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Любити одне одного, 

щоб змінити світ 

на краще

стор.  12»

Поспішіть передплатити «Україну молоду»  на лютий                                                               стор. 15

Політичне сходження 

українського режисера з 

Криму: Олег Сенцов набирає 

ваги в нашому полiтикумi

Микола Стороженко: Все 
заповідаю вам

стор. 8-9»

Дружини провідників ОУН 

часто розділяли з чоловіками 

нелегку ношу боротьби 

за Україну

стор. 4»

Під управлінням поліції в Каховці уже який день тривають протести через убивство.
Фото з сайта hromadske.ua.
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стор. 2»

Спираючись на 
рiздвяних Василiв

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 23,927 грн 

1 € = 26,620 грн

1 рос. руб. = 0,390 грн

«Наше життя — це був 
вічний неспокій...»

Поліцейські 
чи вбивці?

Народний 
бунт на 
Херсонщині: 
правоохоронці 
розстріляли 
26-річного 
хлопця 
у Каховці



СЕРЕДА, 15 СІЧНЯ 20202 ІнФорУМ
«Є індексація заробітної плати народних депутатів України. Збільшення 
місячної заробітної плати — близько 3 000 грн для народного депутата. 
Це пов’язано з прожитковим мінімумом».

Дмитро Разумков
голова Верховної Ради України

УКРАЇНА МОЛОДА

НАВЗДОГІН

Чорну скриньку 
поховає 
Монмартр?
У Франції розшифровуватимуть 
самописці з розстріляного 
українського авіалайнера, але не 
алогічну поведінку української влади
Муса ТАЇПОВ
Париж

 Французькі ЗМІ, зі слів місцевих урядовців, ві-
дображали ситуацію з авіатрощею цивільного борта 
МАУ під Тегераном абсолютно нейтрально, — конс-
татуючи факт, але не вдаючись у подробиці.
 Ніякої позиції. Єдина реакція — «запропонували 
свої послуги в справі розшифровки чорних скриньок». 
Але останнім часом я взагалі не вірю в безсторонність 
французької влади щодо будь-яких міжнародних про-
блем, які виникають в України. Не вірю через те, що 
нинішня влада Франції абсолютно лояльна РФ. Тому, 
на мою думку, Україна повинна вимагати (бо це її лі-
так!) повернення їй «чорних скриньок». І саме Украї-
на повинна була б залучати фахових і об’єктивних ек-
спертів — із тих, кому можна довіряти.
 Утім, уважно спостерігаючи за відлунням тра-
гедії збитого іранськими військовими українського 
«Боїнга», не міг позбавитися дивного відчуття: від-
сутнє піклування суверенної України про своїх гро-
мадян, свої авіалінії. Від ракетного удару під цивіль-
ним аеропортом загинули громадяни багатьох країн, 
які, «довірившись українській авіакомпанії», полеті-
ли літаком, що належав Україні. І що ж ми всі по-
бачили? Кілька днів, коли вже навіть іноземні ЗМІ, 
включно з лідерами іноземних держав, приводили не-
спростовні факти того, що літак збито ракетою, дис-
локованою в Ірані, спостерігали беззубі заяви про те, 
що «є чотири версії». І навіть коли українська ком-
панія МАУ опублікувала офіційні дані про літак, про 
його технічний стан, про те, що 6 січня цього року він 
пройшов технічне обслуговування (нагадаю, за дани-
ми джерел, літак 2016 року випуску!), — навіть піс-
ля цього керівництво України продовжувало озвучу-
вати версію трагедії — російську!
 І тільки коли весь світ визнав, що український 
«Боїнг» був збитий іранськими військовими і коли 
саме іранське керівництво зізналося в цьому, тільки 
тоді українська влада щось про це промимрила...
 Я не хочу давати посилання на всі французькі 
ЗМІ, які ніби знічев’я висвітлювали тегеранську авіа-
катастрофу. Для родичів і близьких тих, хто там за-
гинув, вона занадто чутлива — мої співчуття!.. Але я 
ніколи не погодився б із такою позицією керівництва 
моєї країни щодо своїх співгромадян! У той час, коли 
керівники Канади, США, інших цивілізованих країн 
чітко і ясно, з посиланням на дані джерел своїх спец-
служб, заявляли, що літак збито іранською ракетою 
(найімовірніше — російського походження), з Украї-
ни було чути невиразний «лепет» ні про що...
 Колись, за часів Майдану в 2014 році, я писав, що 
хотів би жити в Україні і мрію стати громадянином 
України. Зараз я цього точно не хочу.
 Я не хочу бачити Україну боязкою, запобігливою 
і приниженою!
 Я не хочу бачити керівництво України в очікуван-
ні чужої реакції, яка сформує у нього «свою позицію». 
Хіба про таку Україну мріють українці? Хіба такою 
її хотіли бачити ті, хто віддав своє життя на Майдані 
або захищав її в Донецьку і Луганську, відбиваючи 
російську агресію ?! Хто-небудь зараз із керівництва 
України говорить про окупацію саме Росією Криму і 
частини Донеччини і Луганщини?!
 Зараз я бачу наступ на патріотів України і бажан-
ня змусити їх замовкнути!
 Я очікував зовсім іншої реакції на трагедію в Ірані 
від українського керівництва і не почув ... І мені, че-
ченцю, було соромно.
 Соромно за народ, який має величезну мужність 
і до якого я ставлюся з величезною симпатією. У цій 
ситуації можна тільки порадити українцям — не лі-
тайте літаками українських авіакомпаній.
 Вас, у разі теракту або якщо зіб’ють «випадково», 
нинішня влада здасть. Бо, судячи з того, що відбуло-
ся, в Україні зараз немає своєї влади. ■

Продовження теми — 6 стор.

■

Ірина КИРПА

 На тлі стихійних акцій протесту 
вже звільнили трьох поліцейських, 
включно з підозрюваним у жорсто-
кому розстрілі 26-річного місцевого 
жителя Володимира Чебукіна. Спа-
лах народного гніву в першу чергу 
струсонув Каховське відділення 
поліції. Протестувальники закида-
ли його димовими шашками та пе-
тардами, оточивши кільцем із пала-
ючих шин.
 Шалений рух опору сотень лю-
дей у Каховці тривав кілька днів. 
І лише після цього тут провели 
службове розслідування резонанс-
ної справи про розстріл у новоріч-
ну ніч та позбавили посад керівни-
ка Каховського райвідділу поліції 
та двох його заступників.
 Протестувальники впевнені, що 
гучну справу спробують спустити на 
гальмах через те, що родичі вбивці 
нібито підкупили правоохоронців.
 Доказом тому стали свідчення 
людей, які бачили, як співробіт-
ники правоохоронних органів зми-
вають кров перед гаражними воро-
тами будинку, де сталася жорсто-
ка розправа. Також дивним чином 
зникло відео з камер відеоспостере-
ження, встановлених у дворі будин-
ку, де сталася трагедія.
 Родичі загиблого стверджують, 
що з тіла смертельно пораненого Во-
лодимира Чебукіна під час екстре-
ної операції медики вилучили 15 
куль від різних видів зброї.
 — Перед смертю у лікарні мій 
брат, усе тіло якого було прошито 
кулями, немов решето, стогнав у 
маренні: «За що вони зі мною так?» 
— розповіла сестра загиблого Да-
рина Чебукіна. — Він був у свідо-
мості, коли одразу ж після жорсто-
кого розстрілу його доставили до лі-
карні, та прожив ще три дні. І встиг 
розповісти, що у нього стріляв не 
один чоловік. Ми вимагаємо, щоб 
знайшли вкрадене відео, яке зафік-
сувало правду про те, як саме прохо-

див жорстокий розстріл Володими-
ра 1 січня 2020 року.
 Поки що у СІЗО доставили лише 
одного підозрюваного у звірячому 
розстрілі — жителя Каховки Юрія 
Кашнікова, який раніше був спів-
робітником поліції. Проте люди впев-
нені, що в нього був спільник, якого 
покривають колеги-поліцейські.
 Відомо, що у Каховському рай-
відділі поліції Андрій Портнов пра-
цював інспектором з обігу зброї, а 
отже, мав вільний доступ до вогне-
пальних засобів.
 За версією слідства, вбитий жи-
тель Каховки сильно ревнував екс-
дружину до її нового співмешканця 
та прийшов у будинок, де та жила 
разом зі своїм коханцем, нібито з 
пістолетом. І нібито у відповідь на 
його провокацію цивільний чоловік 
дістав карабін та відкрив вогонь на 
ураження. Однак це пояснення не 
витримує критики, бо з резонансної 
справи з вини поліцейських пропа-
ли найважливіші докази.
 — За результатами проведен-
ня службового розслідування троє 
винних суворо покарані за вчинен-
ня помилок та порушення окремих 
правил порядку як реагування, 
так і розслідування цього злочину, 
— заявив керівник ГУ НП поліції 
у Херсонській області Олександр 
Прокудін. — Тепер нам належить 
з’ясувати, хто саме причетний до 
крадіжки реєстратора з камер спос-
тереження, встановлених у безпосе-
редній близькості до місця вбивства, 
а також деяких деталей зброї.
 Тим часом стало відомо, що ро-

