
борону на в’їзд до США їх-
ніх представників. 
 Санкції США проти 
газопроводу «Північний 
потік-2», на думку огля-
дачів, зміцнили позиції 
України на переговорах iз 
Росією про газовий тран-
зит до Європи наступного 
року. Але майже одночас-
но з підписанням Трампом 
санкційного пакета Украї-
на заявила, що підпише 5-
річний контракт на тран-
зит російського газу. Росія 
зобов’язалася сплатити 
Україні майже 3 мільяр-
ди доларів боргу, згідно з 
рішенням Стокгольмсько-
го арбітражу. Контракт на 

постачання газу має бути 
підписаний 29 грудня. 
Термін дії нинішньої угоди 
збігає 1 січня, а на тристо-
ронніх переговорах у Бер-
ліні 19 грудня і в Мінську 
20 грудня сторони досяг-
ли принципових домовле-
ностей щодо газового тран-
зиту. За словами міністра 
енергетики України Олек-
сія Оржеля, українська де-
легація досягла неможли-
вого: домовилася з Росією 
про транзит газу на євро-
пейських принципах. ■
 

А ТИМ ЧАСОМ...

 Натомість п’ятий прези-
дент України та народний депу-
тат від «Європейської Солідар-
ності» Петро Порошенко дотри-
мується іншої думки і вимагає 
скликати засідання Ради націо-
нальної безпеки та оборони піс-
ля інформації про угоди на пря-
ме постачання газу з Росії на ук-
раїнський ринок. Він вважає, що 
це — результат «таємних пере-
говорів», які відбулися під час 
саміту «нормандської четвірки» 
у столиці Франції Парижі. «Ми 
перетнули в цьому сенсі ті «чер-
воні лінії», про які дуже голосно 
попереджали люди напередодні 
Парижа», — сказав Порошенко. 

■

ЇХНІЙ ВИБІР

Леді чи джентльмен? 
Президентські вибори в Хорватії: 
переможця визначить другий тур

■

ГАЗОВІ ВІЙНИ

Загата проти «Північного потоку-2» 
Швейцарська компанія Allseas, яка прокладає цей трубопровід, 
призупинила роботи через санкції США

■

«Північний потік-2» готовий на 87 відсотків. ❙
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П’ять років на роздуми 
 Обсяг транзиту в 2020 році 
становитиме 65 млрд кубомет-
рів газу, в 2021-2024 роках — 
40 млрд кубів. Три мільярди до-
ларів «Газпром» перерахує на ра-
хунки «Нафтогазу України» до 
2020 року. 
 «Угоду укладуть строком на 
п’ять років з можливістю про-
лонгації на десять років на тих 
же умовах», — сказав міністр 
енергетики Олексій Оржель, до-
давши, що тариф на транспорту-
вання газу буде підвищено. 
 Виконавчий директор «На-
фтогазу» Юрій Вітренко назвав 
газовий контракт iз російським 
«Газпромом» «складним для всіх 
сторін компромісом». «Перемога 
чи зрада? «Газпром» хотів конт-
ракт на рік, ми — на 10, зійшли-
ся посередині. Гарантовані по-
тужності — теж приблизно посе-
редині між тим, що пропонував 
«Газпром», і що хотіли ми», — 
сказав він. 
 Суть цього компромісу, до 
якого дійшли Україна та Росія за 
посередництва Євросоюзу, поля-
гає у тому, що «Газпром» запла-
тить 2,9 млрд доларів — компен-
сацію за рішенням Стокгольмсь-
кого арбітражу — «живими» 
грошима, а не газом. Хоча рані-
ше посадові особи нашої держа-
ви, відповідальні за перемовини, 
стверджували, що вони готові на 
цей варіант. Україна ж, у свою 
чергу, відмовиться від подаль-
ших позовів до «Газпрому» на 
суму близько 12 млрд доларів.
 Цей варіант для нас виглядає 
програшним, адже, на думку ек-
спертів ринку, Україна мала хо-
роший шанс перемогти у суді. 
Проте мати шанс ще не озна-
чає мати змогу ним скористати-
ся. Адже судова тяганина у сто-
лиці Швеції не закінчилася би 
ні в нинішньому, ні навіть у на-
ступному році, — і весь цей час 
Україна мала би якось вирішу-
вати проблему з постачанням та 
транзитом газу. І навіть перемо-
га у суді не означала б, що Росія 
одразу погодилася б виплатити 
всю суму, — найяскравіше цьо-
му підтвердження — тривалий 
час на «вибивання» попередньо-
го виграшу в три мільярди.  
 Утiм політична складова пи-
тання при цьому залишилася: 
Україна не відмовилася від позо-
ву проти Росії щодо втраченого 
через анексії Криму майна «На-
фтогазу».
 Тепер «Газпром» має уклас-
ти з «Нафтогазом» угоду на ор-
ганізацію транзиту газу на п’ять 
років iз визначеними обсягами, 
під які «Нафтогаз» забронює по-
тужності у відокремленого опе-

ратора газотранспортної систе-
ми. «За ці потужності «Газпром» 
гарантовано має заплатити «На-
фтогазу», а «Нафтогаз» потім — 
оператору. В угоді буде наперед 
визначений тариф, вона буде ук-
ладена за міжнародним правом і 
з міжнародним арбітражем. При 
цьому вона має повністю відпові-
дати європейським нормам», — 
сказав Вітренко і пояснив, чому у 
схемі задіяно посередника у виг-
ляді «Нафтогазу» і угоду не під-
писано безпосередньо між «Газ-
промом» і оператором. За його 
словами, «Газпром» не готовий 
працювати за стандартним до-
говором і брати на себе всі ризи-
ки українського законодавства і 
регулювання, особливо ризики 
змін у нормативно-правовій базі, 
які можуть статися кожного дня. 

«Нафтогаз» є більш пристосова-
ним до таких ризиків, оскільки 
це національна компанія, акціо-
нером якої є український уряд.

Прямі поставки з Росії? 
Можливо...
 Поза рамками меморандуму 
залишилися можливості прямих 
поставок російського газу до Ук-
раїни. У тому, що сторони обра-
ли нульовий варіант, перекону-
вали нас міністр енергетики Ук-
раїни Олексій Оржель і виконав-
чий директор «Нафтогазу» Юрій 
Вітренко. Питання тут складне. 
З одного боку Україна відмови-
лася від купівлі російського газу 
ще на початку воєнної агресії РФ 
щодо нашої держави у 2015 році, 
але Москва періодично пропонує 
відновити прямі контракти, аргу-
ментуючи суттєвими «політични-
ми» знижками. Таким чином на-
магаючись відновити статус-кво, 
який ми мали до початку війни. 
 Пропагує такий розвиток 
подій Москва і на 2020 рік. І, ціл-
ком iмовірно, його вже запущено 
в дію. Так, учора у ЗМІ з’явилася 
інформація: п’ять українських 
компаній буцімто уклали з «Газ-
промом» угоди на постачання 
газу для своїх виробничих пот-
реб. За словами анонімного дже-
рела, ці структури купують газ 
для своїх виробничих потреб, а 
не для трейдерства на українсь-
кому ринку. Адже «Газпром», 
мовляв, вкрай неохоче дає ін-
шим компаніям дозвіл на пере-
продаж газу, отриманого за пря-
мими закупками. 

 Тим часом Олексій Оржель 
зазначив: двосторонній українсь-
ко-російський газовий контракт, 
у принципі, можливий. Але вже 
не на політичних засадах, як 
було раніше, а суто на економіч-
них принципах. «Для нас надз-
вичайно важливо, що там немає 
політичної ціни, там дійсно є єв-
ропейський хаб. Це потенційно 
може вивчатися, але не є елемен-
том пакета», — заявив міністр.

Путін чудово піддається тиску
 Експерти назагал оцінили 
домовленості стримано, при-
чому різні експерти вбачають у 

них різне. Російський політо-
лог Сергій Жаворонков, близь-
кий до опозиції, бачить в угоді 
про газовий транзит капітуляцію 
російської влади, про що й напи-
сав у себе на «Фейсбуці»: «Наша 
улюблена рубрика «Путін ніколи 
не ухвалює рішень під тиском»: 
Міллер (керівник «Газпрому». 
— Ред.) оголосив подробиці газо-
вого контракту з Україною, без 
якого «Газпром» зривав би кон-
трактні зобов’язання щодо пос-
тачання вже в 2020 році... Ціно-
ва формула купівлі газу невідо-
ма, але явно вона не буде настіль-
ки божевільною, як в угоді 2009 
року... Росія виплачує 3 млрд 
доларів: Путін довго відмовляв-
ся від цього, і, як багато неглас-
но стверджують, в категоричній 
формі, але ось погодився... Ват-
ники стверджують, що «війна з 
Україною все одно буде», «домо-
витися неможливо, Україна ви-
магатиме контрибуцій, Крим, 
Кубань». Але домовитися про 
щось виявилося можливо навіть 
при Путіні. Після Путіна всі до-
говори підуть швидко і легко для 
обох держав».
 Український експерт Сер-
гій Дяченко, навпаки, акцентує 
увагу на ризиках для України. 
«Економічно допустимі для нас 
обсяги транзиту російського газу 
— 50 млрд кубометрів, а техно-
логічно — 40 млрд кубів, — на-
писав він. — Якщо буде менше, 
ніж 40 млрд кубів газу в нашій 
ГТС, то ми не зможемо поставля-
ти газ в усі області України. Тоді 
треба буде його розгортати на ре-

верс. Тож iз точки зору обсягів, 
це компроміс, який є ближчим 
до російських інтересів, ніж до 
наших».
 Утім, за словами Дяченка, 
домовленості за обсягами не ос-
таточні. Багато що може зміни-
ти відстрочка введення трубо-
проводу в обхід України — «Пів-
нічний потiк-2», на будівниц-
тво якого США наклали санкції. 
«Якщо «потоку» не буде, тоді те, 
що там записано, неважливо: у 
будь-якому випадку обсяги бу-
дуть істотно більшими», — за-
значив експерт, додавши, що зго-
да Росії виконати рішення Сток-
гольмського арбітражу — пере-
мога для України.
 Віце-президент Асоціації 
платників податків України Сер-
гій Костенко вважає: політичної 
складової у домовленостях, на 
щастя, немає. «Принаймні та ри-
торика, яку дозволяють собі пер-
ші особи Росії, не несе в собі полі-
тичну складову. Я її не чую. Полі-
тична риторика має на увазі під 
собою абсолютно іншу конструк-
цію ведення переговорів і самої по 
собі риторики», — сказав він. 
 «Добре, що Україна отримає 
2,9 млрд готівкою, а не товаром. 
Для нас це буде краще, тому що 
ситуація на ринку газу така, що 
ціна на газ, найімовірніше, па-
датиме. Тому взяти газом під час 
падіння ринку і тримати його у 
власних сховищах може бути не 
вигідно», — сказав експерт Бо-
рис Кушнірук, додавши, що він 
усе одно прогнозує критику на 
адресу керівництва «Нафтога-
зу». «Особливо після того, якщо 
керівництву «Нафтогазу» за-
платять другу частину їх премії 
у розмірі 1% від суми платежу, 
як це ухвалила  наглядова рада: 
вже першого разу в нас почалася 
масова істерика, хоча насправді 
люди привезли в Україну вели-
чезні гроші», — сказав він. 
 Утiм найбільша невизна-
ченість, на думку експерта, по-
лягає у відсутності конкрети-
ки з приводу тарифу на транзит. 
«Якщо його вартість визначати-
меться за європейськими прави-
лами, то там є нюанс: чим меншi 
обсяги, тим вища ціна. Адже на 
утримання системи потрібна пев-
на кількість грошей. І якщо пер-
ший рік — це 65 млрд кубомет-
рів, а другий — 40 млрд кубомет-
рів , то доходів буде менше, а чи 
будуть вони покривати витрати 
газотранспортної системи, на-
віть не знаю. Але при 40 млрд ку-

бометрів Україна в бюджет май-
же нічого не отримає, тому що 
всі ці гроші підуть на підтрим-
ку цієї системи. Єдиний плюс, 
що ми не будемо витрачати до-
даткові кошти на забезпечення 
газотранспортної системи само-
стійно... 29 грудня вони підпи-
шуть контракт, і там буде видно 
тарифи», — сказав експерт, за-
значивши: не варто вважати, що 
Україна програє через малі обся-
ги транзиту, адже їх узагалі мог-
ло не бути.

План Б
 2,9 млрд доларів «Газпром» 
має перечислити на рахунки 
«Нафтогазу» до 29 грудня. Та-
кож сторони за цей час мають 
підписати щонайменше чоти-
ри документи: документ про мі-
жоператорську угоду між «Газп-
ромом» і ОГТС, транзитний «па-
кет» — між «Нафтогазом», «Газ-
промом» і ОГТС, а також відмову 
від взаємних фінансових претен-
зій. Мінімальні обсяги прокачу-
вання будуть прописані в угодах, 
причому, за словами керівниц-
тва «Нафтогазу», до того момен-
ту, поки росіяни не погодяться на 
зобов’язання і умови, ми не від-
кликаємо позови зi Стокгольмсь-
кого арбітражу.
 Якщо ж раптом щось піде 
не так і сторони спіткнуться об 
якийсь із пунктів угоди, то ек-
сперти допускають і кризовий 
варіант розвитку подій: «Газ-
пром» може почекати три міся-
ці, поки його запаси в європей-
ських ПСГ не вичерпаються, а 
потім відновити транзит через 
Україну. При цьому варто ро-
зуміти: і росіяни, і європейці за-
качали достатні запаси газу, щоб 
протриматися зиму.
 Україна зробила хороший за-
пас газу: наші підземні сховища 
наповнені значно більше, ніж 
у попередні роки. За словами 
прем’єр-міністра Олексія Гонча-
рука, надто кризовими для Ук-
раїни події не будуть: тимчасо-
во без газу ризикують залиши-
тися лише 16 тисяч осіб у місті 
Вовчанськ у Харківській облас-
ті, куди газ iз технічних при-
чин надходить безпосередньо з 
Росії. Також можливі перебої з 
опаленням у декількох невели-
ких містах. 
 Утiм українська сторона бага-
то разів озвучувала: ситуація, на 
нашу думку, повністю контроль-
ована і влада має план Б на будь-
яку із ситуацій. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Між краплями
Україна та Росія готові підписати угоду 
про транзит газу: наша позиція виглядає 
виграшною, але багато важливих нюансів 
наразі не оприлюднено

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Газової війни між Україною та Росією, до якої так довго і напо-
легливо готувалася наша держава, не буде. Останні тристоронні 
перемовини між Україною, Росією та ЄС увінчалися успіхом. Не 
останню роль у цьому зіграла і позиція Сполучених Штатів Амери-
ки, які запровадили санкції щодо обхідного російського газогону 
«Північний потік-2». Цей фактор остаточно зробив росіян поступ-
ливішими та договороздатними. Відтак маємо транзитну угоду на 
п’ять років, яка може бути продовжена, з гарантованими обсягами 
прокачування газу. Також Росія виплачує нам 3 млрд доларів, які 
вона програла у Стокгольмському арбітражі, — причому не газом, 
як передбачалося раніше, а грішми. 

Українська ГТС, всупереч песимістичним прогнозам, не стане металобрухтом: упродовж щонайменше 
п’яти років вона активно зароблятиме гроші для України.

❙
❙

Українська сторона багато разів озвучувала: ситуація, 
на нашу думку, повністю контрольована і влада має 
план Б на будь-яку із ситуацій. 
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Демографічна ситуація в Україні 
викликає занепокоєння, адже населен-
ня України стрімко скорочується — за 
даними Держстату, нас зараз близько 42 
мільйонів осіб — і ця сумна тенденція має 
цілком логічні пояснення як політично-
го, так і соціально-економічного пла-
ну. Причому найбільше занепокоєння 
викликають села — вони в буквальному 
сенсі вимирають і зникають з мапи Ук-
раїни, і це при тому, що ми позиціонує-
мо себе у світі як досить потужна аграр-
на країна.
 А ось Київ на цьому тлі виглядає ве-
селіше — населення столиці, навпа-
ки, щороку зростає й, за офіційною 
стати стикою, тут зараз мешкає майже 
3 мільйони осіб. Хоча, як повідомив на-
чальник комунальної організації «Інсти-
тут генерального плану міста Київ» Сер-

гій Броневицький, «згідно з чинним ген-
планом, був зроблений прогноз на 2020 
рік, що населення столиці буде станови-
ти 2,6 мільйона». 
 Згідно з прогнозом Інституту демог-
рафії та соціальних досліджень імені 
М. Птухи Національної академії наук 
щодо чисельності населення на 2041 рік, 
за підрахунками, в Києві буде прожива-
ти десь 3,8 млн осіб. 
 Але не варто лякатися такого зростан-

ня, адже все у цьому світі є сенс порівню-
вати. І якщо згадати, що вже зараз у тій 
же столиці Єгипту — Каїрі — мешкає 
більше 10 млн людей, а в столиці Китаю 
— Пекіні — більше 22 млн, то наш рідний 
Київ навіть через десятки років буде ще 
далеко не найбільш густозаселеним міс-
том світу.
 А ще, вочевидь, цікавими будуть й 
інші статистичні дані щодо нашої сто-
лиці. Скажімо, зараз у Києві налічуєть-

ся 1,2 млн автомобілів і щодня в міс-
то в’їжджає ще більш як 200 тис. різно-
го штибу авто. 
 Щодо складу населення столиці, то 
левова частка, без перебільшення, — це 
пенсіонери. Їх і по Україні наразі налі-
чується близько 11,5 млн. осіб. Чимало в 
Києві навчається і студентів, як «рідних», 
так і іноземних. І тут теж нема чому диву-
ватися, адже вищих навчальних закладів 
у столиці майже 70. Нещодавно на презен-
тації Генплану розвитку столиці очільник 
міста Віталій Кличко сказав, що в Києві у 
закладах вищої освіти ІІІ та ІV рівнів нав-
чається 522 тис. осіб. 
 Додамо, що, як відомо, кількість ще 
не означає якість, і, згідно з останніми 
щорічними рейтинговими дослідження-
ми, Київ не є найкомфортнішим містом 
для проживання в Україні — пальму пер-
шості за всіма параметрами тримає Він-
ниця. ■

Микола ПАЦЕРА

 У столиці в останні роки 
відчувається брак вільних міс-
ць на кладовищах. Тож цією 
ситуацією намагаються ско-
ристатися деякі підприємливі 
громадяни, пропонуючи за не-
малі гроші «підселяти» нових 
мерців у могили вже давно за-
хоронених. 
 Зараз у Києві нараховуєть-
ся близько 30 офіційних кладо-
вищ, але відкритим для похо-
вань «простих смертних» фак-
тично є лише одне — Північне, 
розташоване в Броварському 
районі. Решта ж вважаються 
закритими чи напівзакритими, 
на яких місця «заброньовані» 
для близької рідні померлих  
або їх тримають для поховань 
видатних людей, як, скажімо, 
на Байковому чи Військовому 
цвинтарі, а також для якихось 
неординарних випадків. Зва-
жаючи на те, що в місті, за ста-
тистичними даними,  щодня 
помирає  в середньому 70 лю-
дей, які не підпадають під ці 
критерії, простим киянам для 
упокоєння душ померлих ро-
дичів доводиться шукати різні 
варіанти. Комусь таки вдається 
«вибити» чи «викупити» (звіс-
но ж, за хабар) місце на яко-
мусь із центральних кладовищ, 
дехто домовляється з місцевою 
владою приміських сіл про по-
ховання на їх цвинтарі, а хтось 
користується й послугами так 
званих «чорних підхоронюва-
чів», які пропонують помісти-
ти труну з покійником у давнє 
захоронення їхнього родича...
 Останнім часом такий 
спосіб «підселення» мерців на-
буває поширення. На різних 
інтернет-сайтах можна знай-
ти чимало оголошень із пропо-
зицією прийняти домовину ва-
шого покійника у «їхню» моги-
лу — звісно ж, за солідну пла-
ту. «УМ» поцікавилася, як це 
можна зробити на практиці та 
чи законні такі оборудки під-
приємливих ділків, для яких 
гроші важливіші за моральні, 
родинні та християнські цін-
ності? 
 Я вибрав «найкрутішу» 
пропозицію в рубриці «Земля 
під індивідуальну забудову» 
(наче це будівництво житла. 
— Авт.), в якій «благодійник» 
пропонував місце у старому по-
хованні на елітному Байково-
му кладовищі за 20 тисяч до-
ларів(!) — навіть помістив схе-

му його розташування на тери-
торії цвинтаря. Щоб дізнатися 
про всі умови підзахоронення, 
я зателефонував йому з вигада-
ною легендою.
 — У мене смертельно хво-
ра улюблена теща — відлік уже 
йде буквально на години, — 
тремтячим голосом, щоб розжа-
лобити «місцепродавця», почав 
торги. — Хотілося б поховати її 
по-людськи, і щоб нам із коха-
ною дружиною та дітьми зруч-
но було провідувати її могилку. 
Тож ваша пропозиція мені  під-
ходить, тільки розкажіть, будь 
ласка, детальніше про саме міс-
це поховання, а також хотілося 
б трохи зменшити ціну.
  — Могила розташована на 
центральній алеї поряд із Ло-
бановським, Амосовим, Тара-
пунькою — так що ваша теща 
буде задоволена такими сусі-
дами, — пожартував чоловік у 
слухавці, наче йшлося про про-
даж квартири. — Майже 30 
років тому хазяйка цієї ділян-
ки тут захоронила свого бать-
ка, про що в неї є відповідні до-
кументи. Оскільки, за законом, 
повторне захоронення в одну 
могилу дозволяється через 20 
років, то я, як юрист, гарантую 
вам, що ніяких проблем у вас не 
буде.
 — Але ж, згідно з тим же за-
коном, підзахоронювати дозво-
ляється лише близького роди-
ча покійного, — показую свою 
обізнаність, щоб «збити ціну». 
— Тож, може, хоча б поторгує-
мося про вартість «підселен-
ня»?
 — Не хвилюйтесь, це питан-
ня ми також вирішимо, і ваша 
теща стане найближчою ро-
дичкою нашого дідуся, — за-

певнив юрист. — А торгувати-
ся за таке місце просто недо-
речно, тим більше що частину 
грошей треба віддати самі ро-
зумієте кому...
  Я пообіцяв йому подума-
ти і передзвонити пізніше. 
Але зателефонував ще декіль-
ком подібним торговцям моги-
лами, координати яких знай-
шов на інших сайтах. Один із 
них пропонував місце на Лі-
совому «всього за 165 тисяч 
гривень». При цьо му розповів 
якусь заплутану історію, на-
чебто це місце «зарезервував» 
за життя його дідусь поряд зі 
своєю дружиною, але він до-
живав віку не в Києві, тому й 
був похований понад 20 років 
тому не в столиці. А за доку-
ментами, його нібито похова-
ли саме на цьому місці на Лісо-
вому цвинтарі. Оскільки виз-
начений законом термін дозво-
лу на підзахоронення вийшов, 
то мій співбесідник, як онук, 
зараз уже має право робити це, 
чим і хоче скористатися. Інша 
продавчиня могильної «неру-
хомості» переконувала мене, 
що може на законних підставах 
«підселити» мою тещу до своєї 
померлої 15 років тому мами 
на Совському кладовищі. При 
цьому також обіцяла владнати 
всі «формальності» — навіть із 
малим терміном поховання по-
переднього мерця. І подібних 
пропозицій в інтернеті я знай-
шов декілька десятків. Тож ви-
ходить, що на них є попит, і за-
можні кияни користуються 
цим, щоб захоронити своїх ро-
дичів на якомусь центрально-
му некрополі. 
 Для перевірки такого при-
пущення я обдзвонив декіль-

ка закритих та напівзакри-
тих кладовищ. На Байковому, 
Троєщинському та Куренівсь-
кому мені пояснили, що міс-
ць для нових поховань у них 
немає, але є зарезервовані ро-
дичами поряд зі своїми рідни-
ми. Або ж можна «підселити» 
мерця в уже існуючу могил-
ку, якщо з дня першого похо-
вання пройшло 20 років і у ба-
жаючого це зробити є докумен-
ти, що підтверджують його ро-
динні зв’язки з небіжчиком. А 
от на Лісовому кладовищі, де я 
хотів «упокоїти тещу в могилу 
сусідки, котру похоронив 25 
років тому», мені відповіли, 
що це можна зробити, якщо 
є свідоцтво про смерть сусід-
ки — навіть без документа про 
родинні зв’язки. У приватних 
же розмовах із працівниками 
цвинтарів вдалося дізнатися, 
що випадки таких «підселень» 
за гроші непоодинокі. Буває, 
що «свіжих» мерців ховають 
у старі, занедбані могили. Був 
навіть випадок, коли через ба-
гато років на таку могилу ма-
тері приїхала донька з Канади, 
а на ній уже стоїть пам’ятник 
іншій людині. Її родичі роз-
повіли, що в адміністрації кла-
довища їм запропонували цю 
ділянку як нічию, та впросили 
жінку не ексгумувати їх небіж-

чицю, а на пам’ятнику дописа-
ли ще й прізвище давно похова-
ної мами...
 Вирішити проблему з неста-
чею місць для поховання у сто-
лиці можна лише з введенням в 
експлуатацію нового кладови-
ща, вважають фахівці ритуаль-
них служб. Але це питання не 
розв’язується вже багато років. 
Скажімо у листопаді 2006-го 
міськадміністрація звернулася 
до Київської обладміністрації 
з проханням виділити ділян-
ку під цвинтар у Броварсько-
му районі. Однак Богданівська 
та Зазим’євська сільські ради, 
на чиїх землях передбачалося 
його розташувати, заявили, що 
вони розділені на паї і передані 
приватним власникам, а інших 
вільних ділянок у селах немає. 
Також у відведенні земельної 
ділянки 27,4 га під будівниц-
тво 2-ї черги Південного кладо-
вища міськадміністрації відмо-
вила Києво-Святошинська рай-
рада. Не вдалося створити кла-
довище і на ділянці площею 
20,3 га, яка належить Пуща-
Водицькому лісогосподарству. 
Зараз же проблема відкриття 
нового столичного цвинтаря 
взагалі зависла. Тож попит на 
«підселення» мерців у чужі мо-
гили за великі гроші буде тіль-
ки зростати... ■

На Байковому цвинтарі ніби не ховають простих смертних. Чи ховають?
Фото з сайта rituallin.kiev.ua.

❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

«Підселення» небіжчиків
Як кияни ховають померлих родичів у чужі могили

■

ТЕНДЕНЦІЯ

Їх не язик сюди довів
Кількість населення в Україні скорочується, а в Києві 
— збільшується

■

ДУМКИ З ПРИВОДУ

Святослав Кутняк, 
заступник голови постійної комісії Київради з питань житлово-кому-
нального господарства та паливно-енергетичного комплексу:    
 — У столиці дійсно виникла критична ситуація з нестачею місць для по-
ховань, тому що з 1991 року не відкрито жодного нового кладовища. Тоді 
як, скажімо, лише в 2015-му померло більше 24 тисяч мешканців Києва. Із 
них 14 тисяч були кремовані, решта поховані на фактично єдиному відкри-
тому Північному кладовищі, «підселені» до родичів на закритих та напіввід-
критих цвинтарях чи упокоєві на приміських. Я вже декілька років порушую 
цю проблему на засіданнях нашої комісії, сесіях Київради, перед міськад-
міністрацією та на інших рівнях, але вона так і не вирішується. Мені з велики-
ми труднощами вдалося під час прийняття доповнень до «Стратегії розвитку 
міста Києва до 2025 року» внести до неї відповідні положення, але це не га-
рантує їх виконання. Оскільки, скажімо, на найближчу перспективу передба-
чалося виділити кошти лише на облаштування туалетів на Північному кладо-
вищі та розробку проєкту нового крематорію на Лівому березі, але вони досі 
не освоєні. Щодо відкриття нового кладовища, то землю під нього чомусь не 
знаходять, наприклад, у районі вулиці Пухівської, хоча постійно виділяють її 
під забудову. Терміново потрібно будувати й новий крематорій, оскільки ста-
рий уже не справляється з навантаженням і потребує капітального ремонту, 
на який зупинити його практично неможливо, та розширити колумбарій. Якщо 
міська влада ближчим часом не вирішить цих проблем, то вже років через 
п’ять ховати небіжчиків буде ніде.

Іван Кононенко, юрист:
 — Не варто піддаватися на пропозиції щодо «підселення» вашого небіж-
чика в чужу могилу, оскільки це — незаконно.  Відповідно до Закону Украї-
ни «Про поховання та похоронну справу», землі, на яких розташовані місця по-
ховання, є об’єктами права комунальної  власності і не підлягають приватизації 
або передачі в оренду. Отже, людина, родич якої похований на певній ділянці, 
не є її власником і не має права підзахоронювати сюди сторонню особу, якщо 
вона — не близький родич раніше померлого, що мають підтверджувати від-
повідні документи. Використання закритого або окремих ділянок діючого кла-
довища для повторного поховання може бути допущене тільки після завершен-
ня кладовищного періоду (не раніше, ніж через 20 років після останнього за-
хоронення) за погодженням із місцевими органами державної санітарно-епі-
деміологічної служби. Поховання урни з прахом у родинну могилу дозволяється 
незалежно від часу, що пройшов від попереднього захоронення в неї труни. 

■
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«Не можна порівнювати 
чоловічий організм і жіночий»
 ■ Всеволоде Володимирови-
чу, сьогодні наша тема — жінки 
на війні і жіноче здоров’я. Чим 
відрізняється жінка на війні від 
чоловіка на війні?
 — Власне, тим, чим і в мир-
ному житті. Не можна порівню-
вати чоловічий організм і жі-
ночий. Жіночий — це надзви-
чайно складний інструмент, я 
навіть сказав би, оркестр iз му-
зичних інструментів. Основне 
покликання жінки на цій зем-
лі — це репродуктивна функ-
ція, тобто відтворення потомс-
тва, і особливості жіночого ор-
ганізму полягають у тому, що 
саме на збереженні цієї функ-
ції будуються всі рефлекторні 
механізми, механізми нерво-
вої, гормональної регуляції. 
 Коли ми говоримо про те, що 
маємо врівняти жінку і чолові-
ка в можливостях, дуже час-
то ця палиця перегинається, 
адже жіночий організм, з одно-
го боку, може бути витривалi-
шим, у нього більше можли-
востей реагувати на зміни нав-
колишнього середовища, у тому 
числі, на стресогенні зміни, і 
саме пластичність жіночого ор-
ганізму набагато більша, ніж 
чоловічого, адже це закладено 
природою, — за будь-яких умов 
завжди гинули самці, а самиці, 
які повинні зачати, виносити, 
народити і зберегти потомство, 
мали виживати. І якщо ми візь-
мемо загалом статистику за-
хворюваності та причин смер-
тності, то у чоловіків набагато 
менший резерв. 
 Але дослідження показали, 
що перебування жінки в умовах 
стресу — а військова служба це 
стрес, — призводить до розла-
ду цього «оркестру», до розла-
ду регуляції організму, і розлад 
цей відбувається на всіх ланках. 
Якщо ми повернемося до основ, 
до теорії стресу Сельє, коли він 
казав, що стрес — це реакція на 
будь-який подразник, і далі ця 
теорія отримала розвиток у тео-
рії психонейроендокринної ре-
гуляції, то побачимо, що в жін-
ки набагато більше органів-мі-
шеней, які будуть страждати від 
наслідків цього стресу. І жіноче 
здоров’я — це особлива галузь, і 
недаремно здоров’ю жінок-вій-
ськовослужбовців приділяєть-
ся велика увага в розвинених 
країнах, існують спеціальні 
програми, розроблені спеціаль-
ні методичні рекомендації для 
того, щоб організувати службу 
жінки. Не просто урівняти, ска-
зати, що жінка може стати ге-
нералом, — може, безумовно, 
і жінка-командир на війні не 
поступається чоловіку, неда-
ремно є міфи про амазонок, які 
могли воювати проти чоловіків 
iз великим успіхом. І приклади 
в історії показують, що жінка 
може бути військовим керівни-
ком і державним керівником, 
але особливості полягають у 
тому, що цей тонкий жіночий 
організм потребує особливої 
уваги, турботи і в першу чергу 
має бути розуміння можливих 
ризиків і викликів та як бороти-
ся з цими порушеннями, як збе-
регти жінку. 
 Ми займаємося проблемою 
здоров’я військовослужбовців 
(і чоловіків, і жінок) в єдності 
психічної та фізичної складо-

вої, а якщо це стосується вете-
ранів, то ще й соціальної скла-
дової можливостей адаптації 
до мирного життя після служ-
би. І те, що в нас відбувається на 
сьогодні, — гендерна політика 
країни, Міністерства оборони 
зокрема, — це повне урівнян-
ня. Тобто зараз не існує різниці, 
чи може жінка займати посади, 
— вона може бути і командиром 
танка, і командиром артилерій-
ської батареї, може бути розвід-
ницею, може бути снайпером. З 
одного боку, це правильно, роз-
виток суспільства в сучасній 
світовій тенденції — це повне 
зрівняння, але ми втрачаємо цю 
неперевершеність, цю організа-
цію жінки як творіння Божого, 
яке покликане народити, збере-
гти і продовжити людський рід. 
Чому це відбувається? Якщо ми 
повернемося до фізіології, у нас 
дуже тісно пов’язані механізми 
вищої нервової діяльності — це 
наша психічна діяльність, веге-
тативної регуляції — це більш 
низькі за рівнем організації не-
рвові центри (гіпоталамус, гіпо-
камп, вегетативні центри регу-
ляції в головному та спинному 
мозку). Вегетативна регуляція 
впливає на нейроендокринну 
регуляцію, на нейроендокринні 
залози, такі як гіпофіз, епіфіз, 
а вони регулюють діяльність як 
безпосередньо залоз внутрішнь-
ої секреції, так і органів. А далі 
йдуть власне залози-мішені: це 
наднирники, яєчники, щито-
подібна залоза — в такій тісній 
взаємодії далі вони продукують 
гормони, які вже впливають на 
органи-мішені. Якщо ми гово-
римо про органи-мішені в жі-
ночому організмі, то це молоч-
ні залози, це їхня структура, 
функція, самі яєчники є орга-
нами-мішенями для гормонів 
гіпофізу, це матка, ендометрій, 
який сам по собі є гормональ-
но активним, і відповідно інші 
статеві органи. Порушення на 
будь-якій із цих ланок може 
надзвичайно негативно впли-
вати на весь жіночий організм.