дичі загиблого зважилися на пов-
торну судмедекспертизу в незалеж-
ному агентстві. Та лише за місяць 
криміналісти нададуть результа-
ти повторного розтину тіла вбитого 
у Каховці Володимира Чебукіна, в 
якого, імовірно, стріляли 15 разів.
 Відомо, що батько колишньої 
дружини Чебукіна, Валерії Мун-
тян, заможний каховський підпри-
ємець Василь Мунтян. Саме його ра-
зом із компаньйоном Вадимом Ко-
ролем у Каховці вважають тіньови-
ми «батьками» міста.
 Обидва підприємці спільно во-
лодіють фірмою «Зорецвіт», кілько-
ма великими агрогосподарствами в 
області, займаються постачанням 
електроенергії до Каховки. Як пові-
домили у пресслужбі ГБР, до резо-
нансної справи про розстріл молодо-
го чоловіка підключилося Держав-
не бюро розслідувань. 
 Розпочато слідство щодо спів-
робітника одного з відділів Націо-
нальної поліції Херсонської облас-
ті, який може бути причетний до 
вбивства 26-річного Чебукіна.
 Повідомляється, що розсліду-
вання розпочали за фактом можли-
вого перевищення вартовим влади 
або службових повноважень (части-
на 2 статті 365 КК України).
 Поки що Каховський міськра-
йонний суд ухвалив рішення при-
значити для підозрюваного в особ-
ливо тяжкому злочині з використан-
ням вогнепальної зброї запобіжний 
захід у вигляді утримання під вар-
тою на строк 60 днів без права вне-
сення застави. ■

НАРОДНИЙ ГНІВ

Поліцейські чи вбивці?
Народний бунт на Херсонщині: правоохоронці 
розстріляли 26-річного хлопця у Каховці

■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулу добу збройні форму-
вання Російської Федерації та їхні 
посіпаки шість разів порушили ре-
жим припинення вогню. Против-
ник обстріляв наші позиції із забо-
ронених Мінськими домовленос-
тями мінометів калібру 120 мм та 
82 мм, а також гранатометів різ-
них систем, великокаліберних ку-
леметів та іншої стрілецької зброї. 
Обстріли ведуться і в районі так 
званих ділянок розведення.
 На донецькому напрямку в 
районі відповідальності оператив-
но-тактичного угруповання «Схід» 
противник здійснив обстріл по на-
ших позиціях поруч із Василівкою, 
де застосував стрілецьку зброю.
 На луганському напрямку в 
районі відповідальності опера-
тивно-тактичного угруповання 
«Північ» обстріли було зафіксо-
вано неподалік населених пунктів 
Зайцеве та Луганське — зі станко-
вих протитанкових гранатометів 
та великокаліберних кулеметів. 
Оріхове обстріляли зі 120-мм та 
82-мм мінометів. Противник ви-
пустив більше 30 мін. Стріляли і 
з автоматичних станкових грана-
тометів. 

 Поблизу Новотошківського  оку-
панти вели обстріл із міноме тів 
калібру 120 мм та 82мм, а неподалік 
Новолуганського — з ручних про-
титанкових гранатометів, велико-

каліберних кулеметів та стрілець-
кої зброї.
 На Меланку, 13 січня, втрат 
серед військовослужбовців 
Об’єднаних сил не було. ■

Незважаючи на безперервні обстріли, українські бійці стійко тримають оборону.
Фото з сайта korrespondent.net.
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НА ФРОНТІ 

Меланка українців прикрила
Зі щедрим вечором українців «привітали» обстрілами з забороненої зброї 
російські терористи

■



 На вiдмiну вiд електронних ЗМІ, друкованi видання 
дуже дороговартiснi у виробництвi. Кожен номер газети 
— це папiр (iмпортований, тому недешевий), друк i достав-
ка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають 
цiни.
 «Україна молода» всi цi роки витримувала конкурен-
цiю на газетному ринку, попри тягар збиткiв i мiзернi зар-
плати спiвробiтникiв, намагалася не пiдвищувати перед-
платну i роздрiбну цiни, аби наша об’єктивна iнформацiя 
була доступною для читачiв. Певне зростання вартостi 
за 2019-2020 роки — це збiльшення частки вiдрахувань 
Укрпоштi при тому, що до її роботи з доставки видання без-
лiч претензiй.
 І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовому 
становищi. Тому звертаємось до всiх прихильникiв «Ук-
раїни молодої» пiдтримати улюблену газету в міру своїх 
можливостей. Надто ми сподiваємося на український бiз-
нес.
 Банкiвськi реквiзити для перерахування коштiв:
 ПП «Україна молода»
 ЄДРПОУ 25593633
 р/р UA 133510050000026005557338100
 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005
 Призначення платежу: благодiйний внесок на розвиток 
газети.

Вдячнi за пiдтримку.

До наших читачiв

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Початок нового року для українців, на 
жаль, приніс чимало трагічних подій. Не 
обійшлося без неприємностей і в столиці. 
13 січня у Києві біля ТРЦ Ocean Plaza в 
Голосіївському районі на вулиці Анто-
новича, 176 стався прорив магістраль-
ного трубопроводу теплопостачання від 
ТЕЦ 5. Через пошкодження підмило ас-
фальтове покриття і гаряча вода затопи-
ла не лише вулицю, а й сам торговельний 
центр, прилеглі ресторани та супермар-
кет, у результаті чого кілька осіб отрима-
ли опіки.
 Як з’ясувалося, прорвало магістраль-
ну трубу діаметром 1000 мм прокладену 
ще в 1987 році. Цей трубопровід обслуго-
вує близько 3 тисяч будівель. У мережі 
опублікували відео з пасажирами «мар-
шрутки» «Богдан», яка напередодні ста-
рого-нового року потрапила у провалля 
через прорив біля Ocean Plaza: люди зму-
шені були виходити з автобуса просто на 

затоплену окропом вулицю, а саме авто 
згодом витягала спецтехніка.
 У Держслужбі з надзвичайних ситуа-
цій України повідомили, що рятувальни-
ки евакуювали 13 людей iз транспорту і 
ТРЦ (звідки їх виносили на руках). За ін-
формацією служби «103», унаслідок екс-
траординарної події постраждали 10 осіб: 
трьом із них допомогу надали на місці, а 
ось сімох довелося госпіталізувати. Пос-
траждалі в Ocean Plaza отримали опіки 
різного ступеня складності. Серед жертв 
комунальної аварії дiтей, на щастя, не-
має. Про один iз жахливих моментів роз-
повів очевидець надзвичайного потопу: 
«Дівчина-продавець була заблокована у 
відділі гарячою водою, у мене на очах її 
виніс на руках охоронець. Оскільки вона 
голосно кричала від болю, то ноги, най-
імовірніше, дуже сильно в неї постраж-
дали».
 На місці прориву теплотраси проводи-
лися масштабні роботи з ліквідації аварії: 
працювало три аварійно-відновлюваль-

ні бригади «Київтеплоенерго», задіяли 
спецтехніку. За ніч на вівторок працівни-
ки комунальних служб розкопали вели-
чезний котлован, адже їм потрібно було 
замінити не мало не багато — 24 метри 
зношеної магістральної труби на проїж-
джій частині. «Аварійники» вирізали 
частини старої труби й діставали її за до-
помогою підвісного крана. Зварюваль-
ні роботи завершили до ранку 14 січня, 
після чого одразу розпочалося відновлен-
ня асфальтного покриття на проїжджій 
частині. Заступник голови КМДА Пет-
ро Пантелеєв запевнив, що орієнтовно у 
другій половині середи, 15 січня, транс-
портний рух вулицею Антоновича віднов-
лять. На час відновлюваних робіт органі-
зували об’їзд аварійної ділянки.
 Столична влада пообіцяла компенсу-
вати збитки водіям, чиї авто постраждали 
біля Ocean Plaza: «Будемо з кожним ви-
падком індивідуально розбиратися і бу-
демо компенсовувати збитки», — заявив 
представник КМДА. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 У Минківцях Валківського 
району активісти хочуть вста-
новити меморіальну дошку 
Андрію Матвієнку, який наро-
дився у цьому селі. Той свого 
часу поїхав на Галичину і брав 
активну участь в українській 
визвольній війні. Зокрема, ві-
домо, що з 1944 року Матвієн-
ко служив у підрозділі УПА, 
курені «Скажені» Василя Ан-
друсяка («Різуна»), розроб-
ляв разом iз побратимами вій-
ськові операції проти НКВС, 