«Аменорея воєнного часу 
досліджена як проблема 
ще з Першої світової»
 Питання жіночого здоров’я 
і війни вивчається дуже давно. 
І термін «аменорея воєнного 
часу», тобто відсутність місяч-
них під час війни, досліджений 

як проблема ще з Першої світо-
вої війни. Під час стресів, під 
час важких навантажень ідуть 
збої жіночого здоров’я — вони 
покликані на те, щоб зберегти 
загальне здоров’я, а репродук-
тивну функцію організм відки-
дає, як ящірка у випадку небез-
пеки відкидає хвіст. Бо коли 
війна, небезпечно народжувати 
дітей, важко їх виносити, важко 
вигодувати, і вочевидь, ці тися-
чоліттями сформовані механіз-
ми призводять до того, що відбу-
вається порушення саме репро-
дуктивної функції. Відповідно, 
йдуть проблеми по інших сис-
темах, воно все тісно зав’язане, 
зав’язана психічна сфера, 

зав’язана нейроендокринна ре-
гуляція, зав’язана вегетативна 
регуляція. Дослідження у вели-
чезних обсягах були проведені 
вже під час цієї війни. Інститут 
педіатрії, акушерства та гінеко-
логії (відділ професора Тетяни 
Феофанівни Татарчук) займав-
ся цим напрямком і продовжує 
займатися. 
 Наші дослідження показу-
ють, що існують проблеми з по-
рушеннями вегетативної регу-
ляції, з порушеннями психосо-
матичного здоров’я. Зокрема, 
психологи наголошують, що 
психологічні проблеми жінок 
інші, ніж у чоловіків-військо-
вослужбовців, ветеранів. Для 
того, щоб знайти оптимальні 
шляхи для збереження, віднов-
лення здоров’я жінок-військо-
вослужбовців, нами була прове-
дена на базі наших попередніх 
досліджень (це стрес-асоційо-

вані розлади здоров’я в умовах 
збройного конфлікту) міжінс-
титутська велика робота. Але 
завдяки тому, що на сьогодні 
створена громадська організа-
ція «Інститут медико-соціаль-
них проблем вразливих кате-
горій населення», яка об’єднала 
фахівців iз різних галузей, про-
фесорів, науковців, практич-
них медиків, практичних пси-
хологів — вони об’єдналися за 
однієї мети, досліджувати і шу-
кати шляхи збереження і від-
новлення цього здоров’я, — ми 
змогли розпочати програму. Бе-
зумовно, програма не могла б іс-
нувати без підтримки мораль-
ної і матеріальної — нам допо-

могли з обладнанням наші друзі 
з діаспори, зокрема, була і ор-
ганізаційна підтримка, Фонд 
підтримки України з Канади, 
Ліга українських католицьких 
жінок Канади, які допомогли 
з організацією цього процесу, 
з’єднали нас iз ветеранськими 
жіночими організаціями, допо-
могли у проведенні навчальних 
курсів, семінарів. 
 Наша програма на сьогодні 
полягає в тому, щоб поєднати 
декілька компонентів. Перший 
— це безпосередньо здоров’я, 
тобто те, з чим приходять жін-
ки-військовослужбовці, жін-
ки-ветерани до лікарів. Тут ми 
працюємо на базі Української 

військово-медичної академії, 
це частково входить в науко-
ву програму дослідження кон-
тузії, адже дівчата на війні теж 
зазнавали контузії. Ми працює-
мо в цьому напрямi, проводимо 
обстеження на базі Української 
військово-медичної академії, 
Інституту нейрохірургії На-
ціональної академії медичних 
наук, харківського Інституту 
неврології, психіатрії та нар-
кології, Інституту отоларинго-
логії Національної академії ме-
дичних наук, і саме по жіночо-
му здоров’ю до програми приєд-
нався Київський міський центр 
репродуктивної медицини і пе-
ринатології, керівником яко-

го є мій давній друг, член-ко-
респондент Національної ака-
демії медичних наук В’ячеслав 
Камінський. І якраз сьогодні 
вони допомагають абсолютно 
безкоштовно проводити велику 
частину обстежень, що стосу-
ються репродуктивної функції 
жінок.
 Ми працюємо у напрямку 
медико-психологічної реабілі-
тації, тобто основні проблеми, 
які на сьогодні нами висвітлю-
ються, це проблеми саме пси-
хологічної адаптації жінок до 
мирного життя. Це взаємодія з 
мікросоціумом, на новому місці 
роботи чи на новому місці служ-
би, чи на попередньому місці 

служби. Це проблеми родин-
ні — допомогти адаптуватися 
всередині родини, тому що чо-
ловік-ветеран і жінка-ветеран 
— це абсолютно різні підходи, 
і тут дуже важливо напрацюва-
ти ті моменти, які допоможуть 
найбільш ефективно викорис-
товувати можливості, які сьо-
годні створює держава. 
 Чого ми хочемо? Яка мета 
нашої програми? Це декілька 
напрямків. Перший — це нау-
ковий: отримати дані про пору-
шення здоров’я, фізичного та 
ментального, особливості реп-
родуктивного здоров’я, особ-
ливості мікросоціальної та со-
ціальної реадаптації ветеранів. 
Для чого ми це робимо? Коли у 
нас будуть ці дані, ми зможемо 
розробити рекомендації, підхо-
ди, які будуть впроваджувати-
ся в діяльність Міністерства у 
справах ветеранів, Міністерс-
тва охорони здоров’я, до вій-
ськової, цивільної ланок охо-
рони здоров’я, в соціальну ро-
боту. Першим кроком у цьому 
буде інформування про особли-
вості взаємодії з жінками-вете-
ранами медичних працівників, 
соціальних працівників, во-
лонтерських організацій. Чу-
дова волонтерська організація 
«Фенікс» є у Львові, там ство-
рений перший жіночий вете-
ранський хаб, ми були там з 
лекціями, проводили семіна-
ри для того, щоб дати знання 
про особливості комунікації з 
цією категорією ветеранів, і так 
само у Львові на базі цього цен-
тру «Фенікс» проводили обсте-
ження, діагностику жінок-вете-
ранок. 

«Жіночий 
має бути 

«оркестром»
Здоров’я жінки та війна: проблема захисту та відновлення

Є ПРОБЛЕМА■

«Пластичність жіночого організму набагато більша, ніж чоловічого, адже це 
закладено природою — за будь-яких умов завжди гинули самці, а самиці, які 
повинні зачати, виносити, народити і зберегти потомство, мають виживати».

Ірина КИРИЧЕНКО

Здоров’я жінки-військовослужбовця на війні — важлива проблема військової медицини. Зараз лікарі 
розробили спеціальну програму, розраховану на фізичне та ментальне відновлення здоров’я жінки-
воїна та жінки-ветеранки. Про успішне її впровадження до медичної практики розповідають полков-
ник медичної служби, доктор медичних наук, професор, заступник начальника Військово-медичної 
академії України з клінічної роботи Всеволод Стеблюк та психолог Катерина Проноза-Стеблюк.

Всеволод Стелюк.❙
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 Коли в нас будуть сформо-
вані вже конкретні рекоменда-
ції, у нас є кому це втілювати. 
У нас є міністр у справах вете-
ранів, тимчасово окупованих 
територій і внутрішньо пере-
міщених осіб Оксана Коляда, 
яка сама є ветеранкою, пол-
ковником, і в нас — повне по-
розуміння з нею, вона з нами і 
радиться, і використовує ті на-
працювання, що ми даємо. Ми 
працюємо з Центром психіч-
ного здоров’я ветеранів на базі 
госпіталю «Лісова поляна», 
так само ми є консультантами 
щодо цієї Програми. На наших 
матеріалах навчаються слухачі 
Української військово-медич-
ної академії, які проходять те-
матичне вдосконалення з ме-
дико-психологічної реабіліта-
ції. Слухачами Академії вико-
нуються магістерські роботи, 
вони завтра прийдуть у військо-
ву ланку і вже матимуть знан-
ня, як вести цю політику охоро-
ни здоров’я щодо жінок-війсь-
ковослужбовців, 
 І величезна в цьому складова 
— ми проводили культурні захо-
ди, тому що вже саме спілкуван-
ня, соціокультурні заходи є час-
тиною реабілітації, коли збира-
ються дівчата-ветеранки, вони 
можуть поговорити, вони при-
ходять із чоловіками, з дітьми. 
Ми чудовий захід провели 11 
жовтня, напередодні Дня за-
хисника Вітчизни, відзначили 
День захисниці України, зроби-
ли вечір, присвячений саме жін-
кам-ветеранкам, жінкам-війсь-
ковослужбовцям у Національ-
ному історико-архітектурному 
музеї «Київська фортеця». Гене-
ральний директор цього музею 
Оксана Новікова-Вигран, яка є 
надзвичайно патріотичною лю-
диною, намагається використо-
вувати найменші можливості, 
щоб зробити свій внесок у цю ве-
лику справу. 
 На місцевій телестудії «То-

лока» ми ведемо програми, де 
розповідаємо про ці проблеми. 
У нас дівчата можуть отримати 
комплексну консультацію, до-
помогу, обстеження, лікуван-
ня, все це безкоштовно.

«Ми орієнтуємося на 
особистість людини» 
 ■ Пані Катерино, психоло-
гічне здоров’я жінки на фрон-
ті є уразливим, і це природно. 
З документальних фільмів про 
війну стає зрозумілим, що жін-
ки ще болісніше, ніж чоловіки, 
сприймають втрату бійців, їм 
важче з цим жити.
 — Мабуть, що так. Жінка — 
це, в першу чергу, мати, дружи-
на, донька, і оскільки ми вла-
штовані фізично по-різному, 
тож ті чи інші емоції обумовлю-
ються і нашим гормональним 
статусом, жінки дійсно більш 

болісно до війни ставляться. 
Зараз ми кажемо про іннова-
ції в освіті, вихованні, а раніше 
був принцип, що хлопчикам не 
можна плакати. Тому ми може-
мо спостерігати і в тих, і в ін-
ших категорій у віддалених пе-
ріодах захворювання серцево-
судинної системи і всього того, 
що стосується накопичення 
стресу. Жінки ще відчувають 
відповідальність за хлопців, як, 
наприклад, мати, — мати завж-
ди почувається відповідальною 
за себе і за свою дитину, в пер-
шу чергу, тому для жінок це 
є більш потужним стресовим 
фактором, а з іншого боку, до-
помагає згуртуватись у склад-
них життєвих ситуаціях.
 ■ Я читала у «Фейсбуці» про 
санінструктора 36-ї бригади 

морської піхоти Ірину Шевчен-
ко і які вірші присвячують їй 
вояки після її загибелі, мовляв, 
«мамо Іро, ти на небі не кричи 
на хлопців, коли будеш органі-
зовувати їх навколо себе»...
 — Вона була на війні не тіль-
ки як професіонал, а й душею 
бригади, так про неї кажуть ті, 
хто її знав. Наша психологія 
влаштована так, що ми муси-
мо мати у своєму світогляді не 
тільки так зване безпечне місце, 
а ще й людину, яка тримає нас 
«у межах». Для того, щоб щось 
витримати, треба розуміти, що 
цьому є межі. 
 Межі — це те, що нас три-
має у стані панування над си-
туацією. Коли у нас є почуття 
меж, ми можемо осягнути все, 
що з нами відбувається. Якщо 
ми передаємо тій чи іншій ситу-
ації характеристики, які ми мо-

жемо зважити, нам психологіч-
но легше це витримати: і щастя, 
і радість, і горе, і біль.
 А безпечна людина дарує 
межі: межі поведінки, коли 
хлопці кажуть, я не можу так 
себе поводити, тому що я обіцяв 
їй, що я так більше не буду ро-
бити. І що ця людина може зро-
бити? Та нічого, покартати. Але 
хлопець сам себе оточує колом 
цієї людини, ставить себе в рам-
ки її сподівань щодо себе, у ха-
рактеристики поведінки, на які 
сподівається ця людина, і піс-
ля цього він підсвідомо ставить 
себе у межі, щоб не робити пев-
них вчинків. У кожної людини 
має бути своя важлива людина, 
своя безпечна людина. Є таке по-
няття, як «значущі інші». Це оз-
начає, що ми можемо цю люди-

ну близько не знати, не мати з 
нею постійного зв’язку, але ми 
завжди сподіваємося, що коли 
вона мене побачить, то оцінить і 
похвалить. Жінка більш дорос-
лого віку є ототожненням ма-
тері, в будь-якому випадку, чи 
є у цієї жінки діти, чи немає, 
якщо вона вже досягла певно-
го віку і коли перебуває на тери-
торії з тими, хто за віковими ка-
тегоріями може бути її синами. 
 Тут більш за все є бажання 
самих хлопців бути обігрітими 
такою «мамою». Є таке понят-
тя, як індукція, коли люди ін-
дукують один одного щодо яки-
хось вчинків.
 ■ Одна молода жінка-воїн, 
поховавши коханого, казала, 
що ніколи не зможе тут зали-
шатися: «Я піду по війнах, я не 
розумію мирного життя, коли 
люди п’ють капучино, виби-
рають капелюшок, а я на вій-
ні обслуговую міномет». Але 
вона повернулася, пише книж-
ки, народила дитину, працює у 
професії, де теж часто можна 
відчути себе на полі бою.
 — Коли люди тривалий час 
перебувають у зоні бойових дій, 
коли зазнають якихось втрат, 
то зазвичай не можуть зупини-
тися, тому що їхня гормональна 
система працює на те, щоб про-
довжувати воювати. Це трав-
матичний досвід, і це означає, 
що вони постійно змушені пе-
ребувати у певному напружен-
ні. У мирному житті, коли з 
ними щось трапляється, мо-
жуть виникнути якісь пріори-
тети, якась більш вагома ситу-
ація, і вони продовжують вою-
вати вже на іншому полі. Цей 
випадок — це приклад вдалого 
коупінгу. Коупінг — це те, як 
людина справляється з тим, що 
її турбує. Коли людина продов-
жила «воювати» (використову-
вати набутий конструктивний 
спосіб справлятися із ситуація-
ми) у мирному житті, розумію-
чи, що вона так принесе багато 
користі, передаючи власний до-
свід, як це треба робити і чому це 
треба робити, — це називається 
посттравматичним зростанням. 
Люди часто переключаються на 
щось інше. На війні, ми знає-
мо, кухарі ставали гранатомет-
никами, якщо інакше не мож-
на рятувати країну, — так само 
і тут, зміна фахової діяльності і 
зміна поля діяльності.
 ■ А фізичний підрив здоров’я 
жінки, здобутий на війні, може 
даватися взнаки і «плющити» 
її психологічне здоров’я?
 — Звичайно. А може і навпа-
ки, психологічний стан «плю-
щити» фізичне здоров’я, і це 
якраз тема поєднання фізич-
ного і психічного, те, з чого має 
складатися медико-психоло-
гічна реабілітація людини, яка 
повернулася з війни. Чому, на-
приклад, у нашій професійній 
діяльності щодо фізичного та 
ментального здоров’я жінок ми 
беремо в основному тих, хто во-
ював рік-два — бо ті, у кого цей 
термін триваліший, вже набули 
власних засобів, пройшли якісь 
етапи своєї власної реабіліта-
ції, вже щось отримали і мо-
жуть розраховувати на свій до-
свід того, що з ними було. А ті, 
хто щойно повернувся, потребу-
ють високоспеціалізованого фа-
хового втручання, яке базуєть-
ся безпосередньо на відновлен-
ні втрачених функцій і на інтег-
рації власного досвіду, власних 
переживань безпосередньо у 
досвід. І це стосується не тіль-
ки психологічної складової, це 
стосується навичок. Є таке по-
няття «паттерни поведінки», і 
якщо у воєнному житті все на-
лаштоване на подолання, то в 
мирному житті варто не вига-

дувати нових велосипедів, а ко-
ристуватися своїми навичками 
і своїм досвідом, якщо це саме 
конструктивне подолання.

«Воюючі чоловік і дружина 
перебувають «на одній хвилі»
 ■ А як із тими людьми, які 
прийшли із війни чотири роки 
тому?
 — Звичайно, є такі люди, і 
вони також потребують допомо-
ги, але у них часто вже є влас-
ний досвід. Якщо казати про 
«щойно-щойно», то треба роби-
ти акценти на тому, що болить 
зараз, а вже потім досліджувати 
організм у цілому. Наприклад, 
якщо людина поламала ногу, 
приходить і говорить, що у неї 
болить зуб, спочатку будуть лі-
кувати ногу, а далі зуб, — так 
само і тут, спочатку лікується 
те, що болить дуже сильно, а 
потім уже все інше. 
 ■ На чому базується у про-
грамі медико-психологічна ре-
абілітація жінок?
 — Я можу говорити про пси-
хологічну компоненту програ-
ми. Ми орієнтуємося на осо-
бистість людини для того, щоб 
людина досягла власного рівня 
свого психічного благополуч-
чя. Якщо людина бажає бути 
фрілансером, домогосподаркою, 
то необов’язковим критерієм 
для неї є наявність робочого міс-
ця як індикатора благополуччя. 
Якщо людина, яка повернулася 
з фронту, каже, що не хоче мати 
дітей, це не завжди прояв психо-
травми, якщо людина і до війни 
була чайлдфрі, це не означає, що 
війна має її виправити в цьому, 
це означає навпаки, що вона по-
вернулася зі збереженою функ-
цією власної психіки, і ті події, 
що з нею відбувалися, не зачепи-
ли ядра її особистості, і це найго-
ловніше. 
 Щодо програми — це сто-
сується скринінгу, стабіліза-
ції, відновлення стабільного 
психічного стану та вміння ви-
користовувати власні навички 
самовідновлення. І за потреби 
це профільні фахові психотера-
певтичні втручання, скеровані 
безпосередньо на відновлення 
людини, на відновлення втра-
чених функцій і на набуття тих 
нових, які необхідні саме їй. 
 ■ А втрачаються зазвичай 
які функції?
 — Комунікаційні навички, 
з’являються гіперпильність, не-
довіра до оточення. Дуже часто 
чуєш: «Я не можу мати контак-
ту з людиною із мирного оточен-
ня». Якщо чоловік чекав на жін-
ку з фронту, або вона познайо-
милася з кимось із мирного се-
редовища, вона, трапляється, не 
може сприймати його як чолові-
ка. Інколи жінка-військовий по 
поверненні з війни не може спри-
ймати свого чоловіка. Тут мають 
місце психологічні репрезента-
ції Я-образу та наскільки цей об-
раз військової жінки реінтегро-
ваний у її ядро особистості, яким 
чином через цю внутрішню реп-
резентацію вона може сприйма-
ти реальність, з якою вона сти-
кається. 
 ■ Є у мене у «Фейсбуці» друзі 
— чоловік і дружина, добро-
вольці, і збираються разом де-
мобілізуватися, тому що під-
ростає донька, їй уже дев’ять 
років, а на початку війни було 
чотири. Порозуміння між вою-
ючими чоловіком та дружиною 
краще, аніж у воюючої дружи-
ни з чоловіком-«мирняком»?
 — Воюючі чоловік і дру-
жина перебувають «на одній 
хвилі». Це не означає, що таке 
подружжя не позбавлене під-
водного каміння, там теж може 
бути зрада, але вони «на одній 
хвилі». ■

«Багато емоцій обумовлюються гормональним 
статусом жінки, тому вони болісніше до війни 
ставляться». 