був крайовим провідником СБ 
ОУН(б) Карпатського краю. 
Загинув виходець зі Слобо-
жанщини в липні 1949 року 
на Львівщині. Щоб не потра-
пити в полон, пустив кулю у 
скроню. На той час йому було 
лише 30 років.
 З ініціативою вшанувати 
пам’ять героїчного земляка 
активісти громадської органі-
зації «Світанок» зверталися 
до сільради Минківців, але не 
знайшли там підтримки. На-
томість у селі й досі трепетно 
зберігають погруддя, яке візу-
ально нагадує червоноармійсь-

кого комдива Василя Чапаєва. 
З точною ідентифікацією осо-
би виникли проблеми через те, 
що керівники села не знають, 
чию саме пам’ять вшановують 
вже не одне десятиліття. Тоб-
то у листах до держустанов, 
які вже не раз радили сіль-
раді виконати закон про деко-
мунізацію, запевняють, що то 
«пам’ятник невідомо кому».
 Як повідомила начальник 
Північно-Східного відділення 
Українського інституту націо-
нальної пам’яті Марія Тахтау-

лова, у цьому відомстві вже от-
римали листа з роз’ясненням 
від сільської голови, де вона 
просить дати їм трохи більше 
часу для встановлення особи. 
Але у громадських активістів, 
які вже давно відстежують цю 
проблему, схоже, остаточно 
урвався терпець. «Якщо впро-
довж місяця демонтаж «неві-
домому Чапаєву» не відбудеть-
ся (з’явилося повідомлення на 
сторінці «Світанку» в соціаль-
них мережах), то це зроблять 
невідомі патріоти». ■ 

Пакуйте в листя!
 Ідею молодого новатора — виготовляти папір із нетрадицій-
ної сировини — вже впроваджують на виробництві. Раніше «УМ» 
писала, як Валентин Фречка, школяр із Хустського району, винай-
шов технологію виробництва паперу з опалого листя. Тепер юнак 
удосконалює свою ідею на Житомирському картонному комбінаті, 
а підприємство розглядає перспективи розвитку його винаходу. Те-
пер Валентин, нині другокурсник Київського національного універ-
ситету ім. Т. Шевченка за спеціальністю «Біотехнології та біоінже-
нерія», разом із фахівцями експериментує зі своєю технологією й 
сподівається, що вже цьогоріч вдасться запустити стабільне ви-
робництво. Листя завдяки винаходу можна переробляти на папір, 
придатний для виготовлення тари і пакунків, тож винахід допомо-
же зменшити кількість пластику та поліетиленових пакетів. Як роз-
повідає перший заступник генерального директора Житомирсько-
го картонного комбінату Сергій Рудковський, наразі підприємство 
зорієнтоване на те, щоб замінити пластикову упаковку на паперо-
ву, яка буде безпечною для екології. 

Російська попса замість новин з України?
 На телеканалі іномовлення UA|TV після майже п’яти років в ефір 
перестали виходити новини. Через місяць він перетвориться на ка-
нал для тимчасово окупованих територій. Єдиний канал іномовлен-
ня України, який транслювався на всіх континентах, крім Антаркти-
ди, мовив для приблизно 70 країн, а також для частини ОРДЛО. 
Ефіри UA|TV були англійською — для США і Канади, арабською — 
для Сирії та країн Близького Сходу, російською — для країн колиш-
нього СРСР та емігрантів iз російськомовних країн, а також крим-
ськотатарською. Як повідомив сайт «Новинарня», зникне єдиний 
російськомовний канал, який розповідав світу, що Росія розв’язала 
в Україні війну, російських окупантів називав окупантами і найман-
цями, транслював сюжети про Україну як державу з давньою іс-

торією, самобутньою культурою і прекрасною природою. Рішення 
про переформатування канала іномовлення для канала для ТОТ ух-
валили у Міністерстві культури, молоді та спорту України. Журналіс-
там, які створювали новини, досі не озвучили інформаційну політи-
ку «нового» канала. Зрозуміло тільки, що англійська, арабська та 
кримськотатарська редакції, де працювали ведучими й носії мови, 
які приїхали в Україну для того, щоби розповідати про неї світу, при-
пинять роботу. Канал для ТОТ буде розважально-інформаційним.

Прозорий призов
 З 30 березня поточного року при всіх військових комісаріатах 
Вінниччини з’являться територіальні центри комплектування та со-
ціальної підтримки. Працюватимуть вони за принципом «Прозоро-
го офісу», а паперові дані переведуть в електронний формат. Вій-
ськовий комісар обласного військового комісаріату полковник Олег 
Вінницький повідомив, що черговий направлятиме відвідувачів до 
спеціалістів за конкретним напрямом. «Наразі завершено ремонт-
ні роботи, триває укомплектування технікою та меблями, — повідо-
мив Олег Вінницький. — Загалом функції військкоматів не змінять-
ся, але їх розподілять за окремими блоками: комплектування вій-
ськ у мирний час та особливий період, мобілізаційна робота, соціаль-
на підтримка, надання юридичної допомоги військовослужбовцям i 
військовозобов’язаним. Це дозволить мінімізувати час, що витра-
чається на розв’язання проблемних питань, з якими звертаються гро-
мадяни. Працюватимуть центри не один-два прийомні дні, а постійно. 
Відтак це пришвидшить процес отримання відповідних довідок». У 
територіальних центрах акцентуватимуть на соціальній підтримці тих, 
хто має і мав відношення до ЗСУ і силових структур. Реорганізація 
збігається із введенням у дію єдиного реєстру військовозобов’язаних, 
тобто переходом від паперового військового квитка, який зараз отри-
мує призовник чи контрактник, до електронного. ■

ДЕРИБАН

Конвертація 
бюджету 
Чиновники Черкаської 
міськради під час 
ремонту доріг 
привласнили 
1,5 мільйона гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 У мільйонних розкраданнях у процесі 
приведення до ладу вулиць Черкас підозрю-
ють чиновників міста. Як повідомили «УМ» у 
пресслужбі обласного управління СБУ, діяль-
ність злочинного угруповання, учасники якого 
організували корупційну схему привласнен-
ня державних коштів, викрили оперативники 
спецслужб. «Наші співробітники встановили, 
що до складу угруповання входили чотири по-
садовці Черкаської міськради, серед яких — 
керівництво одного з департаментів міськра-
ди та власник і директор комерційної структу-
ри», — розповідають у СБУ в Черкаській об-
ласті.
 За словами правоохоронців, держслуж-
бовці з міської ради Черкас уклали угоду з буді-
вельною компанією на поточний ремонт вулич-
но-дорожньої мережі міста на загальну вартість 
понад 18,5 мільйона гривень. «За результата-
ми перевірки зафіксовано, що кошти перераху-
вали на спеціально створені фірми-конверти. 
Потім зловмисники перевели бюджетні гроші 
в готівку, уникнувши сплати податків. За оцін-
ками експертів, через реалізацію цієї оборудки 
державному бюджету завдано збитків на майже 
1,6 мільйона гривень», — наголошують в управ-
лінні СБУ Черкащини.
 Під час обшуків у службових кабінетах по-
садовців вилучено чорну бухгалтерію, фінансо-
ву та платіжну документацію, що підтвер джує 
протиправну діяльність. У межах кримінально-
го провадження, відкритого за ч. 3 ст. 28 (вчи-
нення злочину групою осіб, групою осіб за по-
передньою змовою, організованою групою або 
злочинною організацією) та ч. 2 ст. 364 (зло-
вживання владою та службовим становищем) 
Кримінального кодексу України, п’ятьом учас-
никам злочинного угруповання повідомлено 
про підозру. Вирішується питання щодо об-
рання їм міри запобіжного заходу.
 Викриття групи чиновників, які нажи-
валися на бюджеті Черкас, проводилося 
спільно зі слідчими Нацполіції під проце-
суальним керівництвом прокуратури Чер-
каської області. ■

■
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КОНФЛІКТ

«Подвиг» чапаєвців
На Харківщині заважають встановити 
меморіальну дошку землякові, який був 
провідником СБ ОУН, і відмовляються 
демонтувати погруддя, «схоже на Чапаєва»

■

ПРОРИВ РОКУ

Гарячий океан від холодних комунальників
Столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza затопило окропом

■
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«Росія Путіна обов’язково 
обмане. Вони не хочуть миру на 
Донбасі, миру в Україні»
 Український режисер та ко-
лишній бранець Кремля Олег 
Сенцов у листопаді 2019 року от-
римав премію Сахарова в Євро-
пейському парламенті.
 Премія Сахарова за свободу 
думки є щорічною відзнакою Єв-
ропейського парламенту. Вона за-
початкована 1988 року і вручаєть-
ся в чотирьох напрямках , зокре-
ма в галузі захисту прав людини і 
її основних свобод.
 Виступаючи з промовою пе-
ред депутатами у Страсбурзі, він 
сказав: «...Андрій Сахаров, Нель-
сон Мандела, Вацлав Гавел. Я ні-
коли не міг собі уявити, що ко-
лись моє ім’я будуть ставити  по-
ряд з такими людьми. Це велика 
честь і велика відповідальність. 
Дякую вам за це. Я сприймаю цю 
премію не як свою особисту наго-
роду, а як знак, яким відзначені 
всі українські політв’язні, які 
були у російських в’язницях, усі 
українські в’язні, які досі перебу-
вають там, усі наші полонені, які 
перебувають на Донбасі у руках 
сепаратистів, усі наші активісти, 
які все ще борються за нашу краї-
ну, всі наші військові, які борють-
ся за нашу незалежність або вже 
поклали свої голови.