організм
злагодженим

Катерина Проноза-Стеблюк.
Фото з мережі «Фейсбук».
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«Кружок з українським характером» 
у Вічному місті
 Сходження останнього сорок сьомого 
перемишльського владики кир Йосафата 
(в миру Йосиф) Коциловського на ієрар-
хічну вершину найдавнішої русько-ук-
раїнської єпархії зі славною та драматич-
ною історією було звивистим. Навчання 
на правничому факультеті Львівського 
університету, де точилися гострі не тіль-
ки теоретичні дискусії з москвофілами, в 
яких здоровий сільський юнак із Сяніч-
чини набував національного гарту, роз-
чарували; не привабила і офіцерська пер-
спектива цісарського артилериста, здобу-
та у школі столиці монархії Відні.
 Відтак розпочав у жовтні 1901 року 
філософсько-теологічні студії Руської 
колегії у Римі. Клірик Коциловський дя-
кував Богові, що привів його до Вічного 
міста, в якому розкривався його талант: 
з легкістю та задоволенням освоював нав-
чальні курси, за що отримував щороку 
відзнаки й нагороди; опанував латинсь-
ку, німецьку, італійську й французьку 
мови; організував «кружок з українсь-
ким характером», де члени залучали-
ся до наукової та публіцистичної праці; 
виділявся в культурно-громадській ро-
боті, в тому числі — в хоровому колективі 
Колегії, потужним басовим голосом. Су-
часники вважали, що Й. Коциловський 
міг би бути співаком високої сцени. Зго-
дом, коли він відростить розкішну боро-
ду, з його візуальними і звуковими озна-
ками ніхто з кліру не міг конкурувати. 
 Величезне виховне значення для пи-
томців Колегії мали контакти з ієрар-
хами Католицької церкви. Частим гос-
тем був митрополит Андрей, власне, він 
сприяв, аби Коциловський опинився у 
Римі, взяв його в паломництво 1906 року 
до Святої Землі, наступного року здійс-
нив першу аудієнцію до Папи Пія Х. 
 Студії у Колегії збігли хутко та ре-
зультативно. 1903 року клірик Коци-
ловський здобув докторат філософії, 1907 
року — теології. Перебування у розмаїто-
му італійсько-ватиканському середовищі 
викристалізувало в майбутньому єпис-
копі міцне почуття органічного зв’язку 
з Апостольською столицею, етикет ка-
толицької орієнтації і моралі, серед якої 
хотів бачити і свою Українську церкву. 

Склав урочисті обіти, обравши чернече 
ім’я Йосафат 
 Він був бажаним професором ново-
створеної Духовної семінарії у Станісла-
вові, проте 1911 року відважився на чер-
говий крок свого життєвого покликання 

— постригся у монахи до чину св. Василія 
Великого Крехівського монастиря, що під 
Львовом, а 1913 року склав урочисті обі-
ти, обравши чернече ім’я Йосафат. 
 Василіяни — найбільш послідовно 
відстоювали Берестейську унію (1596 р.), 
жертвою її фанатичних противників став 
полоцький єпископ Йосафат — в миру 
Іван Кунцевич (1623 р.). Майже детектив-
на історія переховування його останків, 
що, зрештою, опинилися у соборі святого 
Петра в Римі, певною мірою повториться 
й з останками Йосафата Коциловського.
 Роки Першої світової війни, окупація 
Галичини російською вояччиною супро-
воджувалася розрухою, пограбуваннями 
цінностей, засланням митрополита Шеп-
тицького, вкороченням віку перемишль-
ському єпископу Костянтину Чеховичу 
(1915 р.) тощо. Через рік його місце посів 
Й.  Коциловський.
 Настав період засвідчень релігійних 
засад та національних почувань. Гали-

цькі владики найближче стояли до сво-
го народу в його боротьбі за державність, 
були серед тих, які проголосили Західно-
українську Народну Республіку (1918 р.) 
преосвященний Коциловський відправив 
4 листопада на її честь Службу Божу в Ка-
тедральному соборі св. Івана Хрестителя 
і виголосив палку патріотичну промову. 
На стіні собору розмістили напис «Боже 
великий, єдиний, Русь-Україну храни!». 
1921 року він очолив у першу неділю піс-
ля Зелених Свят церковний похід на вій-
ськові могили вояків УНР та ЗУНР у Пи-
куличі, що біля Перемишля; походи ста-
вали масовими, традиційними, попри на-
магання польських екстремістів їх зірвати 
як тоді, так і тепер.
 Поведінка Владики не могла не турбу-
вати польські спецслужби, вони організу-
вали стеження за ним. У Державному ар-
хіві Львівської області є справа з дотеп-
ним заголовком: «Наблюдательное дело 
за деятельностью Коциловского». Це вже 
витвір совєтських архівістів, які з прихо-
дом у край вивчали, класифікували та чис-
тили архіви. Якогось компромату «наблю-
датєлі» не назбирали, українська позиція 
Владики була очевидною; він, як і тисячі 
українців, що не визнавали права поля-
ків на українські землі (період «невизнан-
ня»), принципово листувався з польськи-

ми органами українською мовою, але з доз-
волом переможців Першої світової війни 
1923 року Польщі окупувати західноук-
раїнські землі змушений був скоритися, до 
того ж, наступного року панівний режим 
ухвалив польську мову державною, відно-
вив давній курс на створення моноетнічно-
го польського суспільства.
 Єпископ Йосафат мав проблеми і з 
частиною української інтелігенції. Його 
звинувачували у непоступливості, від-
мові співпрацювати з православними, які 
після воєнної розрухи в Наддніпрянській 
Україні опинилися тут, у тому числі, ти-
сячі інтернованих вояків. Православ’я 
московське єпископ категорично не спри-
ймав, він запроваджував елементи ла-
тинської обрядовості, зберігаючи націо-
нальне обличчя української церкви.
 Власне, українізація церковного об-
ряду занепокоїла православну митро-
полію у Польщі, насамперед Московсь-
ку, яку підтримувала католицька Вар-
шава. Ще наприкінці ХIХ ст. один із 
польських діячів носився із проєктом 
«Знищення Руси», в якому стверджував, 
що «трохи православ’я в Галичині не за-
шкодить». Був спровокований у кількох 
селах на Лемківщині «бунт» (так звана 
«Тилявська схизма»), парафії яких ого-
лосили наприкінці 20-х років про перехід 
на «російське православ’я», бо «росіяни 

і русини — єдиний нарід», а греко-като-
лицька церква надто українізована. Про-
те енергійні дії Владики, обсадження па-
рафій українськими священниками вже 
на початку 30-х років зупинили «схиз-
му» на Лемківщині, й невдовзі вона ста-
ла «українською». 
 Такий хід подій не сприймала Варша-
ва. Стараннями її уряду та не без допомо-
ги частини збаламучених лемків, «зем-
ляків» з москвофільських структур до-
моглися згоди від Риму на відокремлення 
від Перемишльської єпархії 9 деканатів, 
утворивши Апостольську адміністра-
цію Лемківщини. «Обґрунтовувала-
ся» ця лукава ухвала «турботою», щоб 
«уберегти Лемківщину від поширення 
православ’я» (!), насправді від україніза-
ції. До слова, Польська «католицько-де-
мократична» держава блокувала контак-
ти УГКЦ (розповсюдження преси) з пра-
вославною Волинню з тих же мотивів.

Розгул диктаторів
 Друга половина 30-х років характе-
ризувалася хвилеподібними відносина-
ми між владою і преосвященним Йоса-
фатом, у сенсі — задовільні чергувалися 
з поганими. Він віднісся гідно, по-хрис-
тиянськи до смерти Йозефа Пілсудського 
(1935 р.): надруковано некролог у єпар-

хіяльній газеті, взято участь у поховаль-
ній церемонії у Кракові; водночас не за-
буто, як маршалок, вознесений у ранг 
національного героя, «кинув» своїх ук-
раїнських союзників після польсько-
совєтської війни (1920 р.), інтернував їх 
у табори, прирікши на голод, хвороби, 
смерть, практикував пацифікації тощо.
 По-своєму сумував Гітлер з приводу 
кончини польського лідера, яких багато 
що єднало, з останнього часу — дружній 
акт між державами. Фюрера на похороні 
не було, але імітація сцени його прощан-
ня з покійним, клякання перед виставле-
ною декоративною труною у Берліні не 
тільки зворушлива, а й промовиста. Піс-
ля Мюнхенської змови (1938 р.) Німеч-
чина захопила в Чехословаччини Судет-
ську область, Польща — Тешінську зем-
лю, розстрілювала на Верецькому пере-
валі полонених карпатських січовиків, 
які захищали Карпатську Україну, зруй-
нувала сотні храмів православних холм-
щаків, заганяючи їх у костели. 
 Імперські апетити західних режимів 
повторювали або наснажували східний 
режим, де сталінщина після геноциду ук-
раїнського народу провела перед війною 
«Великий терор».
 Владики УГКЦ реагували на цей роз-
гул диктаторів, застерігали від найгіршо-
го. Воно не забарилося: напад Німеччи-
ни на Польщу, її поділ із СРСР (1939 р.), 
внаслідок чого Перемишльську єпархію 
союзники розполовинили по Сян, а кир 
Йосафат, опинившись, як і велика кіль-
кість населення, під совєтами, став, під-
креслюю (!), громадянином СРСР, після 
проголошення Народними зборами Захід-
ної України декларації про возз’єдання з 
УРСР (жовтень, 1939 р.). Він встиг відчути 
всі принади «червоних освободітєлєй». 
 Не забарилися «принади» німець-
ких «визволителів» із нападом на СРСР 
(1941 р.) З приводу їх приходу 10 липня 
у Перемишлі проведено віче, в якому взя-
ли участь греко-католицькі священники, 
серед них і єпископ Коциловський. Цим 
вони засвідчили свою лояльність до нової 
влади, а найперше — сподівалися на від-
новлення Української держави. Такі ак-
ції відбулися і в інших місцях Галичини. 
 До слова, німецька адміністрація, 
на відміну від більшовицької, не втру-
чалася у релігійні справи УГКЦ; геста-
по лише двічі потурбувало владику для 
з’ясування, на якій підставі він користу-
вався послугами лікаря-єврея та наскіль-
ки правдиві чутки, що в єпископській па-
латі переховуються євреї. 
 27 липня 1944 року загони Червоної 
армії увійшли в Перемишль, а за ними 
прокомуністичні польські сили, споря-
джені Москвою. Останні в особі Польсько-
го комітету національного визволення та 
уряду УРСР уклали 9 вересня того ж року 
Угоду про евакуацію українців із Польщі і 
польських громадян з України на засадах 
«добровільності». Протиправність Уго-
ди, як і її злочинна практика, з’ясовані. 
Невдовзі, 1 листопада, смерть митропо-
лита Андрея, встановлення наступно-
го року польсько-совєтського кордону по 
лінії Керзона прискорили трагічну долю 
УГКЦ. Арештовано ієрархів Йосифа Слі-
пого, Никиту Будку, Миколу Чарнецько-
го, Григорія Хомишина та інших, які від-
мовилися співпрацювати з Москвою. 
 Єдиним діючим єпископом залишився 
Йосафат Коциловський. Але вже на поль-
ському боці. Перебування його тут було 
небажаним з польсько-совєтських мірку-
вань. На співпрацю він не йшов, агітува-
ти вірних на евакуацію, яка фактично під 
осінь 1945 року зупинилася, відмовився, 
тож спецслужби вдались наразі до про-
філактичного тиску: 21 вересня його та 
ще майже 15 відомих діячів арештували 
й відправили в Ряшівську тюрму. Не до-
мігшись бажаного, наприкінці січня на-
ступного року бранців звільнили. 
 Вдруге прийшли спецслужбісти до 
Владики ранесенько 26 червня. Перего-
вори точилися щодо його згоди перейти 
на православ’я, бо УГКЦ ліквідована, та 
переїзд в УРСР, але згоди не було; він «не 
може покинути своїх мирян», йому «роз-
казує Рим» і жодній світській владі не під-
лягає.
 Переговори припинилися, йому дали 
можливість «подумати». «Подумавши», 
пише останнє в ранзі своєї посадової ком-
петенції у єпископській палаті послання-

ПОСТАТЬ

Категорично не сприймав православ’я 
московське
Преосвященного єпископа Йосафата Коциловського 
Папа Іван Павло II вніс до лику Блаженних, 
а депутати міської ради Перемишля нещодавно 
скасували назву вулиці його іменем

■

Володимир БАДЯК, професор
Львів

Здається, дісталися омріяного фінішу шовіністичні елементи нашого західного страте-
гічного партнера: завершили зачистку дражливих їм об’єктів української історичної при-
сутності на правічних її землях, що з волі переможців Другої світової війни передано від-
новленій Польській державі, відомі як Закерзоння, а полякам «східні креси». Наприкінці 
листопада, 28-го, цього року депутати міської ради Перемишля скасували назву коро-
тенької вулички, проголошену шість років тому на честь єпископа Перемишльської єпархії 
Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Йосафата Коциловського (1876—1947 рр.), 
приєднавши її до прилеглої вулиці владики цієї ж конфесії Івана Снігурського (1718—1847 
рр.). Ініціювала зміну депутатська групка (п’ять осіб) проросійської екстремістської орієн-
тації, звинувативши єпископа в «колабораціонізмі в роки Другої світової війни». 
Цією ухвалою обурилися дипломатичний корпус України та українські об’єднання в Поль-
щі, міський голова Львова Андрій Садовий, висловлюючи думку депутатського колективу, 
ряд діячів культури й церкви, порадивши полякам відмовитись від неї. 
Постать преосвященного єпископа Йосафата для всеукраїнського загалу не є усім відо-
мою, тим паче, суть його «криміналу», що набув розголосу. Отож є потреба оприлюд-
нити найважливіші життєві етапи та посмертні митарства цієї непересічної особистості, 
внесеної Папою Іваном Павлом II до лику Блаженних (2001 р.), яка разом з єпископом 
Станіславівської єпархії Григорієм Хомишиним на чолі з митрополитом Андреєм Шепти-
цьким визначала як церковну, так значною мірою й українську державницьку позицію у 
першій половині ХХ століття.

Йосафат Коциловський (1876—1947 рр.).
Фото з сайта uk.wikipedia.org.

❙
❙

Його батьківщиною була прадавня українська земля, на якій виростав, 
працював для своєї людности, й він її ніколи не зраджував.
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 ■ Руслано Андріївно, в 
Арт-бюро гімназії ви знайо-
мили дітей із роботами різ-
них художників, зокрема 
фламандця Пітера Брей-
геля-старшого, українки 
Марії Примаченко, нідер-
ландського Яна Вермеєра. 
Чому тепер — «Предсла-
винська абстракція»?
 — Сьогоднішній світ 
дуже мінливий і провока-
тивний, кожен день ХХІ 
століття дарує винахо-
ди і пропонує миттєві ре-
акції на життєві виклики. 
Мистецтво теж реагує ство-
ренням арт-об’єктів. Абс-
тракціонізм — один із на-
прямів, який дає простір 
уявленню, фантазії, розви-
ває дивергентне мислення. 
Для сучасної школи це чу-
довий засіб впливу на дітей, 
а у майбутньому, можливо, 
і освітня технологія. Абс-
тракціонізм у гарному ро-
зумінні — провокація, под-
разнення нашого смаку, на-
шого сталого уявлення про 
мистецький об’єкт.
 Нашим учням прізвища 
Джексона Поллока, Марка 
Ротко, Джаспера Джонсона, 
Герхарда Ріхтера відкрива-
ють свої коди розуміння абс-
трактного мистецтва. Їхні  
картини викликають багато 
емоцій, почуттів, запитань. 
Ідея «Предславинської абс-
тракції» полягає у розвит-
ку креативного мислення 
та участі кожного гімназис-
та. Це була єдина умова до 
творчого процесу. Нас ціка-
вить здатність учнів генеру-
вати, знаходити та відтворю-
вати оригінальні ідеї, відхи-
ляючись від загальноприй-
нятих схем мислення. Ми 
розвиваємо і заохочуємо ро-
зумовий капітал дітей.
 ■ Проєкт «Предсла-
винська абстракція» впли-
ває і на виховання учнів у 
гімназії?
 — Так, цей проєкт є час-
тиною власної антибулінго-
вої програми гімназії. Твор-
ча робота разом з учителем, 
із батьківською громадсь-
кістю має свій результат 
спільного творення, де вчи-
тель і батьки — це приклад. 
 ■ Що є найціннішим ре-
зультатом цього творчого 
проєкту?
 — Ми отримали власний 
«Коридор Вазарі», у яко-
му 12 автопортретів наших 

класних колективів. Кож-
не полотно особливе і дороге 
нам, це наші діти, і ми вра-
жені результатом. Коли всі 
роботи були виставлені, не 
було суперництва, було за-
хоплення у поглядах і гор-
дість, що всі різні. Це ро-
зуміння і є найбільшою цін-
ністю.
 ■ Як гімназисти створю-
вали картини?
 — Ми обрали пінокартон 
і акрилові фарби. Працюва-
ли у різних техніках, без об-
межень, хтось застосовував 
при цьому кульки, сервет-
ки, щітки. Надихав досвід 
Герхарда Ріхтера, який на-
малював свій «Абстрактний 
образ» будівельним шкреб-
ком. Пінокартон потребує 
сухих фарб, утім дивлюся: 
багатьох навіть це не зупи-
няло. А результат маємо та-
кий, що діти з власного ба-
жання ідуть на перервах 
саме сюди, до своїх шедев-
рів.
 ■ Чи знайомили дітей 
попередньо в Арт-бюро гім-
назії з роботами абстрак-
ціоністів?
 — Так, у програмі пред-
метів «Мистецтво» та «Всес-
вітня історія» передбаче-
но знайомство учнів стар-
шої школи з напрямом та 
його представниками. Але 
учні початкової та серед-
ньої школи творили «з чис-
того листа».
 ■ Чи є психологічна 
складова у такій роботі?
 — Коли дивишся на га-
лерею «Предславинська абс-
тракція», пригадуєш теорію 
колективного несвідомого 
Карла Густава Юнга, швей-
царського психоаналітика. 
Чим ще можливо пояснити 
такі тонкі «влучення» та па-
ралелі і картиною «Номер 1, 
1949» американського ху-
дожника Джексона Полло-
ком та роботою 2-а класу? 
Полотно «Зелений на бла-
китному» Марка Ротко та 
«П’ятий океан» 8-го класу? 
«Медитація» Герхарда Ріх-
тера та яскрава абстракція 
10-го класу? Відома серія 
«водяних лілій» імпресіоніс-
та Клода Моне та «Чумаць-
кий шлях» 4-го класу? Є над 
чим думати, це вже глибин-
на психологія, і для педаго-
гів це тема для роздумів.
 ■ Предславинська гім-
назія — це історична 3-по-

верхова будівля, де 1904 
року продовжило роботу 
Київське урядове учили-
ще імені Миколи Гоголя. 
Ошатне, за нинішніми мір-
ками невелике приміщен-
ня збудоване за проєктом 
відомого свого часу архі-
тектора Іполіта Ніколає-
ва (автора корпусів Олек-
сандрівської міської лі-
карні, окремих будинків 
на Хрещатику, вулицях 
Богдана Хмельницького 
та Лук’янівській). Як при-
йшла ідея облаштувати у 
холі виставку картин?
 — З початку нинішньо-
го навчального року на тре-
тьому поверсі вже відбули-
ся чотири виставки: спочат-
ку плакатного мистецтва, 
потім фотоколажі, далі тек-
стильного та олійного живо-
пису. Тепер наша власна — 
«Предславинська абстрак-
ція». Далі картини займуть 
свої місця у класних кімна-
тах та на стінах гімназії. 
 ■ Цей творчий проєкт уже 
фактично завершено. Чи ви-
малювався у вас, керівниці 
Арт-бюро, наступний?
 — Був би час для вті-
лення... За останні чотири 
роки ми помітили зміну про-
форієнтаційних поглядів на-
ших випускників. Здебіль-
шого вони цікавляться і ви-
бирають професії, які почи-
наються з «нейро-», «біо-», 
«психо-». Це водночас радує 
та зобов’язує. Іноді обирають-
ся професії, яких, на жаль, 
немає в офіційному класи-
фікаторі професій в Україні. 
І щоб стати арт-психологом 
чи обрати вузьку спеціалі-
зацію біотехнологій, шука-
ють заклади в інших краї-
нах. Тому кожен наш проєкт 
— це вклад у розумовий капі-
тал наших учнів.
 ■ Упродовж трьох ос-
танніх років Предславинсь-
ка гімназія видала разом 
із партнерами два прак-
тично зорієнтовані збірни-
ки «Природа дитинства» і 
«Сенс дитинства», в яких, 
зокрема, описані й напра-
цювання Арт-бюро. Отри-
мували відгуки на пошире-
ний у такий спосіб досвід?
 — Так, ми знаємо, що за 
нашими книжками прово-
дили педагогічні читання у 
Полтаві, на Черкащині. Ми 
продовжуємо співпрацюва-
ти із «Фундацією Песталоц-

ці» (Швейцарська Конфеде-
рація), 5 малюнків наших 
учнів із проекту «Код Мале-
вича» розміщено в найбіль-
шому архіві дитячих ма-
люнків Швейцарії, які зби-
рає з кінця ХІХ століття. До 
речі, в Арт-бюро існує свій 
архів дитячої творчості. 
 ■ Чому, на ваше переко-
нання, у загальноосвітніх 
закладах варто дітей залу-
чати до мистецтва і твор-
чості?
 — Не треба вимагати пи-
сати полотна, як Рене Маг-
ріт, чи створювати скуль-
птури, як Огюст Роден. Для 
цього є профільні мистець-
кі заклади. Завдання в ін-
шому — навчити дитину пе-
реключатися з одного виду 
діяльності на інший. Вміти 
змінювати мислення, ство-
рювати і вирішувати пара-
докси. Пригадайте, що ро-
бив усім відомий Шерлок 
Холмс, коли не міг знайти 
потрібне рішення: він грав 
на скрипці. Не важливо як, 
але це допомагало йому зна-
ходити вихід зі складної си-
туації. ■

листа президентові «Крайової Ради Народової» 
Болеславу Беруту, в котрому викладено суть си-
туації як особистої, так і церковної, суспільної. 
Поки преосвященний Коциловський писав лис-
та «Ясновельможному панові Президенту», за-
свідчуючи фахову юридичну правоту й шляхет-
ний християнський етикет та наївно очікуючи на 
справедливу антидепортаційну ухвалу, вирок на 
нього був заготовлений. Наприкінці дня трагі-
комедія «переговорів» закінчилася: знервовані 
жовніри підхопили владику в пантофлях, домаш-
ньому одязі й разом із фотелем винесли на двір та, 
не дуже панькаючись, закинули у вантажне авто, 
що подалось на залізничну станцію у Перемишлі, 
звідти — на прикордонну станцію Медики. Тут 
його чекав закордонний (совєтський) паспорт і 
дорога в Київ, у Лук’янівську в’язницю. 
 Перебування у в’язниці не було тривале, че-
рез хворобу владику помістили в спецсанаторій 
на околиці с. Чапаєвки (колишня Віта Литовсь-
ка, тепер міська зона Києва), де восени 1947 року 
він помер, похований на сільському цвинтарі.

Посмертна «одіссея» 
 Могила, а передусім пам’ять про нього не роз-
чинилися у вирі перипетій. Шанувальники Вла-
дики огородили останнє місце його спочинку, 
потім накрили її відполірованою гранітною пли-
тою з написом: «Йосафат Коциловський. 3.III. 
1876 — 17. ХI.1947». 
 Збігло тридцять років. На Янівському цвин-
тарі у Львові відвідувачі побачили на одній із мо-
гил хрест із табличкою такого ж напису, що не 
могло не викликати цікавості, обрости в детек-
тивну історію. З’ясувалося: перевіз сюди останки 
покійника Василь Каваців — звичайний роботя-
га, для нього єпископ був ідеалом, непокоївся, що 
«десь там» прах греко-католика можуть знищи-
ти, тут він спромігся на гробівець, у який переніс 
останки, а також прийняв священничий сан, до 
якого належав єпископ Коциловський, взяв собі 
його ім’я — Йосафат (1962 р.).
 Нелегальну обрядову діяльність о. Й. Каваці-
ва забороненої церкви фіксували репресивні ор-
гани, 1981 року «найгуманніший у світі совєтсь-
кий суд» оголосив йому п’ять років тюремного 
ув’язнення із засланням ще на три роки й конфіс-
кацією особистого майна. Цим «майном» у май-
же безхатченка одинокого Каваціва був гробівець 
з покійником. Маємо підстави заявити, що його 
конфіскація з покійником — оказія виняткова на-
віть для тодішнього аморального режиму.
 У квітні 1986 року о. Каваців вийшов на волю, 
навідався до гробівця, де опинився перед докона-
ним фактом: кілька днів тому гробівець продали, 
нова власниця звеліла «забрати попа, бо викине на 
смітник».
 Колишньому власникові «майна» нічого не за-
лишилося, як спакувати кістки у валізу й пода-
тися у рідну Яблунівку, що поблизу Стрия, й тай-
ком заховати їх, поруч із батьками, на сільському 
цвинтарі. Згодом ці поховання о. Каваців як на-
стоятель Благовіщенської церкви у Стрию пере-
творить у відкритий меморіял-надгробник із пор-
третами батьків, а між ними — єпископа. «Нова-
торським» захороненням о. Каваціва обурилися 
односельці, й поховання Преосвященного щезло.
 Зринула мова про нього у зв’язку з річниця-
ми смерті й народження, проведені товариством 
«Надсяння», наміром папи Івана Павла II беатифі-
кувати його серед 29 мучеників за Христову Віру, 
себто, проголосити Блаженним як першу стадію 
канонізації до лику Святих. 
 Наразі останнім притулком посмертної «одіс-
сеї» останків Блаженного Йосафата є згадана Бла-
говіщенська церква, спочатку о. Каваців їх пере-
ховував, відмовляючись передати греко-като-
лицькій конфесії у Перемишль, бо там «поляки 
можуть їх знищити», потім помістив у крипті з 
бічного престолу Серця Христового у прозорій до-
мовині для загального доступу.
 Колишні пристрасті навколо преосвященного 
Коциловського, що не обходилися без автора цих 
рядків, відтоді дещо пригасли, поки їх не вихлюп-
нули на поверхню шовіністичні польські елемен-
ти, приписуючи йому «колабораціонізм»: «зрад-
ник своєї батьківщини, що співпрацював з фашис-
тами» тощо. По-перше, не доведено, що він «спів-
працював» з ними; по-друге, польська окупаційна 
влада не була для нього «батьківщиною», не була й 
совєтська окупація, що прийшла 1939 року і про-
голосила його «своїм громадянином»; по-третє, 
його батьківщиною була прадавня українська зем-
ля, на якій виростав, працював для своєї люднос-
ти, й він її ніколи не зраджував.
 Наведений матеріал, як й інші численні дже-
рела, переконує: для певного польського та мос-
ковського імперсько-шовіністичного прошарку 
українська національна позиція, її постаті були й 
залишаються неприйнятними, ворогами, «ізмєн-
нікамі». Упродовж багатовікової історії Польсь-
ка держава різних модифікацій уперто боролася, 
щоб українці не утворили своєї Держави. ■

АРТ-ПРОСТІР

«Нас цікавлять креативність 
і розумовий капітал дітей»
Куратор Арт-бюро «Предславинське» столичної гімназії Руслана Рудковська 
— про розвиток і виховання учнів засобами мистецтва

■

ВРАЖЕННЯ

 Дарина Корж, 8-й  клас:
 — Чи замислювалися ви 
коли-небудь про існування 
П’ятого океану? Дуже складно 
описати всю його велич та красу 
простими словами. П’ятий океан 
— уособлення чогось нереаль-
ного та неможливого. Те, до чого 
завжди прагнула людська душа, 
але ніколи не могла туди дістати-
ся. Це океан, води якого сповнені 
мрій, бажань і сподівань...

 Віола Топчій, 11-й  клас:
 — Для мене надзвичайно 
цікаво те, як вплинула постав-
лена на початку мета та кінце-
вий результат. Видно, що в кож-
ного класу були своя мета, свій 
план, своя техніка. Власне, в нас 
був деякий план — вибух, спа-
лах, щось енергійне, але водно-
час спокійне у своїй рівномір-
ності, а тут його призупиняє ме-
ланхолійна сцена космосу. Саме 
через план у нас можна поба-
чити характер кожного, хто ма-
лював, у таку абстракцію важко 
не вкласти душу. Сам вибух має 
більш очевидне значення — мо-
лодість, але також повторю до-
свід емоцій при його малюван-
ні. Експресія провокує як спалах 
емоцій, так і заспокоєння душі...

■

Валентина САМЧЕНКО

Коли діти у загальноосвітніх закладах не лише здобувають 
знання з навчальних дисциплін, а й пізнають розмаїтий світ 
прекрасного та творять власними руками, маємо упевнених 
у собі й активних людей із малого віку, з незашореним сте-
реотипами мисленням. Якщо є бажання візуалізувати, як це 
відбувається на практиці — завітайте у Києві до Предсла-
винської гімназії №56.
Днями там у великій залі на третьому поверсі відкрилася 
виставка полотен абстракціонізму, у створенні якої свої від-
тиски фарб уніс кожен із 350 учнів. Це один із проєктів Арт-
бюро «Предславинське», яке діє понад п’ять років. Хоча дата 
його створення 1 вересня 2014-го стосується конкретного 
креативного простору. Мистецько-творчі ідеї в гімназії реалі-
зували завжди.
Ми говоримо з Русланою Рудковською, керівницею Арт-
бюро, заступницею директорки гімназії. 

Руслана Рудковська разом з учнями на відкритті 
виставки «Предславинська абстракція».
Фото Валентини САМЧЕНКО.
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Стильний напрямок
 Разом з А. Михайлюком, І. Мало-
вічком, Ґео Шкурупієм, А. Чужим 
належали до яскравого грона літера-
торів-футуристів, відзначались нова-
торством і експериментами в поезії, 
палко обстоювали нові форми та жанри 
в мистецтві й пристрасно поборювали 
у письменстві архаїчність, народність 
і провінціалізм. Утім, за версією біль-
шовицьких спецслужб, М. Семенко, 
М. Скуба, А. Михайлюк становили кіс-
тяк однієї т. зв. «контрреволюційної 
націоналістичної організації, що готу-
вала терористичні атаки проти керів-
ників партії та уряду». Типове для пе-
ріоду Великого терору звинувачення, 
за яким приховано сфальсифіковані 
архівно-кримінальні справи, відсут-
ність доказової бази, фізичне знищен-
ня митців, а з ними й цілого пласту мо-
дерної української культури 1920-х — 
1930-х років.
 Українські футуристи перебували 
у доволі специфічних стосунках із ра-
дянською владою. Художньо-естетич-
ні пошуки цього стильового напряму 
з апологією індустріального зростан-
ня, орієнтацією на урбанізм і творен-
ня «мистецтва майбутнього», з одного 
боку, цілком відповідали потребам ко-
муністичної системи, що прагнула оста-
точно утвердитись у підкореній Україні. 
Не випадково, літературний критик Ф. 
Якубовський (до речі, також розстрі-
ляний у вересні 1937) писав, що «футу-
ризм ...був корисний для того, щоб ни-
щити чужі класові впливи й розчищати 
новий шлях». 
 З іншого боку, український літера-
турний футуризм розвивався цілком 
у руслі європейського, пропагував мо-
дерні західні напрями (дадаїзм, сюр-
реалізм), що, поза сумнівом, суперечи-
ло уявленням партійних функціонерів 
про те, як має розвиватись українське 
пролетарське письменство. Десь з кін-
ця 1920-х — початку 1930-х припиня-
ють діяльність осередки і видання фу-
туристів, митці зазнають численних на-
падів у пресі, а дехто й зовсім відходить 
від літературного процесу. Проте навіть 
перелаштування на «пролетарські рей-
ки» не порятувало багатьох поетів від 
переслідувань і сумної долі «Розстріля-
ного відро дження».

Два ордери на арешт
 М. Семенка заарештували 26 квіт-
ня 1937 р., його молодшого побратима 
по футуристичному цеху, М. Скубу — 
аж 12 вересня 1937 р. Про пильну ува-
гу радянських спецслужб до М. Семенка 
як до своєрідного лідера літературного 
угруповання опосередковано свідчать і 
два ордери на арешт, виписані за адре-
сою його фактичного проживання у Хар-
кові (славнозвісний будинок «Слово») 
та за місцем періодичного перебування 
у Києві (готель «Континенталь»), і до-
лучені до архівно-кримінальної справи 
витяги з допитів педагога Є. Сорочана 
від 8.03.1933 р., письменників М. Люб-
ченка від 25.01.1935 р., О. Савицького 
(Юхима Ґедзя) від 16.11.1936 р. та ін-
ших. А вже свідчення морально злом-
леного М. Семенка співробітники НКВС 
скрупульозно долучили як доказову 

базу до справи М. Скуби. 
 Радянським репресивним органам за 
відсутністю будь-яких інших підтверд-
жень провини було важливо окреслити 
коло спілкування футуристів, їхні ділові 
контакти чи родинні зв’язки. Адже роз-
маїті й довгі переліки прізвищ, на дум-
ку чекістів, мали б переконати партійні 
чи наглядові органи в існуванні контр-
революційної організації у письменни-
цькому середовищі. 
 Мабуть, тому першим запитанням  
до «великих терористів» М. Семенка 
і М. Скуби на перших же від моменту 
арешту допитах стало таке: «Коли ви 
почали займатися літературною діяль-
ністю?». Співробітники комуні стичних 
спецслужб у такий химерний спосіб при-
рівняли літературну діяльність до теро-
ристичної, випитуючи у заарештованих, 
хто з ними працював у редакціях різних 
часописів і газет, від кого і як отриму-
вали листування, вимагаючи охарак-
теризувати того чи іншого письменни-
ка, видавця, редактора. Так у допитах 
поетів-футуристів з’являються пріз-
вища М. Рильського, А. Бучми, М. Ба-
жана, О. Вишні, А. Хвилі, М. Ялового 
тощо. Зокрема, на допиті від 4 травня 
1937 р. опер уповноважений IV відділу 
УДБ НКВС УРСР Акимов наполегли-
во цікавився у М. Семенка особою його 
київського видавця: 
 «Запитання: — Хто такий Комен-
дант Павло? 
 Відповідь: В 1918 р. Комендант був 
власником вид-ва «Сяйво», за своїми 
переконаннями націоналіст. Через ньо-
го я видав дві книжки «П’єро кохає» та 

«Дев’ять поем». З ним я мав періодичні 
зустрічі до 1924 року. Пізніше я дізнав-
ся, що він був заарештований і засудже-
ний» (тут і далі цитати подаються у пе-
рекладі з рос. — Авт.).
 У жовтні 1937 р. (недбало або зумис-
не не проставлена конкретна дата допи-
ту) той самий слідчий Акимов уже у М. 
Скуби вимагає чітко охарактеризувати 
М. Семенка. Слід зауважити, що учень 
не зрікся знайомства зі своїм літератур-
ним учителем і намагався подати ла-
конічну й дуже виважену інформацію:
 «Запитання: — Хто такий Семенко?
 Відповідь: — Із Семенком я познайо-
мився у 1928 р. у м. Харків. З його слів 
мені відомо, що він колишній член партії 
боротьбистів, був членом КП(б)У і в 1921 
р. вибув механічно. Близькі стосунки з 
Семенком я встановив у 1929 році та під-
тримував з ним зв’язок до квітня 1937 
року, тобто до дня його арешту. 
 Запитання: — Коли і де ви зустріча-
лись із Семенком у 1937 році?
 Відповідь: — У 1937 році я з Семен-
ком зустрічався декілька разів у Києві, 
у приміщенні спілки письменників по 
вул. Леніна,7. Приблизно в квітні мі-
сяці 1937 року я та Михайлюк Андрій 
зустріли Семенка і за пропозицією Ми-
хайлюка зайшли в пивну на вул. Лені-
на, навпроти готелю «Західна Украї-

на». [...]
 Запитання: — При зустрічах з вами 
Семенко вів антирадянські розмови?
 Відповідь: — Семенко зі мною не вів 
антирадянських розмов.
 Запитання: — Ви даєте брехливі 
свідчення. Слідством встановлено, що 
Семенко вів з вами відверті антира-
дянські розмови.
 Відповідь: — Ніколи жодних анти-
радянських розмов зі мною Семенко не 
вів». 