 Зараз ведеться багато розмов 
щодо примирення з Росією, яки-
хось переговорів. Я не вірю Путі-
ну і я закликаю вас не вірити 
йому. Росія Путіна обов’язково 
обмане. Вони не хочуть миру на 
Донбасі, миру в Україні. Вони хо-
чуть бачити Україну на колінах. 
Хочуть впливати на європейську 
і світову політику своїм силовим 
методом. Ми цього не допустимо. 
Ми боролись і боремося за свою 
свободу до самого кінця.
 У Європейському Союзі зараз 
відбувається багато своїх влас-
них внутрішніх суперечок, роз-
біжностей, конфліктів: як роз-
виватися, як реформуватися, 
що робити далі. Як у нас кажуть, 
нам би ваші проблеми. У нас в 
країні — стара корупційна систе-
ма, яка досі не змінена. Проти нас 
— воєнна агресія. Кожного тиж-
ня гинуть наші військові. Це ін-
ший рівень проблем. Але при всіх 
внутрішніх проблемах Євросоюзу 
він розвивається, і я вважаю, що 
це дуже гарна інституція і зразок 
для нас усіх. Бо є країна, яка за-
раз, напевне, є найбільшим євро-
оптимістом у світі — це Україна. 
Бо для нас немає іншого шляху 
розвитку, іншого виходу. Це для 
нас питання виживання як краї-
ни.
 Тому щоразу, коли хтось із вас 

буде думати про те, як простягну-
ти руку дружби Путіну через наші 
голови, пам’ятайте про кожного з 
13 тисяч загиблих в Україні, про 
ті сотні наших хлопців, які досі 
перебувають у в’язницях, яких 
можуть катувати просто зараз; 
про тих кримських татар, яких 
можуть просто зараз заарештову-
вати; в їхніх домiвках — відбува-
тися обшуки і сім’ї та діти зали-
шаться без батьків. Пам’ятайте 
про тих хлопців, які просто зараз 
у камуфляжах з ось таким знаком 
— нашивкою на руці — перебу-
вають в окопах, ризикують своїм 
життям за нашу і за вашу свобо-
ду. Не забувайте про них, будь 
ласка. Дякую. Слава Україні!»

Доказова проросійська ложка 
дьогтю
 Під час виступу в Європарла-
менті українського режисера Оле-
га Сенцова у залі були відсутні 
представники ультраправої гру-
пи «Ідентичність і демократія» і 
крайні ліві з групи «Європейські 
об’єднані ліві — Ліво-зелені Пів-
ночі». Про це повідомив у Twitter 
журналіст Рікард Йозвяк. 
 Групу «Ідентичність і демок-
ратія» створили у червні 2019 
року. До неї увійшли 73 депута-
ти, понад половина з яких пред-
ставляє Італію і Францію. Це 

представники ультраправих 
«Ліги Півночі» віцепрем’єра 
Італії Маттео Сальвіні, який про-
понував визнати анексію Криму 
Росією, та «Національної асамб-
леї» Марін Ле Пен, яка критику-
вала санкції проти РФ і зустріча-
лася під час свого кандидування у 
президенти Франції з Володими-
ром Путіним.

Засвоєння уроку: тюремну 
чашку — Макрону 
 До отримання премії Саха-
рова, в жовтні, в Страсбурзі під 
час осінньої сесії ПАРЄ українсь-
кий режисер Олег Сенцов зуст-
рівся із французьким президен-
том Емманюелем Макроном.
 Сенцову вдалось передати 
звернення з переліком 86 імен 
в’язнів Кремля в Криму та на те-
риторії РФ, а також нагадати про 
полонених Донбасу, за яких необ-
хідно продовжувати боротися.
 Президент Франції, зокре-
ма, запитав у колишнього бран-
ця Кремля, чи не покинув той 
писати, на що Сенцов заперечив: 
«Творчий шлях — це ще одна моя 
дорога, яка не забувається». 
 На своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» Олег Сенцов написав про вра-
ження і результат зустрічі з пре-
зидентом Франції: «Радий був 
почути, що на цьому він не зби-
рається зупинятися і робота буде 
продовжена. Запитав, чи розуміє 
Макрон справжні цілі Путіна і 
чи довіряє йому. Відповіді мене 
задовольнили. Він запитав про 
в’язницю, але я не став про це 
говорити — тепер є речі й важ-
ливіші. Натомість я розповів про 
своє бачення ситуації і конкретні-
ше про наших полонених на Дон-
басі й у Росії. Більшість з останніх 
— кримські татари». 
 За його словами, кримські та-
тари страждають за свої політич-
ні та релігійні переконання, а оку-
панти намагаються представити 
їх як ісламських терористів.
 «Президент (Франції) мене 
почув. Щоб інформація закріпи-
лася краще, подарував свою тю-

ремну пластикову чашку з на-
клеєним прізвищем. Сказав при 
цьому: «Можете її поставити на 
полицю, а можете викинути у 
відро для сміття — це не важли-
во. Важливіше, щоб ви не забува-
ли про наших полонених. Обійня-
лися», — написав Сенцов.

Вечір різдвяних Василів з новим 
політичним контекстом
 12 січня, у День українського 
політв’язня, у Києві вшанували 
пам’ять радянських політв’язнів, 
письменників і громадських 
діячів, які народились у Різдвяні 
дні — Василя Еллана-Блакитно-
го, Василя Стуса, Василя Симо-
ненка і Василя Чумака.
 Вечір різдвяних Василів у 
1989 році започаткував дисидент, 
публіцист, громадський і куль-
турний діяч Євген Сверстюк.
 День українського політв’язня 
відзначається з 1975 року з ініціа-
тиви дисидента, політика, гро-
мадського діяча В’ячеслава Чор-
новола.
 Як і минулого року, на цьо-
горічному вечорі різдвяних Ва-
силів його учасники підписували 
листи українським політв’язням 
у Росії. Серед інших віталь-
ні листівки підписали колишні 
політв’язні Володимир Балух, 
Олександр Кольченко та Олег 
Сенцов.
 Зокрема, Сенцов зазначив: 
«Ми боремося з Росією, яка є 
державою тьми, і кожен бореться 
як може. Хтось на фронті, хтось 
словом, хтось із плакатами... Ми 
повинні пам’ятати про всіх тих 
хлопців, які ще за ґратами в Росії, 
і боротися за них».
 Із побудовою демократичного 
суспільства, проголошеного ново-
народженою Україною на руїнах 
тоталітарного Вавилону, стало-
ся те, що траплялося вже багато 
разів у православному тисячоліт-
ті. Істина не зобов’язує — і тому 
оголосили одне, а будували абсо-
лютно інше. 
 Може, вже досить! Занадто ви-
соку ціну платимо за це. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Спираючись на рiздвяних Василiв
Політичне сходження українського режисера з Криму: 
Олег Сенцов набирає ваги в нашому полiтикумi

■

Сенцов отримав премію Сахарова.❙

Тетяна МИХАЙЛОВА 

Учора Верховна Рада продов-
жила свою роботу першим у 
2020 році засіданням. Однак 
вiдразу ж почалася низка пе-
рерв, що протривали майже 
до обіду. І все ж депутати ви-
рішили працювати до повного 
розгляду питань порядку де-
нного 14 січня.
А тим часом під будівлею Вер-
ховної Ради відновили акції 
протесту представники «На-
ціонального штабу захисту 
української землі», до складу 
якого входять аграрії, профс-
пілки, політичні сили та інші 
невдоволені. Вони вимагають 
не ухвалювати законопроєкт 
«Про обіг земель сільсько-
господарського призначен-
ня», що відкриває шлях ринку 
землі.