«Великі терористи» — 
за версією НКВС
 Видається логічним, що дружбу 
між поетами-футуристами, посидень-
ки у вузькому колі, іноді чаркування, 
а також розмови про долю української 
літератури чи й просто побутові бесі-
ди слідчі НКВС зумисне використали 
для підкріплення своєї версії про іс-
нування антирадянської терористич-
ної організації. Принаймні, аналогіч-
ну ситуацію спостерігаємо зі знищени-
ми у липні 1937 р. письменниками-гу-
мористами Ю. Вухналем, Ю. Ґедзем, 
В. Чечвянським, чиї спілкування й 

співпраця у журналі «Червоний пере-
ць» так само стали «доказами» існу-
вання вже іншої «контрреволюційної 
терористичної організації, що стави-
ла своєю метою боротьбу з Радянською 
владою».
 У чому ж конкретно, за версією 
НКВС, полягали т.зв. терористич-
ні цілі письменників і що вони пла-
нували зробити? На очній ставці між 
А. Михайлюком і М. Семенком від 17 
вересня 1937 р. лідер українських фу-
туристів сказав: «У першій половині 
квітня 1937 р. я особисто вручив Ми-
хайлюку Андрію бомбу у дворі буд. 
№17 по вул. Воровського. Я йшов у бу-
динок Спілки радянських письменни-
ків, щоби зустрітись із Михайлюком, 
випадково я його побачив на розі вул. 
К. Маркса і Хрещатика і сказав йому, 
що я повинен дещо передати. За моєю 
пропозицією ми зайшли у двір №17, 
де я, як вказав вище, дав йому бом-
бу. Цю бомбу Михайлюк Андрій пови-
нен був кинути 1 травня 1937 р. в уря-
дову трибуну, при проходженні з де-
монстрантами біля неї». Попри те, що 
поет А. Михайлюк повністю підтвер-
див слова М. Семенка, версія про бом-
бу у вигляді пляшки (ймовірно, йш-
лося про коктейль Молотова?) уже на 
початках не витримує критики. Член 

Спілки радянських письменників Ук-
раїни йде в офіційну установу (не за міс-
то, не до якоїсь закинутої будівлі) для 
передачі знаряддя терору. А потім і вза-
галі обирає двір у самому центрі міста, у 
безпосередній близькості від важливих 
державних установ, а відтак із більшим 
скупченням міліції та іншої охорони. 
Та й надійність бомби «у вигляді пляш-
ки» теж викликає сумніви. Недаремно 
на тій маячні (а по-іншому свідчення А. 
Михайлюка назвати не можливо) хтось 
згодом напише червоним чорнилом «те-
рорист не вміє поводитись із бомбою!» 
 Важливо зазначити, що жодного ін-
шого можливого виконавця терористич-
ного акту М. Семенко 17 вересня 1937 р. 
не назвав. Проте через мі сяць, 18 жовт-
ня 1937 р., на очній ставці з М. Скубою 
т. зв. «бомба» уже міфічно роздвоїлась, 
і вже Микола Якович фігурує в іпостасі 
того, хто мав би вчинити 1 травня 1937 
року замах на життя С. Косіора, партій-
ного діяча, відповідального за Голодо-
мор і розгортання в Україні терору (Сам 
С. Косіор не надовго пережив представ-
ників української інтелігенції, проти 
яких стимулював широку репресивну 
кампанію, у 1939 році його розстріляли 
у Москві). М. Скуба однозначно й чітко 
заперечив подібні закиди, зазначивши: 
«Семенко у мене в 1937 році на кварти-
рі не був. Бомбу я від Семенка не отри-
мував. Взагалі зі мною Семенко жодних 
розмов про організацію та підготовку те-
рористичного акту не вів».  
 Не зайвим буде підкреслити, що при 
обшуках у жодного з поетів-футуристів 
не було знайдено ані вибухівки, ані її 
креслень чи якихось складових. Ок-
рім офіційних документів, у помешкан-
нях письменників співробітники НКВС 
вилучили блокноти, велику кількість 
різного листування, фотографії, деякі 
книжки, рукописи творів, зокрема й по-
еми «Німеччина» М. Семенка. На жаль, 
ці матеріали так само були знищені, як 
і їх власники, а імена митців надовго 
викреслені з історії української літера-
тури.
 Незалежно від свідчень, які під при-
цілом чекістів дали заарештовані, їм су-
дилась спільна доля за життя й спіль-
ні кроки у вічність. Окрім М. Семенка й 
М. Скуби, з когорти футуристів у київсь-
кій в’язниці НКВС розстріляли: 13 лип-
ня 1937 р. — В. Ярошенка, 24 жовтня 
1937 року — А. Михайлюка, 26 дистопа-
да 1937 р. — І. Маловічка. Їхні змучені 
тіла покояться у братських могилах на 
території колиш ньої таємної спецділян-
ки НКВС у Биківнянському лісі на око-
лиці Києві (нині — це територія Націо-
нального історико-меморіального за-
повідника «Биківнянські могили»). ■

ІСТОРІЯ

Обірвані пострілами НКВС рядки 
Українські футуристи Михайль Семенко та Микола Скуба: безневинно страчені

■

Микола Скуба.❙

Михайль Семенко.❙

Тетяна ШЕПТИЦЬКА

«Кожний початок// Ще не початок то// і кожний кінець// кінець ще не зовсім// 
коли не заповнено// і не стверджено печаткою// простої// анкети// і до того 
без пози», — писав 1928 році у вірші «Я — Микола Скуба» молодий українсь-
кий поет-футурист, якому судилося прожити на цьому світі повних 29 років, 
що достатньо легко вкладаються у графи скромної анкети. Він за майже де-
сятиліття до свого розстрілу пророчо й точно вловив, про що на допитах 
його розпитуватимуть співробітники НКВС: «Хто ви? І яке ваше соціальне 
становище?» Очевидно, що відповіді не задовольнили радянські репресивні 
органи — 24 жовтня 1937 року у київській в’язниці НКВС розстріляли як мо-
лодого автора, так і його вчителя й наставника Михайля Семенка. Наступного 
19 грудня Миколі Скубі мало б виповнитись 30, а Михайлю Семенку 45 років 
— 31 грудня.

«Футуризм ...був корисний для того, щоб нищити чужі класові 
впливи й розчищати новий шлях».
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Світлана СЕМИВОЛОС, студентка

 Поезія нового покоління — вона іс-
нує? Чим надихаються юні поети та як 
знаходять час для творчості? Про це 
дізнаємося на прикладі Віталія Білозіра 
— українського поета-школяра, що ось 
уже 13 з лишком місяців дивує всіх нав-
коло своїм хистом. Він родом із Жаш-
кова, що на Черкащині. Як сумлінний 
одинадцятикласник — готується до ЗНО 
та будує плани на найближче майбутнє, 
але, до всього, встигає ще й писати.
 Жашківчанин хвалиться, що читає 
свої вірші, як тільки є слушна нагода, 
але першою слухачкою авторських ряд-
ків стала бабуся — «людина, яка змуси-
ла писати». Трохи більше року тому по-
чалася історія народження нового та-
ланту. Тоді на шкільному святі до Дня 
вчителя Віталій декламував чужу по-
езію. «Бабуся приїхала на шкільне свя-

то (вона любить так їздити, дивитись на 
мене), послухала мене. Опісля вона за-
питала, «чому я не пишу свої вірші?. За 
два дні я написав свій перший...»
 Ця справа не відразу стала щоден-
ною. Перші місяці писалося час від часу. 
Віталій ніби брав розгін перед стрімким 
бігом по творчій доріжці.
 «Із січня я почав писати багато-бага-
то... Треба писати багато, щоденно, бо 
з такої праці можна виокремити щось 
для себе і для людей, щось дійсно цінне 
і вагоме», — так роздумував поет, а тоді 
зізнався, що найбільша пауза між його 
віршами тривала 9 днів.
 На питання про витоки натхнення 
відповідає з посмішкою: «Прикликаю 
натхнення сам. Бо доки буду чекати його 
приходу — я й посивію... (Сміється). Я 
кожен день пишу. Просто встаю вран-
ці й думаю: сьогодні мені треба написа-
ти вірш — і крапка. Народна творчість 

є підґрунтям для особистої творчості, я 
вважаю. Михайло Коцюбинський лю-
бив, як йому співала мама... Бабуся мені 
колискові співала раніше. Зараз не так 
часто можна її допроситися... А я люб-
лю пісню. «Виряджала мати сина у сол-
дати» і «Ой у вишневому саду» — мої 
улюблені, а от «Несе Галя воду» уже на-
бридла».
 Віталій Білозір починав писати, чер-
паючи образи та прийоми в улюблених 
авторів: «Я читав Костенко, Симонен-
ка, читав усіх, хто мені подобався. Чи-
тав їхні окремі поезії, які залюблюва-
ли світ у себе». Та зараз він намагаєть-
ся стати самобутнім, віднайти нову нішу 
поезії, тож фантазує на повну.
 «Я пишу вірш швидко: хвилин 10–
15, залежно від розміру. Але потім iще 
години дві з ним граюся, бо розумію, що 
його треба ще доопрацювати».
 Свій доробок поки в блокноти не впо-

рядковує — збирає тільки стоси списа-
ного паперу на робочому столі. Проте в 
соціальних мережах відразу викладає 
«свіжі» рядки та береже поезію в теле-
фоні.
 «Було багато тих, хто критикував 
мої вірші, але ніхто ніколи не казав «не 
пиши». Мене читають, навіть за кордо-
ном», — каже Віталій про свою ауди-
торію у «Фейсбуці» та «Інстаграмі». ■

ПРОБА ПЕРА

«Я пишу вірш швидко: хвилин 10—15»
Народна творчiсть є пiдґрунтям для особистої творчостi,  каже 16-рiчний поет

■

Михайло ДЕМ’ЯНЕНКО, 
студент Інституту журналістики 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка

Йому лише 25, але він уже до-
волі відомий в Україні, значною 
мірою через те, що «засвітив-
ся» в телешоу «Голос країни». 
Едгар Вінницький не з тих, хто 
засиджується. Переконує: живе 
«одним днем». Вважає себе 
щасливою людиною і воліє змі-
нити на краще весь світ. У твор-
чих шуканнях подорожує Украї-
ною та зарубіжжям. І зазвичай 
дарує перехожим пісні та поезії 
просто так — як  звичайнісінь-
кий вуличний музика.
Едгар розповідає, що навчався 
в Київському коледжі театру 
і кіно. Працював в одному зі 
столичних театрів, але недовго. 
Пішов, бо усвідомив, що «театр 
— то звичайний завод з вироб-
ництва спектаклів».
Час від часу він входить на зні-
мальний майданчик, грає у дріб-
них українських телесеріалах. 
Але наразі охочіше знімається 
в закордонній рекламі. Нещо-
давно, наприклад, рекламував 
французького мобільного опе-
ратора й переконує, що «було 
цікаво»...
 ■ А як поставилися до тво-
го творчого вибору батьки?
 — Загалом я їм дуже вдяч-
ний. Вони з дитинства привча-
ли мене до того, що я особли-
вий, що маю своє місце і при-
значення у цьому світі. Мама 
постійно повторювала мені: «У 
тебе завжди має бути своя дум-
ка, ти сам маєш будувати своє 
життя». Вони дуже пережива-
ли за мене, адже думали, що 
люди мистецтвом не заробля-
ють, а страждають.
 ■ Знаю, що ти навіть устиг 
попрацювати в Росії.
 — Так. Ця історія біль-
ше скидається на казку або 
вигадку. Я сидів в одному з 
київських парків під деревом 
і грав на гітарі. До мене підій-
шов хлопець, довго слухав мій 
спів. Ми познайомилися, і ви-
явилося, що це син мільйоне-
ра, який мав «пунктик»: меце-

натство та продюсерство. І но-
вий знайомець запропонував 
мені записати альбом. Я пого-
дився. Він власним коштом пе-
ревіз мене до Москви, і там я 
справді записав свій перший 
альбом «Едвін з іншої плане-
ти». Це був дуже крутий пе-
ріод у моєму житті: я жив за 
рахунок мого продюсера і грав 
на вулицях Білокам’яної з 
пачкою грошей у кишені. Цей 
казковий творчий етап  тривав 
3 місяці й завершився неочіку-
ваним для мене філософським 
висновком: від грошей людина 
не стає щасливою. Ти можеш 
купити собі дорогий костюм, 
можеш вечеряти у найкращих 
ресторанах, але це не є істин-
ним щастям.
 ■ А що насправді ним є?
 —  Тільки творчість. Та, 
яка окрилює. Творчість віль-
ного мистецтва.
 ■ Невже можна щасливо 
прожити з вуличних концер-
тів?
 — Я живу не лише з них. 
Наприклад, я можу грати на 
гітарі, а до мене підходить лю-
дина і пропонує зіграти у ньо-
го на корпоративі... Хоча нині 
я зосереджений більше на по-
езії, ніж на музиці.
 ■ Давай згадаємо шоу «Го-
лос країни». Які твої вражен-
ня від участі у цьому проєкті? 
Що ти відчував, працюючи з 
Сергієм Бабкіним, чиї каве-
ри стали першими піснями у 
твоєму репертуарі?
 — Я не співав кавери на піс-
ні Сергія Бабкіна — я співав 
пісні, які мені подобалися. Ро-
зумієш, коли митець написав 
справді вартісну річ, шлягер, 
то така пісня вже фактично 
перестає бути його власністю 
— її підхоплюють і привлас-
нюють люди. Зокрема й спі-
ваки. Творець умирає, а його 
творчість, якщо вона вартісна, 
живе. Свої вірші я дарую сві-
тові. Так, вони створені мною, 
але якщо якийсь вірш сподо-
бався людям, то він уже й не 
мій... Саме тому я не сприй-
мав Сергія Бабкіна  як куми-
ра. Ми з ним багато спілкува-

лися і досі спілкуємося, він 
дуже добра людина, але чо-
гось аж такого, неймовірного 
я в тому шоу не отримав. Так, 
одна зі сторінок мого життя — 
не яскравіша і не тьмяніша від 
інших сторінок.
 ■ Я десь читав, що ти вже 
співаєш на вулицях Західної 
Європи?
 — У якийсь момент я від-
чув, що перестав бути простим 
хлопцем з вулиці — став хлоп-
цем з «Голосу». Мене впізнава-
ли у будь-якому місті Украї-
ни. І тоді, напевно, мені стало 
«тіснувато». Та й, до того ж, я 
давно мріяв подорожувати. Ці 
мої бажання зійшлися з мож-
ливостями: з ухвалою «безві-
зу» для України. Я сприйняв 
це як певний знак. Побував у 
Вроцлаві, Празі, Берліні, Вар-
шаві, Барселоні, Валенсії... У 
кожному місті є свої правила, 
норми поведінки перед публі-
кою. Там надто суворі вимоги 
до вуличних музик...
 ■ У твоїй творчості перева-
жають такі посили: ні про що 
не шкодуй, живи щасливо, на-
солоджуйся моментом, всі наші 
думки та ідеї матеріальні. І го-
ловна мета — прищепити лю-
дям свою філософію: створити 
суспільство відкритих людей. 
Поясни в чому її суть.
 — Кожна людина найпер-
ше має зрозуміти, що у світі не 
існує ніяких назв, якими має-
мо позначати людські відноси-
ни. У тебе немає братів, сестер, 
друзів і ворогів — є лише кожна 
окремо взята людина, з якою ти 
чимось пов’язаний. Я сподіва-
юся, що у майбутньому  кожен 
матиме своє унікальне ім’я. І 
вважаю, що ми мусимо відкри-
ватися людям, а при цьому від-
кривати для себе щось корисне 
в кожній особистості, яка по-
руч. Ми не маємо вважати себе 
розумнішими або дурнішими за 
інших, порівнювати одне з од-
ним — усі ми унікальні. Маю 
уявлення, як це виглядати-
ме через декілька тисяч років. 
Умовно кажучи, наразі, коли 
ти народжуєшся, тобі кажуть: 
«Хлопче, у цьому світі дуже 

страшно, ми всі одне одного 
боїмося. Саме тому ти повинен 
бути найстрашнішим або вза-
галі не висовуватися. Зрозумів 
правила? Тоді вперед, грати!». 
А я вважаю, що у майбутньому 
буде так: «Хлопче, ми тебе на-
родили, але ти нам абсолютно 
не належиш. Ми не розібрали-
ся, як працює цей світ, але ми 
намагаємося. Тому, будь ласка, 
живи своїм розумом і так, щоб 
ти мав унікальний життєвий 
досвід. Не обирай професію — 
винаходь професію. Не йди про-
топтаними стежками — прору-
бай нові».
 І найголовніше у цій тео-
рії: дітей мають виховувати не 
батьки, а дідусі та бабусі, які 
мають більший досвід і див-
ляться на життя не крізь при-
зму життєвих проблем, постій-
ного пошуку шляхів виживан-
ня та сумнівних сенсів. Таки-
ми вихователями мають бути 
люди, у яких обличчя вкрите 
щасливими зморшками, які 
посміхаються, згадуючи свій 
життєвий шлях.
 ■ Кілька місяців тому по-
бачила світ збірка твоїх 

віршів  «Покоління відкри-
тих людей». Книжка ціка-
ва тим, що перед кожною по-
езією є QR-код, відсканував-
ши який, можна послухати 
вірш у твоєму виконанні...
 — Так. Це нові технології, 
які урізноманітнюють сприй-
няття поезії. Але в моїй кни-
жечці не це головне. Я писав 
вірші, поширював у соціаль-
них мережах. І коли їх ста-
ло досить багато, вирішив усе 
впорядкувати. Вже багато 
років пишу... білим маркером 
на чорному папері. Мені це 
дуже подобається на вигляд. 
І я твердо вирішив:  моя збір-
ка буде саме такою. Почав те-
лефонувати до друкарень, аби 
власним коштом видрукувати 
невеликий наклад книжки. 
Але проблема в тому, що така 
поліграфія — супертяжке і до-
роге задоволення. Втім в одно-
му з видавництв мені запропо-
нували цікаву ідею: друкувати 
не білим по чорному, а залити 
білий трафарет чорною фар-
бою... Все геніальне — просте. 
І тепер маю збірку білих вір-
шів на чорному тлі... ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Вуличний музика
Едгар Вінницький «засвітився» в телешоу і знімається в рекламі

■

Едваг Вiнницький.
Фото зi сторiнки у «Фейсбуцi».
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Натхнення готувати дає сім’я 
 «Для мене як для матері нема щастя 
більшого, ніж бачити спустошену деч-
ку від щойно спеченої випічки і сяючі 
очі дітей, — каже вона. — Вважаю, що, 
здобувши теоретичні та практичні на-
вички, навчитися готувати можна, але 
без любові до цієї справи нічого не вий-
де! Іноді страва вимагає і вправності, і 
терплячості. Та коли готуєш із душею 
і любов’ю, тоді навіть звичайний салат 
буде смачним. Моя бабуся (їй зараз 92-й 
рік пішов) говорить: «Мене навчили і я 
вас вчу. Робіть файно, і щоб із вашої ро-
боти був толк». Моїм натхненням готу-
вати є моя сім’я. Перший мій кулінар-
ний шедевр — борщ, зварений по те-
лефону і з книгою в руках. А ще було 
тісто на вареники, яке так і не змогла 
розкачати. Холодець, якого в підсумку 
вийшло дуже багато — аж 25 літрів. Це 
зараз мені смішно, а тоді це була ціла 
катастрофа. Я не здалась і продовжила 
рятувати ситуацію з холодцем. По допо-
могу звернулася до бабусі, і вона пора-
дила розлити холодець у банки без час-
никової заправки і стерилізувати в ду-
ховці. Згодом я захопилася кулінарією 
і бажанням вчитись далі. А всім нам я 
бажаю успіхів, наснаги і чудового на-
строю. Це дійсно найголовніша універ-
сальна приправа. Хочеться, аби наше 
вміння і досвід були не тільки таємнич-
ками в майстерності, а джерелом знань. 
Бо, приготувавши смачну їжу, ми да-
руємо своїм рідним не тільки ситість, а 
й свою любов, турботу і увагу», — так 
натхненно розповідає Таня Козак ос-
новні свої «кулінарні постулати» перед 
тим, як поділитися смачними святко-
вими рецептами.

«Весільний» — на найбільші свята

 Уже навіть назва цього неймовірно 
гарного виробу не потребує ні заохо-
чень, ні коментарів. Його вага — 2 кг 
200 г, висота 8 см. Він ідеальний при 
переїзді на велику відстань і справді 
дуже смачний.
 Розмір форми 27-20 см. Або діаметр 
24-24 см
 Тісто: 2 склянки борошна, 6 біл-
ків, дрібка солі, півтори склянки цук-

ру, 6 жовтків, 2 столові ложки какао, 
7 столових ложок вишень (замороже-
них чи у власному соку), 2 чайні лож-
ки амонію, 2 столові ложки олії. 
 Готуємо коржі: Білки збиваємо із 
дрiбкою солі, додаючи поступово цу-
кор. Вводимо в білкову суміш по одно-
му жовтку. Амоній, розчинений виш-
невим соком, і олію також додаєм у 
суміш нашого тіста, безперервно зби-
ваючи, але вже на менших обертах. 
Наступним кроком буде додавання ви-
шень і просіяного борошна разом iз ка-
као, обережно вимішуємо тісто до од-
норідного стану. Це тісто розраховане 
на 2 коржі.
 Випікаємо при температурі 180-200 
градусів 15-20 хвилин кожен корж ок-
ремо.
  Крем-маса: варена згущенка — 0,5 
л, масло — 400 г, крекер шоколадний 
(какао) — неповна пачка (три великих 
жмені), родзинки — склянка, горіхи 
волоські (обсмажені й подрібнені) — 
склянка, мак (тертий і запарений ок-
ропом) — склянка, 1— 2 ст. ложки лі-
керу чи коньяку.
 Готуємо крем-масу. Масло кімнат-
ної температури збиваємо і додаємо 
поступово згущенку, родзинки, горі-
хи та мак вводимо ложкою і додаєм 
подрібнений крекер і коньяк. Реко-
мендую сухі родзинки пропустити че-
рез м’ясорубку на велике сито, так кра-
ще буде при нарізанні на порції (не бу-
дуть зривати зріз), а крекер подрібни-
ти, постукавши качалкою в пакетi, але 
не надто дрібно (смачно і гарно, коли 
він проглядається і відчувається при 
смакуванні),
 Збираємо пляцок. Корж (доволі 
пружний на дотик, але дуже смач-
ний і в міру вологий не потребує про-
сочування). Розмащуємо рівномірно 
крем-масу і накриваємо другим кор-
жем. Для завершення можна приготу-
вати ганаш або залити галареткою (по-
передньо оформити бортики по пери-
метру пляцка, щоб не стекла галарет-
ка). І, витримавши пляцок 10-12 годин 
у холодильнику, можна з ним їхати 
на гостину. 

 Ідеальний варіант для десерту, особ-
ливо вночі, мається на увазі — в но-
ворічну ніч, — це желе. Приголомш-
ливий результат і ефект вам гарантова-
но, — каже господиня. Готується швид-
ко, додає вона. У варіанті для дорослих 
пропонує використати шампанське або 
біле вино.
  Інгредієнти: малина, персик, некта-
рин, вишня, порічки тощо — свіжі, кон-
сервовані чи заморожені — по 200 г. 
 Для желе: 3 столові ложки желати-
ну, сік прозорий — 600 мл (виноград і 
яблуко), цукор, якщо хочете. Заливає-
мо желатин 50 мл соку і залишаємо для 
набухання.
 Фрукти нарізати слайсами і акурат-
но перемішати з ягодами.
 Желатин із соком нагріти до гарячо-
го стану (не кип’ятити) і змішати з реш-
тою соку (550 мл.). Підготовлюємо фор-
му (якщо роз’ємна, то підстрахуватися 
харчовою плівкою, або силіконова фор-
ма для паштету (дуже гарно).
 Фрукти викладаємо у форму і зали-
ваємо желе. Залишаємо до застигання 
в холодильнику. Нарізаємо широкими 
порціями гострим ножем.

Сирник заварний, коржі медові

 Уже, було, хотіла писати про сала-
ти. Але цей сирник! Хоч би скiльки було 
рецептів сирників, їх багато не буває. 
Особливо за рецептом Тані Козак. 
  Вага — 3,600 кг, висота — 6 см, силі-
коновий килимок — діаметр 42-27см — 
надає господиня загальні дані, водночас 
наголошуючи: сирник пекти має кожна 
господиня. І це — абсолютно реально!
 Потрібно для коржів: 3 яйця, 3 сто-
лові ложки меду, 200 г цукру, 200 г мас-
ла, 600 г борошна, 125 г сметани, півто-
ри чайної ложки соди і пів чайної лож-
ки солі. 
 Крем заварний сирний: сир кис-
ломолочний — 1,500 кг, 150 мл моло-
ка, 2 склянки цукру, пачка ванільного 
пудингу, 200 г масла, 40 г крохмалю, 
6 яєць. При бажанні можна ще додати 
цедру лимона.
 «З цієї порції тіста у мене вийшло 5 
коржів діаметром 42-27 см, я їх переді-
лила на дві частини і отримала пляцок 
на 10 коржів», — коментує свою робо-
ту господиня. 
 Тісто: змішайте масло, цукор та мед 
і поставте на водяну баню.
 Потрібно, щоб маса розтопилася 
на водяній бані (важливо, щоб вода не 
торкалася стінок миски з тістом). Далі 
збийте яйця виделкою і додайте до рід-
кої маси сметану. Прогріти до розчи-

нення цукру, додати соду (1,5 ч. л.), 
розмішати і залишити прогрівання до 
5-7 хвилин, поки утвориться пінка.
 Забрати миску з плити і залишити 
трохи охолонути. Борошно і сіль про-
сіяти, поступово додаючи в миску з мас-
лом і медом, замісити тісто.
 Не забивайте сильно борошном, тому 
що при охолодженні тісто буде щіль-
ним.
 Замішане тісто поділіть на п’ять рів-
них частин і накрийте харчовою плів-
кою. Кожну частину потрібно тоненько 
розкачати. Для зручності, розкачуйте 
тісто одразу на пергаменті для випіч-
ки, щоб тісто не липло до качалки, зма-
щуйте її олією. Випікати в розігрітій 
духовці 180-200 градусів до рум’яності 
(5 хвилин). Не пересушіть коржі. Щоб 
коржі були рівні, одразу як виймемо з 
духовки, накриємо їх дощечкою, яка 
підходить до розмірів коржа.
 Крем заварний сирний: сир кис-
ломолочний, молоко холодне, масло, 
яйця, крохмаль, цукор, пудинг — усе 
це збити в блендері до однорідності. На 
водяній бані зваримо сирну масу — по-
ставимо її на вогонь, помішуємо і вари-
мо до перших бульбашок 5-7 хвилин.
 Гарячим кремом перемастити хо-
лодні коржі. Зібрати сирник (чергую-
чи коржі з кремом). Залишити на ніч у 
холодильнику.
 Чим довше стоїть — тим смачніше 
(днів 2-3 бажано).

Синенькі кишеньки

 Проста, дуже ошатна, гарна страва, 
легка і оригінальна, також буде дуже 
доречною на святковому столі. 
 Потрібно: 2 баклажани, 3-4 помідо-
ри, 200 г м’яса (фаршу), 2 зубці часни-
ку, столова ложка аджики, цибулина, 
50 г моцарели, сіль та перець — за сма-
ком, олія для смаження. 
  Готуємо фарш: м’ясо й цибулину 
пропускаємо крізь м’ясорубку, додає-
мо сіль, перець, аджику (її можна замі-
нити томатною пастою) — за смаком. 
Фарш добре вимісити до однорідної кон-
систенції (якщо трішки густуватий, то 
додайте води, якщо рідкий — паніру-
вальних сухарів). Фарш має легко роз-
мазуватись по кружечках баклажанів. 
Баклажани нарізати по два кружеч-
ки висотою приблизно 1 см. Розріз має 
бути, не до кінця, щоб кружечки трима-
лись разом.
 Кишеньки посоліть і залиште на 20-
30 хвилин. Промийте і обсушіть, нафар-
шируйте підготовленим фаршем (чай-
ною ложкою фаршу намазати одну по-
ловинку і накрити другою).
 Баклажани обваляйте в борошнi та 
збитому (присоленому) яйці, як відбив-
ну. Смажити на сковороді на середньому 
вогні з двох сторін до рум’яності. Помідо-
ри наріжте кружечками приблизно 1 см.
 Форму злегка змажте олією, роз-
кладіть смажені баклажани, чергую-
чи з помідорами, при бажанні додайте 
порізаного часнику. Зверху присипте 
тертою моцарелою. (Я посипаю сиром 
наприкінці приготування, гарячі бак-
лажани з духовки відразу затираю си-
ром). Запікайте в розігрітій духовці до 
200 градусів до м’якості баклажанів і 
помідорів (приблизно 30—50 хвилин). 
Можна подавати!
 І навіть на свята експериментуйте! 
Враховуйте смаки й уподобання рід-
них і друзів, готуйте з любов’ю, бо свя-
та такі: з любов’ю підготуєшся, лю-
бов і відчуватимеш. Смачних і гарних 
свят! ■

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Головна приправа 

— хороший настрій 
Святкові страви до новорічного столу 
від Тетяни Козак iз Почаєва

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

От і свята ще ближче, ніж на носі. Дехто давно продумав і власне святкування, і 
святковий стіл, а дехто, як, приміром, я, думатиме про це напередодні. Але як при-
готувати святковий стіл за день, а то й пів дня? 
Повірте, це можливо! Причому стіл вдасться таким, як на весілля! І доведе нам це 
Тетяна Козак — мама чотирьох діток: Варвари, Феодосії, Антона та Василька. Рецеп-
ти Тані прикрасять будь-який бенкет. І пляцки, і торти, і салати такі, що кожен може 
бути родзинкою святкового столу. Таня каже, що за необхідності може приготувати 
святковий стіл за дві години, і ділиться універсальними рецептами.

Тетяна Козак. ❙

Барвисте желе з фруктами
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Клубний чемпіонат світу
 Переможець Ліги чемпіонів УЄФА «Лі-
верпуль» довів статус світового гранда, до-
давши до своєї колекції звання клубного 
чемпіона світу. Проте шлях до почесного 
трофея не був простим — підопічні Клоп-
па здобули дві мінімальні перемоги завдя-
ки голам бразильця Роберто Фірміно, а на-
городу найкращому гравцю турніру отримав 
його напарник Мохамед Салах. 
 Півфінали. «Монтеррей» (Мексика) 
— «Ліверпуль» (Англія) — 1:2 (Фунес, 14 
— Н. Кейта, 12; Фірміно, 90+1), «Фламен-
го» (Бразилія) — «Аль-Хіляль» — 3:1 (Де 
Арраскаета, 49; Бруно Енріке, 78; Аль-Булайхі, 
82 (у свої ворота) — Аль-Давсарі, 18).
 Матч за 3-тє місце. «Монтеррей» — 
«Аль-Хіляль» — 2:2 (по пен. 4:3; А. Гонсалес, 
55; Меса, 60 — К. Алвес, 35; Б. Гоміс, 66).
 Фінал. «Ліверпуль» — «Фламенго» — 
1:0 (у дод. час; Фірміно, 99).

Англія
 Поки основна команда «Ліверпуля» бо-
ролась за перемогу на клубному чемпіонаті 
світу, у Кубку ліги отримав свій шанс мо-
лодіжний склад, але не зумів себе проявити 
у поєдинку проти новачка АПЛ — «Астон Віл-
ли».
 Уже традиційно в основі «Ман. Сіті» на 
кубкові матчі виходить український захис-
ник Олександр Зінченко, а от на гру у рам-
ках чемпіонату проти «Лестера» він зали-
шився у запасі.
 Кубок ліги. 1/4 фіналу. «Манчестер 
Юнайтед» — «Колчестер Юнайтед» — 
3:0 (Решфорд, 51; Джексон, 56 (у свої во-
рота); А. Марсьяль, 61), «Оксфорд Юнай-
тед» — «Манчестер Сіті» — 1:3 (Тейлор, 
46 — Ж. Канселу, 22; Р. Стерлінг, 50, 70; 
Зінченко («МС») — 90 хв.), «Евертон» — 
«Лестер» — 2:2 (по пен. 2:4), «Астон Віл-
ла» — «Ліверпуль» — 5:0.
 Прем’єр-ліга. 18-й тур. «Евертон» — 
«Арсенал» — 0:0, «Борнмут» — «Бернлі» 
— 0:1, «Астон Вілла» — «Саутгемптон» — 

1:3, «Брайтон» — «Шеффілд Юнайтед» 
— 0:1, «Ньюкасл» — «Крістал Пелас» — 
1:0, «Норвіч» — «Вулверхемптон» — 1:2, 
«Манчестер Сіті» — «Лестер» — 3:1 (Ма-
рез, 30; Гюндоган, 43 (пен); Габріел Жезус, 
69 — Варді, 22), «Уотфорд» — «Манчес-
тер Юнайтед» — 2:0, «Тоттенхем» — 
«Челсі» — 0:2 (Вілліан, 12, 45 (пен.)).
 Лідери: «Ліверпуль» (17 матчів) — 
49, «Лестер» — 39, «Манчестер Сіті» — 
38, «Челсі» — 32, «Шеффілд Юнайтед» 
— 28, «Вулверхемптон» — 27.
 Бомбардир: Варді («Лестер») — 17.

Іспанія
 У матчі Кубка Короля нарешті дебюту-
вав за «Вальядолід» голкіпер національної 
збірної Андрій Лунін — у матчі проти коман-
ди з четвертого дивізіону він відстояв «на 
нуль». Також вперше у сезоні зіграв за «Ле-
ганес» вихованець «Карпат» Василь Кра-
вець.
 Грали в 1/64 Кубка і українці, які пред-
ставляють клуби Сегунди — Сергій Мякуш-
ко з «Алькоркона» та Орест Лебеденко з 
«Луго». Обидві команди не зуміли пройти 
до наступного етапу турніру, а Лебеденко у 
протистоянні з «Сестао» не реалізував вирі-
шальний 11-метровий у серії пенальті.
 Кубок. 1/64 фіналу. Найцікавіші ре-
зультати. «Бесерріль» — «Реал Сосьє-
дад» — 0:8, «Антоніано» — «Бетіс» — 0:4, 
«Ллейда» — «Еспаньйол» — 0:2, «Берган-
тіньйос» — «Севілья» — 0:1 (Кунде, 16), 
«Комільяс» — «Вільярреал» — 0:5, «Туде-
лано» — «Альбасете» — 0:1, «Толоса» — 
«Вальядолід» — 0:3 (Лунін («В») — 90 хв.), 
«Андорра» — «Леганес» — 1:1 (по пен. 5:6; 
В. Кравець («Л») — до 105 хв.), «Сестао» — 
«Луго» — 1:1 (по пен. 6:5; О. Лебеденко («Л») 
— 120 хв.), «Какерено» — «Алькоркон» — 
1:0 (Мякушко («А») — із 60 хв.).
 Ла Ліга. Перенесений матч 10-го 
туру. «Барселона» — «Реал Мадрид» — 
0:0.
 18-й тур. «Ейбар» — «Гранада» — 3:0, 
«Мальорка» — «Севілья» — 0:2 (Дієго Кар-
лос, 21; Банега, 62 (пен.)), «Барселона» — 

«Алавес» — 4:1 (Грізманн, 15; Відаль, 45; 
Мессі, 69; Л. Суарес, 75 (пен.) — Понс, 56), 
«Вільярреал» — «Хетафе» — 1:0, «Ва-
льядолід» — «Валенсія» — 1:1, «Лега-
нес» — «Еспаньйол» — 2:0, «Осасуна» — 
«Реал Сосьєдад» — 3:4, «Бетіс» — «Ат-
летико» — 1:2 (Бартра, 90+3 — А. Корреа, 
58; Мората, 84), «Леванте» — «Сельта» — 
3:1, «Реал Мадрид» — «Атлетик» — 0:0.
 Лідери: «Барселона» — 39, «Реал 
Мадрид» — 37, «Севілья» — 34, «Атлети-
ко» — 32, «Реал Сосьєдад» — 31, «Хета-
фе» — 30.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 
13.

Італія
 У матчі Суперкубка, який уже тради-
ційно проходить у грудні за межами Італії 
(цього разу — у саудівському Ер-Ріяді) ту-
ринський «Ювентус» не зумів записати до 
своєї колекції черговий трофей, поступив-
шись чинному володарю Кубка — римсь-
кому «Лаціо».
 У чемпіонаті ж яскраву гру продемонс-
трувала «Аталанта» Руслана Маліновсько-
го, яка познущалась над «Міланом». Ук-
раїнський хавбек бергамасків відзначився 
результативною передачею. Отримав ігро-
вий час і півзахисник «Лечче» Євген Ша-
хов, але не допоміг своїй команді уникнути 
поразки від «Болоньї».
 Суперкубок. «Ювентус» — «Лаціо» 
— 1:3 (Дібала, 45 — Луїс Альберто, 16; Лу-
ліч, 73; Катальді, 90+4).
 Серія А. 17-й тур. «Сампдорія» — 
«Ювентус» — 1:2 (Капрарі, 36 — Дібала, 
19; Роналду, 45), «Фіорентина» — «Рома» 
— 1:4 (Бадель, 34 — Джеко, 19; Коларов, 
22; Пеллегріні, 73; Дзаньйоло, 87), «Удіне-
зе» — «Кальярі» — 2:1, «Інтер» — «Дже-
ноа» — 4:0 (Р. Лукаку, 31, 71; Гальярдіні, 33; 
Еспозіто, 63 (пен.)), «Торіно» — «СПАЛ» — 
1:2, «Аталанта» — «Мілан» — 5:0 (Малі-
новський («А») — 90 хв., асист), «Лечче» 
— «Болонья» — 2:3 (Шахов («Л») — із 46 
хв.), «Парма» — «Брешія» — 1:1, «Сассу-
оло» — «Наполі» — 1:2.