Ні — адвокатській 
монополії
 Першим питанням депутати взя-
лися розглядати внесений президен-
том законопроєкт про внесення змін 
до Конституції України, що передба-
чає скасування адвокатської моно-
полії. Пропонується вилучити поло-
ження Конституції, за яким винятко-
во адвокат здійснює представництво 
іншої особи в суді. 
 Також депутати планують розгля-
нути законопроєкт щодо програми 
Фонду розвитку підприємництва за-
ради підтримки малих підприємців. 

На меті у ВР — також внести зміни 
до Митного кодексу України та деяких 
інших законів України у зв’язку з про-
веденням адміністративної реформи; 
усунути неузгодженості в тексті при-
йнятого Закону України «Про внесен-
ня змін до Кодексу законів про працю 
України»; попрацювати над збережен-
ням культурних цінностей тощо.

Притча во язицех: 
зарплати й премії 
урядовців 
 Про бажання депутатів прослу-
хати в сесійній залі урядовців че-

рез високі зарплати під час перерви 
у засіданні ВР повідомив спікер пар-
ламенту Дмитро Разумков. Він зап-
ропонував порушити питання щодо 
надвисоких премій членів Кабмiну 
під час години запитань до уряду 17 
січня. 
 «Усі ми бачили інформацію щодо 
преміювання окремих керівників різ-
них установ i відомств. Гадаю, що й 
мені як голові Верховної Ради, й вам 
як народним депутатам і громадянам 
держави дуже цікаво почути пози-
цію щодо цих надбавок, премій, на-
скільки вони відповідають дійсності. 

І якщо відповідають, то за що?» — 
поцікавився Разумков. 
 Тому в п’ятницю після доповіді 
очільника МЗС Вадима Пристай-
ка про свої компенсації за надге-
роїчні зусилля в розбудові держави, 
ймовірно, розповідатимуть міністри.
 Водночас Дмитро Разумков про-
коментував і зарплати депутатів. Він 
спростував чутки про заробітні випла-
ти парламентарiям розміром у 100 
тис. грн, додавши, що після індекса-
ції, пов’язаної зі збільшенням прожит-
кового мінімуму, зарплата народного 
депутата зросте на 3 тис. грн. ■

ПАРЛАМЕНТ

Про титанічні зусилля чиновників Кабмiну,
що варті надвисоких премій 

■

Тетяна ГОДОВАНЕЦЬ

Ми не пророкуємо, ми тверезо оцінюємо реальність і маємо чимало гіркого досвіду й розчарувань, щоб розуміти 
й хотіти, аби нинішні вже зійшли з політичної арени й повернулись на свій ігровий майданчик. Сил терпіти немає, 
а після трагедії з нашим літаком в Ірані й дивної реакції влади — й поготів.
Нічого нового. Зазвичай переможці у владі ламають кому долі, кому — бізнес, кому — кар’єри, без співчуття і як 
наказ іншим. Вседозволеність, якщо не розпущеність влади, завжди будується на тому, що їй нічого не загрожує: 
перше — що її діяння незабаром забудуть, друге — що ресурсу, котрий перебуває у її руках, достатньо, щоб во-
лодарювати, скільки буде душі завгодно — третє. У цьому трикутнику геометрія кутів мінлива, вона залежить від 
політичної погоди та кон’юнктури. І влада найменше очікує, що людина буде робити те, що мусить робити. 
Але весь жах високосного часу, котрим можна вважати не лише нинішній 2020 рік, а й усе двадцяте століття, у 
тому, що в нього не було міцних моральних орієнтирів. Доказом приналежності до еліти хоч за Миколи Другого, 
хоч за Леніна—Сталіна було право безкарно позбавляти людину волі, гідності й, зрештою, самого життя. Право 
превалювання над чужими душами стало основною формою самоствердження оприччини. На зламі часу, коли 
стара ідеологія «впала» в один момент, поховавши під своїми уламками й те раціональне зерно, що мала, одна 
шоста частина Землі стала випаленою пустелею, де за правило була взята антимораль. Ні нова, що найменува-
ла себе демократичною, влада, ні кишачі, як зелені мухи на відходах, численні партії, ні поодинокі пророки, ні 
народонаселення, котре завжди вважалось головним і надійним носієм моральних засад, не змогли виробити 
незалежний критерій честі. Ніхто й ніщо не зміг протистояти ідеалу, збірним образом котрого став громадянин, 
який уміє обдурити ближнього й дальнього, «кинути» партнера, купити чиновника й наживати статки за рахунок 
тотального збідніння мільйонів. 
Що ж до сьогодення, котре вже встигло понасаджувати кинджалів у спину незалежності України, то слабкість 
нинішніх українських державників, їх убивча нездатність до проривних рішень, до відстоювання українодержав-
них інтересів, з одного боку, та відсутність на нинішньому політичному горизонті лідерів нації з відомими прізви-
щами — з другого, змушує оглядатись на всі боки й пильно придивлятись. Наразі, є до кого. Час такий, що ви-
гартовує, виліплює, огранює нових поводирів у протистояннях, боях і казематах. От і учорашній бранець Кремля 
Олег Сенцов, пізнавши всі «приманки» вірного послідовника радянського тоталітаризму, відважно, застосовуючи 
всі свої відкриті й відкриваючи приховані ресурси, бореться за державу Україна на всіх міжнародних майданчиках, 
його переконливе слово звучить з усіх можливих світових трибун.
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Офіс генпрокурора почав досу-
дове розслідування щодо дій ко-
лишнього директора Державного 
бюро розслідувань Романа Тру-
би. Виявляється, розслідування 
розпочали ще місяць тому — в 
середині грудня 2019 року, втім 
відомо про це стало лише зараз. 

Не впорався, ще й втручався
 Зокрема, офіційно на Різни-
цькій повідомляють наступне: 
«Генеральною прокуратурою за 
результатами розгляду звернен-
ня за фактами публікації у ЗМІ 
повідомлень про можливі проти-
правні дії Труби Р.М. щодо роз-
голошення відомостей досудо-
вого розслідування та втручан-
ня у діяльність працівників пра-
воохоронних органів 13.12.2019 
року до ЄРДР внесені відомості 
про вчинення кримінальних 
правопорушень, передбачених 
ч.1 ст. 343 (втручання в діяль-
ність працівників правоохорон-
них органів), ч.1 ст. 387 ККУ 
(розголошення даних досудово-
го слідства)».
 Наразі в офісі генпрокурора 
доручили резонансну справу го-
ловному слідчому управлінню 
Національної поліції.
 Нагадаємо, що президент Во-
лодимир Зеленський звільнив 
скандально відомого керівника 
ДБР Романа Трубу напередодні 
нового року — 27 грудня, після 
того як вступили в силу законо-
давчі зміни про Державне бюро 
розслідувань. Іншим указом гла-
ва держави призначив тимчасо-
во виконуючою обов’язки ди-
ректора ДБР народну депутат-
ку від фракції «Слуга народу» 

Ірину Венедіктову.
 Нове керівництво Бюро вже 
1 січня «привітало» пана Тру-
бу з новим роком офіційною за-
явою, в якій констатувало, що 
попереднє керівництво за під-
сумками 2019 року «не впорало-
ся з першочерговими завдання-
ми та викликами сьогодення». 
Мовляв, під час ознайомлення з 
роботою ДБР під керівництвом 
пана Труби «встановлено сут-
тєві порушення як в організа-
ції діяльності підрозділів, взає-
модії з правоохоронними орга-
нами, так і кадровим та техніч-
ним забезпеченням».