 Лідери: «Інтер», «Ювентус» — 42, 
«Лаціо» (16 матчів) — 36, «Рома» — 35, 
«Аталанта» — 31, «Кальярі» — 29.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 
17.

Німеччина
 У німецькій Бундеслізі знову змінв лі-
дера — після очкових втрат «Боруссії» з 
Менхенгладбаха турнірну таблицю очолив 
«РБ Лейпциг».
 Тим часом, головний фаворит у бороть-
бі за «срібну салатницю» — мюнхенська 
«Баварія» — після кількох перемогг пос-
піль піднялась на третє сходинку, відста-
вання від лідера — лише 4 пункти. На тлі 
позитивних результатів у чемпіонаті та ви-
ходу у плей-офф Ліги чемпіонів керівництво 
чинних чемпіонів вирішило залишити голо-
вним тренером до кінця сезону Ханса-Діте-
ра Фліка, який виконував обов’язки основно-
го коуча після відставки Ніко Ковача.
 Перша Бундесліга. 16-й тур. «Вер-
дер» — «Майнц» — 0:5, «Аугсбург» — 
«Фортуна» — 3:0, «Боруссія» (Д) — 
«РБ Лейпциг» — 3:3 (Вайгль, 23; Брандт, 
35; Санчо, 56 — Вернер, 47, 53; Шик, 78), 
«Уніон» — «Хоффенхайм» — 0:2, «Байєр» 
— «Герта» — 0:1, «Айнтрахт Франкфурт» 
— «Кельн» — 2:4, «Боруссія» (М) — «Па-
дерборн» — 2:0 (Плеа, 46; Штіндль, 67 
(пен.)), «Вольфсбург» — «Шальке» — 1:1, 
«Фрайбург» — «Баварія» — 1:3 (Гріфо, 59 
— Р. Левандовський, 16; Зіркзее, 90+2; Гна-
брі, 90+5).
 17-й тур. «Хоффенхайм» — «Борус-
сія» (Д) — 2:1 (С. Адамян, 79; Крамаріч, 87 
— Гьотце, 17), «Баварія» — «Вольфсбург» 
— 2:0 (Зіркзее, 86; Гнабрі, 89), «Кельн» — 
«Вердер» — 1:0, «Майнц» — «Байєр» — 
0:1, «РБ Лейпциг» — «Аугсбург» — 3:1 
(Лаймер, 68; Шик, 80; Ю. Поульсен, 90 — Ні-
дерлехнер, 8), «Шальке» — «Фрайбург» — 
2:2 (Сердар, 26; Кутуджу, 80 — Н. Петерсен, 
54 (пен.); Гріфо, 67 (пен.)), «Герта» — «Бо-
руссія» (М) — 0:0, «Фортуна» — «Уніон» 
— 1:1, «Падерборн» — «Айнтрахт Фран-
кфурт» — 2:1.

 Лідери: «РБ Лейпциг» — 37, «Борус-
сія» (М) — 35, «Баварія» — 33, «Боруссія» 
(Д), «Шальке» — 30, «Байєр» — 28.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Ба-
варія») — 19.

Франція
 Чинний чемпіон — «ПСЖ» — продов-
жує легко громити своїх суперників. Спочат-
ку парижани без надзусиль обіграли у Куб-
ку ліги нижчеліговий «Ле Ман», а потім у 
Лізі 1 зусиллями зіркових Мбаппе, Нейма-
ра та Ікарді не залишили шансів «Ам’єну».
 Ще два претенденти на медалі — «Мо-
нако» і «Лілль» — в очних поєдинках об-
мінялися перемогами. Якщо «доги» були 
сильнішими у кубковій зустрічі, то «моне-
гаски» взяли упевнений реванш у поєдин-
ку чемпіонату.
 Кубок ліги. 1/8 фіналу. «Ам’єн» — 
«Ренн» — 3:2, «Брест» — «Бордо» — 2:0, 
«Ле Ман» — «ПСЖ» — 1:4 (Манзала, 52 
— П. Сарабія, 21; Шупо-Мотінг, 40; Мбаппе, 
41; Ді Марія, 47), «Нант» — «Страсбур» — 
0:1, «Нім» — «Сент-Етьєн» — 1:2, «Нім» — 
«Сент-Етьєн» — 1:2, «Ліон» — «Тулуза» — 
4:1 (Б. Траоре, 2, 57; Жан Лукас, 17; Терр’є, 
90+2 — Коне, 47), «Монако» — «Лілль» — 
0:3 (Осімхен, 19; Ремі, 45, 86), «Реймс» — 
«Монпельє» — 1:0.
 Ліга 1. 19-й тур. «Діжон» — «Мец» 
— 2:2, «Марсель» — «Нім» — 3:1 (Алакуч, 
46 (у свої ворота); Бенедетто, 66; Пайє, 82 — 
Бріансон, 90+2), «Монако» — «Лілль» — 
5:1 (Мартиньш, 23; К. Бальде, 30; Бен-Єд-
дер, 53, 65; Глік, 90+3 — Осімхен, 14), «Мон-
пельє» — «Брест» — 4:0, «Нант» — «Анже» 
— 1:2, «Ніцца» — «Тулуза» — 3:0, «ПСЖ» 
— «Ам’єн» — 4:1 (Мбаппе, 10, 65; Неймар, 
46; Ікарді, 84 — Мендоса, 70), «Реймс» — 
«Ліон» — 1:1, «Ренн» — «Бордо» — 1:0, 
«Страсбур» — «Сент-Етьєн» — 2:1.
 Лідери: «ПСЖ» (18 матчів) — 45, 
«Марсель» — 38, «Ренн» (18 матчів) — 
33, «Лілль» — 31, «Нант» — 29, «Реймс» 
(18 матчів) — 28.
 Бомбардир: Бен-Єддер («Монако») 
— 13. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ОРГПИТАННЯ

Не змарнувати надбання
У вітчизняному легкоатлетичному господарстві б’ють на сполох через зупинку державного фінансування

■

Григорій ХАТА

 До Олімпіади-2020 в Токіо залишаєть-
ся трохи більше половини року, й підго-
товка олімпійців до головних стартів чо-
тириріччя перебуває у завершальній 
фазі. Одні атлети активно працюють над 
тим, аби на останніх у змагальному ка-
лендарі ліцензійних стартах здобути пе-
репустку на літні Ігри, інші (хто вже має 
на руках олімпійські ліцензії) — цілес-
прямовано тримають курс на столицю 
Японії.
 Там, до слова, нещодавно відкри-
ли головну спортивну арену Ігор-2020. 
Стадіон, де відбудуться церемонії від-
криття та закриття майбутньої Олімпіа-
ди, а також проходитимуть змагання з 
футболу та легкої атлетики, — справж-
ній витвір архітектурного мистецтва, має 
п’ять поверхів-ярусів над землею і розра-
хований на 68 тисяч глядачів. При цьо-
му на його будівництво, що тривало три 
роки, було витрачено 1,44 мільярда до-
ларів. Увесь бюджет Олімпіади-2020, як 
відзначають в японському уряді, стано-
витиме близько 13 мільярдів доларів.
 Окрема стаття бюджетних витрат на 
Олімпіаду-2020 прописана й в українсь-
кому законодавстві. У своїй постанові 
Верховна Рада України рекомендувала 
Кабінету Міністрів України в Державно-
му бюджеті на 2020 рік передбачити не-
обхідне фінансування для забезпечення 
належної підготовки національних збір-
них команд України до Олімпійських 
ігор у Токіо.
 Водночас подібний фінансовий план 
— це справа найближчого майбутнього. 
Натомість президент Федерації легкої 

атлетики України Ігор Гоцул бідкаєть-
ся, що Міністерство культури, молоді 
та спорту досі не виконало свої фінан-
сові зобов’язання за поточний рік, через 
що ФЛАУ змушена скасовувати всі нав-
чально-тренувальні заходи в Україні та 
скорочувати фінансування закордонних 
зборів. «Підготовка команди до Олімпіа-
ди фактично зупинена. І ми не зможемо 
відновити її в найближчі місяці», — на-
голосив Гоцул.
 А ситуація навколо фінансування 

спортивної індустрії наелектризувала-
ся одразу після того, як Прем’єр-міністр 
України Олексій Гончарук заявив, що 
через недовиконання дохідної частини 
держ бюджету-2019 до кінця календар-
ного року держава буде в змозі профі-
нансувати лише захищені статті видатків 
— тобто пенсії, зарплати, соцвиплати. У 
цій ситуації спортивні федерації залиши-
лися, схоже, на голодному пайку. Відтак 
їхні керівники вирішили в колективний 
спосіб просити повернення обумовленого 

раніше фінансування.
 Так, керівники вітчизняних федера-
цій легкої атлетики, регбі, хокею та бас-
кетболу вийшли на загал iз відкритим 
зверненням до Президента України Во-
лодимира Зеленського та голови Вер-
ховної Ради Дмитра Разумкова, в яко-
му висловили стурбованість припинен-
ням виділення коштів для фінансування 
діяльності національних спортивних фе-
дерацій з олімпійських видів спорту.
 Очільники згаданих федерацій наго-
лосили, що вже зараз у їхніх організацій 
виникла заборгованість за послуги, на-
дані протягом 2019 року, тож, аби уник-
нути зростання боргів, спортсменам дово-
диться скасовувати тренувальні збори.
 «Припинення фінансування саме у 
цей період руйнує всі зусилля, які було 
витрачено на підготовку спортсменів до 
Олімпійських ігор упродовж поперед-
ніх трьох iз половиною років. Багаторіч-
на праця тренерів, спортсменів, менедж-
менту може бути зруйнована вмить у той 
час, коли до досягнення поставлених 
цілей лишається зробити останні кроки. 
Ми не просимо у держави милостиню, не 
вимагаємо додаткових благ для наших 
видів спорту. Ми звертаємося до вас із 
єдиною метою — виконати у повному об-
сязі зобов’язання з фінансування згідно 
з договорами, які було укладено між фе-
дераціями та профільним міністерством, 
яке уособлює в собі державу», — йдеться 
у відкритому листі.
 При цьому четвірка підписантів споді-
вається, що позитивний імідж, який віт-
чизняні спортсмени будують нашій де-
ржаві своїми гучними перемогами, Ук-
раїні все ще потрібний. ■

Через брак державного фінансування ФЛАУ змушена серйозним чином переглянути 
план підготовки вітчизняних атлетів до Олімпіади-2020.
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙
❙
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 Зять каже тещі:
 — Купіть мені сигарети, решта 
ваша.
 Теща побiгла, купила й залиши-
лася задоволеною.
 Наступного дня:
 — Купіть мені пива, решта 
ваша.
 Теща знову побiгла в магазин і 
знову залишилася задоволеною.
 Увечері дружина запитує:
 — Ти мамі пенсію віддав?
 — Потроху віддаю.

* * *
 — Пане професоре, навчіть, будь 
ласка, мого сина грати на скрипці.
 — А слух у нього є?
 — Коли кличу — відгукується.

* * *
 — Пане професоре, а два бали 
за що?
 — Один бал за те, що з’явився 
на іспит; другий — за спробу від-
повідати.
 — А третій — за те, що я піду, 
ви накинути не можете?

Голос крові — він усе ще існує
Розповідь про колядників, яким відкривали двері  Ніна Матвієнко, Левко Лук’яненко, Раїса Недашківська 
й інші відомі люди

По горизонталі:
 1. Запрошення прийти до суду 
чи до слідчих органів. 7. Квітковий 

сік, із якого робиться мед. 8. Вип-
нута частина горла, кадик. 9. Птах, 

який мав яйце-райце в українській 
народній казці. 10. Сибірська рес-
публіка у складі Росії. 11. Поетична 
назва губ. 13. Ім’я першого канцлера 
Західної Німеччини, співзасновника 
Християнсько-демократичного сою-
зу. 14. Особливості вимови звуків, 
що видають іноземця. 17. Спосіб 
позбуватися суперників, яким лю-
била користуватися Лукреція Бор-
джіа. 20. Хімічний елемент, крих-
кий метал сріблястого кольору. 21. 
Лікарська рослина. 22. Електрич-
ний провід із кількох ізольованих 
жил, мотузка. 24. Умовний сигнал. 
25. Столиця Іраку. 26. «Лупайте сю 
скалу. Нехай ні жар, ні холод не спи-
нять вас» (автор). 27. Житлове при-
міщення на горищі.
По вертикалі:
 1. Дерев’яний хлопчик із дов-
гим носом, герой казки Карло Ко-
лодді, прототип Буратіно. 2. Божес-
тво, витесане з каменю чи дерева. 3. 
Релігійно-правовий кодекс у євреїв, 
що ґрунтується на книгах Старого 
Заповіту. 4. Список запитань особис-
того характеру, на які треба дати від-
повідь. 5. Знак наголосу на письмі. 
6. Англійський натураліст, автор тео-

рії походження видів. 8. Легендарна 
французька актриса, яка в 70 років 
грала Джульєту. 11. Сторожа, охо-
рона. 12. Періодичні знижки на това-
ри чи інші бонуси для покупців. 15. 
Ім’я німецького філософа, «батька» 
феноменології. 16. Найбільше озеро 
Південної Америки, на кордоні Перу 
та Болівії. 18. Кліматична зона Край-
ньої Півночі. 19. Зошит для малю-
вання чи зберігання фото. 20. Сма-
жене в смальці або олії солодке пе-
чиво, що має форму продовгуватих 
смужечок. 23. Назва першої збір-
ки Олега Ольжича. 24. Велике при-
міщення для багатолюдних зборів, 
засідань, концертів. ■

Кросворд №142
від 18 грудня

Дара ГАВАРРА

 Вітчизняний фільм «Сторонній» 
отримав аж п’ять нагород на Міжна-
родному кінофестивалі фантастики, 
що пройшов нещодавно в Колумбії. 
Festival De Sci-Fi, Terror u Fantasia 
відбувся у столиці країни — Боготі, 
де справжніми тріумфаторами ста-
ли наші кінематографісти. Найвищі 
нагороди українці здобули в номіна-
ціях «Найкращий художній фільм», 
«Найкращий режисер» (Дмитро То-
машпольський), «Найкращий сце-
нарій» (Дмитро Томашпольський), 
«Найкращий оператор» (Сергій Сми-
чок) та «Найкращий художник» 
(Олексій Величко). 
 Сюжет стрічки розгортається 
довкола зникнення команди синх-
ронного плавання, яка раптово зни-
кає під водою в басейні. Паралель-
но у водолікарні зникає пацієнтка 
під час лікувальної ванни, і, що ці-
каво, у приміщенні, де перебувала 
хвора, не було вікон, а двері були за-
чинені зсередини. Що поєднує ці дві 
події і до чого тут лялька з живим во-

лоссям?.. Саме про це і повинні 
дізнатися глядачі, переглянув-
ши стрічку.
 У фільмі задіяні знані ук-
раїнські актори Даша Трегу-
бова, Анастасія Євтушен-
ко, Сергій Калантай. Вар-
то також зазначити, що 
цей фільм здобув наго-
роду за кращу опера-
торську роботу на фес-
тивалі хоррору в канад-
ському Онтаріо, а до того 
його встигли перегляну-
ти глядачі Південної Ко-
реї, а також США. Ук-
раїнський глядач зможе 
побачити прем’єрний 
показ стрічки лише на-
ступного, 2020-го. Про-
те така реклама тільки 
підігріє інтерес вітчизня-
них кінолюбителів до цієї 
новинки.
 Тішить те, що вітчиз-
няні фільми останніми ро-
ками беруть не лише кількіс-
тю, а й якістю. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 У містечку Вайтхолл, що в штаті Техас 
(США), віднедавна — наймолодший у світі 
мер міста. Новому голові міста всього ли-
шень сім місяців від народження, і, звісно, 
ніхто не обирав його на цю посаду — місце 
очільника населеного пункту можна просто... 
купити на аукціоні (тим паче, що посада — 
лише почесна). Чим і скористалися батьки 
немовляти — Чед і Ненсі Макміллани. Ма-
буть, саме таким чином вони хотіли показа-

ти, наскільки сильно люблять свого прийом-
ного синочка Вільяма Чарльза. Виручені за 
«продаж» місця мера кошти підуть на доб-
рочинність. 
 На честь інавгурації новообраного мера 
було влаштовано врочистий прийом, на яко-
му винуватець події був присутній у смокінгу 
і з краваткою-метеликом. Вільяму все дуже 
подобалося, він постійно посміхався, а від 
його імені зачитали клятву мера міста: «Я, 
Вільям Чарльз Макміллан, урочисто обіцяю, 
що буду сумлінно виконувати обов’язки мера 

Вайтхолла і буду добрим зі всіма на ігровому 
майданчику, сприяти життю, всиновленню 
і добру, чистому заміському життю, обіцяю 
принести печиво в пожежну службу добро-
вольців, виловити найбільшого сома, а та-
кож зберігати і захищати спільноту Вайтхол-
ла, тому допоможіть мені, мамі і татові!».
 Вечірка вдалася на славу, новий мер 
повеселився від душі і переходив із рук на 
руки всіх присутніх, тож наприкінці торжес-
тва заснув на руках в одного з артистів тан-
цювального колективу. ■

МЕРІЯ

З пелюшок — у голови міста,
або Посада — за гроші

■

СІНЕМА

Фантастика — 
п’ять нагород!
Український фільм отримав гроно премій у Колумбії

■

Даша 
Трегубова.

❙
❙

25 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, часом дощ. Вiтер змiнних напрямкiв, 
3-8 м/с. Температура вночi +3...+5, удень +5...+7.

Курорти Карпат: хмарно, часом дощ i мокрий снiг. 
Славське: вночi 0...+2, удень 0...+2. Яремче: вночi 
+1...+3, удень +1...+2. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень 
+2...+4. Рахiв: уночi +1...+3, удень +1...+3.

23 грудня снiгового покриву не було.
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