«Не винуватий я, то помста 
Порошенка!»
 Утім сам Роман Труба нама-
гається «тримати хвоста пісто-
летом». Зокрема, на новину про 
відкриття кримінального про-
вадження щодо його дій на по-
саді директора ДБР він позав-
чора відреагував заявою про те, 
що це розслідування не має пер-
спектив. 
 «Звертаю увагу, що кримі-
нальне провадження відкрито 
стосовно повідомлень про фей-
кові аудіозаписи. Перспектив 
там немає. Але постає головне 
питання: хто замовив та встано-
вив прослуховування в кабінеті 
директора ДБР, адже саме ця 
подія стала підставою для ство-
рення фейкових записів? Хто ав-
тор цього сценарію? На ці питан-
ня важливо офіційно отримати 
відповіді в рамках існуючого 
кримінального провадження», 
— написав екскерманич Бюро 
на своєму Telegram-каналі.
 За його словами, щодо пра-
вової частини провадження, то 

тут нібито все просто: внесення 
відомостей до ЄРДР не є чимось 
незвичайним, адже всі звернен-
ня, заяви мають бути перевірені 
в рамках відкритого криміналь-
ного провадження. Тому пан 
Труба обіцяє співпрацювати з 
правоохоронцями та давати від-
повіді на їхні питання.
 При цьому дивує, що фігу-
рант аудіозаписів, оприлюдне-
них наприкінці минулого року 
в соцмережах, звинувачує в усіх 
своїх бідах колишнього прези-
дента України Петра Порошен-
ка. Адже не Порошенко звіль-
няв Трубу з посади, і нині, як 
нардеп, а не президент, не має 
жодного впливу на нове керів-
ництво ДБР та офісу генпроку-
рора. 
 «Це очікувано. По-перше, 
це особисте — Петро Олексійо-
вич прагне помсти за професій-
ну роботу, яку вели слідчі ДБР 
у рамках 13 кримінальних про-
ваджень, учасником яких він 
є. По-друге, йому потрібно пе-
рекривати докази, здобуті під 
час розслідування, політич-
ною картою: поставити під сум-
нів об’єктивність дій керівни-
ка, чим знецінити результати 
роботи ДБР. Саме з цим месед-
жем він буде заходити до євро-

пейських політиків — це його 
єдиний захист», — запевняє 
Роман Труба. 
 Тоді як лідер партії «Євро-
пейська солідарність» Петро По-
рошенко ще одразу після звіль-
нення Труби з посади директора 
бюро заявив, що той буде при-
тягнутий до відповідальності 
«за злочини, які він вчинив під 
час перебування ня посаді, і за 
переслідування майданівців у 
лютому 2014 року».
 «Повністю дискредитова-
не Державне бюро розслідувань 
злочинця Труби. Злочинця — 
тому що те, що він зробив і що 
з’явилось на записах, чітко дово-
дить склад злочину. Він отриму-
вав незаконні вказівки від керів-
ництва країни, офісу президен-
та і реалізовував їх, даючи неза-
конні вказівки слідчим. В тому 
числі і по підписанню Мінських 
угод. В тому числі і по Керченсь-
кій протоці і по діях військових 
моряків. У тому числі і по націо-
налізації ПриватБанку і багать-
ох-багатьох інших питаннях, які 
мають державну вагу», — зазна-
чав Петро Олексійович. 
 Як повідомляла «УМ»,19 
листопада в месенджері Telegram 
з’явився анонімний канал під 
красномовною назвою «Трубу 

прорвало», де виклали аудіоза-
писи, зроблені нібито в кабінеті 
керівника ДБР і на яких чути 
схожий на його голос. На запи-
сах керівництво офісу президен-
та на Банковій нібито дає вказів-
ки директору ДБР, кого допи-
тувати, кого «підвісити», а кого 
«доганяти».
 Також на записах нібито Тру-
ба зупиняє обшуки на підприємс-
твах Костянтина Жеваго, обгово-
рює те, що п’ятий президент Пет-
ро Порошенко не прийшов на до-
пит, і те, що під час візиту МВФ 
не треба чіпати ПриватБанк і 
НБУ. ■

КОЛІЗІЇ

Справа — Труба 
Офіс генпрокурора перевіряє діяльність ексдиректора ДБР щодо 
можливого вчинення протиправних дій

■

Іван БОЙКО

 Оперативники поліції Київ-
щини, бійці спецпідрозділу КОРД 
спільно з працівниками облас-
ної прокуратури  затримали гру-
пу кiлерiв, які займалися замовни-
ми вбивствами. Їх підозрюють у 
вбивстві добровольця Аміни Окує-
вої та замаху на вбивство її чолові-
ка Адама Осмаєва. 
 Першим про це повідомив 
міністр внутрішніх справ Арсен 
Аваков. За його даними, на рахунку 
злочинців є ще два замовні вбивства, 
вчинені у вересні 2016 року та січні 
2019 року, які також розкрито. Пан 
Аваков додав, що ДНК одного з за-
триманих збіглося з ДНК на зброї, 
знайденій на місці злочину.
   У прокуратурі Київщини дода-
ють, що наразi слідчі дії тривають, 
здійснюють заходи щодо затриман-
ня всіх учасників злочинної органі-
зації та встановлення замовників. 
Пізніше голова Нацполіції Ігор Кли-
менко повідомив, що до складу зло-
чинної групи загалом входило сім 
осіб, частину з них за підозрою у двох 
убивствах затримали у вересні 2019 
року, а в неділю затримали ймовір-
ного організатора вбивства Окуєвої.
   З’ясувалося, що у вересні кілерів 
затримали за підозрою в причетності 
до вбивства директора компанії 
Caparol, що сталося у вересні 2016 
року в селі Крушинка Васильківсь-
кого району, а також до вбивства на-
чальника відділу реклами Київсько-
го метрополітену в січні 2019-го.
   Аналіз судових ухвал дозволив 
журналістам припустити, що ор-
ганізатором банди є уродженець міс-

та Каспійськ республіки Дагестан, 
росіянин, громадянин України, ме-
неджер Hangreplastic, раніше не су-
димий.
   Зокрема, в одній з ухвал за-
значалося, що злочинну органі-
зацію створив Редькін І. В. Судя-
чи з інформації у відкритих дже-
релах, iдеться про Редькіна Іго-
ря В’ячеславовича, 1964 року 
народження. Раніше він був влас-
ником чи співвласником кількох 
фірм, що займаються наданням пос-
луг харчування та виробництвом із 
пластмаси.
 Нагадаємо, що 30 жовтня 2017 
року на залізничному переїзді біля 
селища Глеваха Київської області 
невідомі обстріляли з кущів автомо-
біль Аміни Окуєвої, внаслідок чого 
вона загинула. Тоді як її чоловік 
Адам Осмаєв отримав важкі пора-

нення, але вижив.
 До речі, пан Осмаєв минулого 
понеділка прокоментував затри-
мання підозрюваного в убивстві 
дружини. За його словами, він ні-
коли не знав підозрюваного, а та-
кож інших членів групи. При цьо-
му він розуміє, що це замовний зло-
чин.
 «Щодо слідства в мене немає 
сумнівів, але є сумніви в судовій 
системі, яка відпускає підозрюва-
них у вбивствах», — сказав Адам 
Осмаєв. 
 Чоловік також подякував пра-
воохоронцям, зазначивши, що «це 
велика удача, передумовою якої 
стала рутинна робота поліції». І 
впевнено додав: «Я думаю, скоро 
слідство надасть інформацію щодо 
замовників. Це представники вла-
ди в РФ». ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Тільки б суд не відпустив
Правоохоронці затримали групу кілерів, підозрюваних у вбивстві 
добровольця Аміни Окуєвої

■ ОРГАНИ

ГПУ вже не існує
В Україні почав роботу офіс 
генерального прокурора
Іван БОЙКО

 З перших днів січня нового 2020 року на Різ-
ницькій змінили вивіску: замість ліквідованої 
Генеральної прокуратури запрацював офіс гене-
рального прокурора. 
 Чи справді зміна форми означає ще й зміну 
якості роботи прокурорів? Побачимо вже незаба-
ром. Принаймні генпрокурор Руслан Рябошапка 
запевняє, що все це відбувається в межах рефор-
ми органів прокуратури, що передбачає докорін-
ну зміну стандартів діяльності. 
 Згідно з інформацією на сайті новостворено-
го органу, «офіс генпрокуророра — центральний 
орган у системі прокуратури», який почав робо-
ту 2 січня 2020 року. Цей офіс матиме дванадцять 
департаментів, вісім окремих управлінь, дві спе-
ціалізовані прокуратури та пiвтори тисячi пра-
цівників у штаті замість 2 500 співробітників 
Генпрокуратури, передбачених законодавством. 
 Вже 20 січня заплановано розпочати конкурс 
на понад 200 вакансій.
 «Ми починали атестацію з 1339 прокурорів, 
після всіх процедур, тестів на знання законодавс-
тва, оцінки здібностей, виконання письмового за-
вдання і перевірки на доброчесність у ГПУ зали-
шилося 610 прокурорів, яким запропонували пе-
рейти до офісу генерального прокурора, і це ті, 
кому вже запропоновані посади», — наголошу-
вав пан Рябошапка.
 Як повідомляла «УМ», 25 вересня 2019 року в 
Україні набув чинності закон про реформування 
органів прокуратури, який передбачає реформу-
вання ГПУ в офіс генпрокурора, ліквідацію вій-
ськових прокуратур тощо. 
 Критики реформи прокуратури наголошува-
ли, що її головна мета полягає зовсім не у ство-
ренні ефективної прокуратури, як наголошуєть-
ся офіційно, а у тому, щоб завдяки зміні вивіс-
ки та відповідної переатестації прокурорів позбу-
тися кадрів, які не засвідчать відданість новому 
керівництву Різницької і Зе-команді загалом. ■

■

Ексдиректор ДБР Роман Труба 
вважає винним у своїх проблемах 
експрезидента Петра Порошенка.

❙
❙
❙

Бійці КОРД під час затримання ймовірного організатора 
вбивства Окуєвої.
Фото Нацполіції України.

❙
❙
❙
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«Це була 
непростима 
помилка» 
В Ірані заарештовано 
двох підозрюваних 
у збитті літака МАУ 
Ігор ВІТОВИЧ

 В Ірані заарештовані особи, яких 
підозрюють у причетності до катаст-
рофи українського повітряного лай-
нера, повідомила у вівторок, 14 січ-
ня, агенція «Рейтер» iз посилан-
ням на представника іранської судо-
вої влади Голамхоссейна Есмаїлі. За 
його даними, заарештовані дві осо-
би. 
 Усі причетні до збиття поблизу Те-
герана літака «Боїнг» 737 компанії 
«Міжнародні авіалінії України» 
(МАУ), внаслідок чого загинули 176 
людей, будуть покарані, запевнив 
президент Ірану Хасан Роухані. «Це 
була непростима помилка», — заявив 
він у вівторок, 14 січня, у телевізій-
ному зверненні, цитує агенція «Рей-
тер». За словами Роухані, лише одна 
людина не може бути відповідальною 
за катастрофу літака. «Кожен, кого 
слід покарати, повинен бути покара-
ний», — наголосив він, додавши, що 
це стосується відповідальних за ка-
тастрофу на всіх рівнях.
 Роухані зазначив, що іранський 
уряд несе відповідальність перед 
своїм народом та іншими країнами 
за загибель людей у збитому літаку. 
Він вважає «хорошим першим кро-
ком» той факт, що іранські війсь-
кові визнали свою помилку. «Ми по-
винні запевнити людей, що цього не 
станеться знову», — додав Роухані.
 За словами іранського президен-
та, для розгляду справи щодо збиття 
літака потрібно створити спеціаль-
ний суд за участю верховного судді 
та багатьох експертів. «Це — не зви-
чайна справа, весь світ стежитиме за 
цим судом», — наголосив Роухані.
 Тим часом Міжнародна організа-
ція цивільної авіації (ICAO) прий-
няла запрошення іранського уряду 
взяти участь у розслідуванні щодо 
збиття літака, повідомляє «Німець-
ка хвиля». Про намір надати свої 
експертні консультації в цій справі 
ICAO повідомила у понеділок, 13 січ-
ня. Зокрема, організація призначи-
ла старший та експертний технічний 
персонал, який тепер виконуватиме 
функції радників i спостерігачів під 
час розслідування. ICAO зазвичай не 
бере участі в розслідуваннях, однак 
може надати своїх експертів як спос-
терігачів. 
 А вже завтра, 16 січня, офіцій-
ні представники Канади, України, 
Швеції, Афганістану та Великої Бри-
танії зустрінуться в Лондоні, щоб 
«обговорити необхідність ретельно-
го розслідування та способи забезпе-
чення повної співпраці з боку ірансь-
кої влади» задля «прозорості та спра-
ведливості, включно з компенсацією 
для родин та близьких жертв» збиття 
літака рейсу PS752 в Ірані, повідом-
ляє сайт канадського уряду,
 «Країни-члени міжнародної гру-
пи... є об’єднаними у цій трагедії. 
Разом ми будемо продовжувати очі-
кувати і вимагати від іранської вла-
ди повної співпраці та підзвітності. 
Нашим пріоритетом залишається 
забезпечення підтримки сімей та 
близьких жертв», — сказав міністр 
закордонних справ Канади Франсуа-
Філіпп Шампань, який головувати-
ме на зборах Міжнародної групи з ко-
ординації та реагування щодо збиття 
українського «Боїнга». ■

■

Інф. «УМ»
 У понеділок, 13 січня, 
Литва відзначала національ-
не свято — День захисників 
свободи. В цей день литов-
ці згадують події зими 1991 
року, коли радянські війсь-
ка намагалися штурмом узя-
ти Вільнюський телецентр та 
розігнати мирну демонстра-
цію біля нього. Беззбройні 
люди намагалися голими ру-
ками зупинити танки. 14 мир-
них громадян того дня загину-
ло, більше двохсот було пора-
нено. «Телецентр було взято, 
але це стало «пірровою пере-
могою» радянської влади — 

замість сховатись по домів-
ках, литовці масово вийшли 
на барикади біля Сейму Рес-
публіки і тримали його обо-
рону, аж допоки в серпні 91-
го СРСР не закінчився ганеб-
ним «ГКЧП», і той самий Гор-
бачов був змушений у вересні 
офіційно визнати незалеж-
ність трьох країн Балтії. Те, 
що мало стати актом ствер-
дження влади iмперії, нато-
мість стало її ж суїцидом», — 
пише у своєму блозі на «Обоз-
рєватєлє» вчений і ветеран 
АТО Євген Дикий. 
 Україна сьогодні так само 
протистоїть «імперії зла». 

З цієї нагоди експрезидент-
ка Литви Даля Грибаускай-
те звернулася до свого й ук-
раїнського народів у рамках 
благодійного телемосту «Ра-
зом до перемоги», що відбув-
ся в ефірі «5-го канала». 
 «Сьогодні, 13 січня, зга-
дуємо дуже важливу для нас 
дату. Однак вона пов’язана з 
українцями, які в ті дні від-
стоювали нашу свободу разом 
із нами. Це була лінія фрон-
ту за нашу свободу. Сьогод-
ні така ж лінія проходить че-
рез Україну. Нам важливо 
допомогти всім, хто бореть-
ся проти агресії, хто бореть-

ся за свою свободу, відстою-
ючи Батьківщину. Я рада, 
що отримала подарунок без-
посередньо з лінії фронту. Це 
найдорожчий для мене пода-
рунок, який я коли-небудь 
отримувала. Вітаю і Литву, 
і Україну. Бажаю, щоб цей 
зв’язок ніколи не губився й 
залишався між нами назавж-
ди. Слава Україні! Слава ге-
роям України! Слава Литві!» 
— сказала пані Даля, трима-
ючи в руках прикрашену кві-
тами солдатську каску — той 
самий подарунок з лінії фрон-
ту.
 Промова зібрала багато 
вдячних відгуків від україн-
ців. «Схиляю голову перед 
цією жінкою!», «Вона справж-
ній друг України», «Красива 
й гідна жінка-президент! Ну 
щастить же людям!», «Нам би 
таку президентку», «Господи, 
ну чому в людей президенти, 
а у нас— Зеленський?» — так 
відреагували на слова Гриба-
ускайте користувачі соцме-
реж. ■

ПІДТРИМКА 

«Чому в людей президенти, 
а у нас — Зеленський?»
Даля Грибаускайте звернулася з промовою до українців

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Розташований на Філіппінах вул-
кан Тааль «спав» упродовж остан-
ніх 43 років. І ось 12 січня «вогняна 
гора», що височіє приблизно за 65 кі-
лометрів вiд столиці країни Маніли, 
знову прокинулася. Стовп диму і попе-
лу, який вивергає Тааль, піднімаєть-
ся в атмосферу на висоту близько 15 
кілометрів, через це в радіусі кількох 
миль усе вкрито товстим шаром сіро-
го пилу. А 13 січня він почав виверга-
ти лаву.
 Виверження супроводжується під-
земними поштовхами. Влада побо-
юється утворення цунамі. Тож наразі 
з сусідніх до вогняного велетня місте-
чок і сіл відселено в безпечні регіони 
понад 45 тисяч мешканців, повідоми-
ли представники місцевої влади. Під 
евакуацію потрапили й десятки ту-
ристів. Рівень тривоги, пов’язаної зі 
стихійним лихом, піднято до передо-
станнього четвертого рівня, повідом-
ляє «Євроньюс». В аеропорту Мані-
ли спочатку скасували 240 рейсів, а 
потім і взагалі призупинили роботу 
летовища. Також у регіоні залиша-
ються зачиненими школи та держав-
ні установи.
 Попереднє виверження вулкана 
Тааль фіксували 1977 року. 1991 року 
внаслідок виверження іншого вулка-
на Пінатубо, який розташований за 
сто кілометрів на північний захід від 
Маніли, загинули більше 800 осіб. 
 У разі потужного виверження вул-
кана Тааль евакуація може зачепити 
сотні тисяч мешканців, кажуть пред-
ставники влади. Сейсмологи застері-
гають, що інтенсивність вивержен-

ня може посилитися. Влада Філіппін 
розглядає проведення більш масштаб-
ної евакуації громадян. У понеділок, 
13 січня, стало відомо про наміри від-
селити сотні тисяч мешканців у разі 
подальшого посилення інтенсивності 
виверження, передає агенція новин 

«Ассошiейтед пресс». Наразі відомо 
про загибель однієї особи та трьох по-
ранених.
 Тааль вважають одним iз найак-
тивніших вулканів на Філіппінах. 
Водночас він відомий як одна з турис-
тичних принад країни. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У понеділок, 13 січня, під 
час оголошення в Лос-Анд-
желесі списку номінантів на 
«Оскар» кінострічка «Джо-
кер» режисера Тодда Філліп-
са була представлена в 11 но-
мінаціях. Зокрема, в таких як 
«Найкращий фільм», «Най-
кращий актор у головній 
ролі» (Хоакін Фенікс), «Най-
кращий режисер», «Найкра-
щий адаптований сценарій».
 На другому місці з 10 но-
мінаціями опинилося одра-
зу три стрічки. Серед них 
«Одного разу в Голлівуді…» 

Квентіна Тарантіно. Цей 
фільм представлений у кате-
горіях «Найкращий фільм», 
«Найкращий актор у голо-
вній ролі» (Леонардо Ді Кап-
ріо), «Найкращий режисер», 
«Найкраща чоловіча роль 
другого плану» (Бред Пітт).
 Так само 10 номінацій здо-
був фільм «Ірландець» Марті-
на Скорсезе. Ця кінокартина 
з Робертом де Ніро у головній 
ролі представлена, зокрема, 
в категоріях «Найкращий 
фільм» і «Найкращий режи-
сер». Крім того, в 10 номіна-
ціях представлена й кінокар-
тина «1917» Сема Мендеса.

 По шість номінацій мають 
стрічки «Шлюбна історія» 
Ноа Баумбака, «Паразити» 
південнокорейського режи-
сера Пон Чжун Хо, включно 
з категоріями «Найкращий 
фільм» i «Найкращий режи-
сер» (вперше для азійсько-
го кіно), «Кролик Джоджо» 
Тайка Вайтіті та «Малень-
кі жінки» режисерки Грети 
Гервіг.
 Серед акторок лідирує 
Скарлетт Йоганссон, яка 
здобула відразу дві номіна-
ції: як краща акторка у го-
ловній ролі в фільмі «Шлюб-
на історія» і як краща актор-

ка другого плану у стрічці 
«Кролик Джоджо». В історії 
«Оскарів» такий дубль вда-
вався рідко кому. Водночас 
кінокритики зазначають, 
що серед претендентів у ка-
тегорії «Найкращий режи-
сер» знову немає жодної жін-
ки.
 Церемонія вручення «Ос-
карів» відбудеться в Лос-Ан-
джелесі у ніч iз 9 на 10 люто-
го. Цьогорічна урочистість, 
як і торішня, не матиме ве-
дучого, натомість перемож-
ців у кожній номінації оголо-
шуватимуть різні запрошені 
знаменитості. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Головний у «колоді» — «Джокер» 
У Лос-Анджелесі оголошено претендентів на кінематографічну нагороду «Оскар»

■

СТИХІЯ

Життя на пороховій діжці
Філіппінський вулкан прокинувся після 43 років сну

■

За багато кілометрів від вулкана на його тлі фотографуються місцеві жителi й туристи. ❙
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Олег ГАНСЬКИЙ

Світові експерти намага-
ються вгадати, чи вибухне 
цьогоріч світова фінансо-
ва криза, яка, за деякими 
сценаріями, може пере-
вищувати потужність тієї, 
що була в 2008 році. На-
разі ж більшість експертів 
сходиться на думцi, що 
ймовірність рецесії світо-
вої економіки більш ніж 
очевидна.

Ймовірніше, ніж раніше 
 Про нову кризу почали 
говорити вже одразу після 
того, як світ більш–менш 
оговтався від кризи 2008 
року. За початок кризи 
видавали будь–яку нега-
тивну ситуацію у світовій 
економіці. Втім негати-
ву вдавалося уникнути. 
Принаймні до сьогодніш-
нього моменту. Але ніхто 
не може дати гарантії, що 
ситуація не зміниться кар-
динально вже впродовж 
нинішнього року. 
 Підставами до сумних 
передбачень є об’єктивні 
економічні критерії. Пер-
ший із них — прибут-
ковість американських 
облігацій. Суттєва різ-
ниця між прибутковістю 
«довгих» і «коротких» об-
лігацій, на думку аналі-
тиків, є універсальним 
випереджальним індика-
тором рецесії в останні 40 
років. При цьому від мо-
менту фіксації такої тен-
денції до початку кризи 
зазвичай минає 11-34 мі-
сяці. Перед кризою 2008 
року, різниця стала сут-
тєвою приблизно за 25 мі-
сяців. Останній раз ек-
сперти зафіксували від-
чутну різницю прибутко-
вості цінних паперів США 
у серпні 2019 року. Феде-
ральний резервний банк 
Нью-Йорка підрахував, 
що ймовірність нової ре-
цесії за облігаційним ін-
дикатором перебуває на 
рівні 2007 року. Один iз 
провідних інвестиційних 
банків світу JP Morgan 
Chase iще торік заявив 
про насування «суперкри-
зи». На підтвердження 
своїх слів навели дослід-
ження, котре враховувало 
тривалість зростання сві-
тової економіки, фінанси 
великих корпорацій, вар-
тість активів і розвиток 
фінансових інновацій.
 Допускає початок еко-
номічної кризи і один iз 
найвідоміших світових фі-
нансистів Нуріель Рубіні, 
який передбачив кризу 
2008 року. Свої прогно-
зи він робить, аналізуючи 
зростання світових боргів. 
Ще один аргумент «за» — 
статистика Світового бан-
ку, який зазначає: уп-
родовж останнього пів 
століття глобальні рецесії 
відбувалися раз на деся-
тиліття, а з моменту остан-
нього спаду 2009 року від-
булося рівно десять років. 
На думку експертiв, про-

гнози зростання світової 
економіки на найближчі 
два роки хоча й вигляда-
ють непогано, але й перед 
кризою 2008-2009 років 
вони виглядали не менш 
оптимістично. Тим часом 
моделювання ситуації, яке 
провели експерти банку, 
демонструють: iмовірність 
погіршення економічної 
ситуації вища, ніж мож-
ливість її поліпшення.
 Міністр фінансів 
США Лоуренс Саммерс 
говорить про кризу із 
2018 року, зазначаючи, 
що уникнути падіння не 
зможуть навіть розвинені 
країни. «Наслідки нового 
економічного спаду пере-
вершать і значно переви-
щать будь-які несприят-
ливі наслідки, пов’язані 
з прискоренням інфля-
ції до рівня трохи вище 
двох відсотків», — циту-
ють ЗМІ американського 
міністра, відзначаючи, 
що нова криза посилить 
популізм по всьому сві-
ту.

Тонкі промені оптимізму
 Міжнародний валют-
ний фонд тим часом нама-
гається спрогнозувати на-
слідки для світової еко-
номіки. Очільниця МВФ 
Крісталіна Георгієва за-
явила: якщо криза таки 
розпочнеться і буде міні-
мальною, проблемні бор-
ги можуть досягти 19 
трильйонів доларів. Це 
становить близько 40 від-
сотків від усього обсягу 
корпоративних кредитів.
 Міжнародний валют-
ний фонд упродовж ми-
нулого року тричі зни-
жував прогнозний показ-
ник зростання світового 
ВВП. Спочатку очікувало-
ся зростання 3,6%, потім 
улітку прогноз був погір-
шений до 3,5%, а восе-
ни — до 3%. На такому ж 
рівні виявилося зростання 
світової економіки в 2008 
році, коли вибухнула по-
передня глобальна еконо-

мічна криза.
 Світовий банк та-
кож очікує скромніше 
зростання світової еконо-
міки, проте без ознак по-
гіршення. Восени мину-
лого року його прогноз на 
2020 рік становив 2,4%. 
Однак у січневій доповіді 
банку прогноз навіть тро-
хи поліпшили, хоча і 
не набагато, — до 2,5% 
зростання ВВП.
 Світовий банк чи не 
найскептичніше ставить-
ся до ймовірності повно-
масштабної фінансової 
кризи. Із січневого зві-
ту Світового банку мож-
на зробити висновок, що 
найрізкіше економічне 
зростання сповільнило-
ся в 2019 році — до 2,4%. 
А у нинішньому році воно 
може, навпаки, прискори-
тися. Це станеться, як вва-
жають експерти банку, на 
тлі поступового віднов-
лення інвестицій і торгів-
лі після істотного спаду в 
попередньому році.
 Утім при цьому екс-
перти банку все ж зазнача-
ють: зниження економіч-
них показників усе ж за-
лишається. І кількість ри-
зиків не меншає: це нове 
загострення напруженос-
ті в торгівлі і невизначе-
ності в сфері торговельної 
політики, і різкіший, ніж 
очікувалося, спад в еконо-
міці найбільших країн, а 
також фінансові потрясін-
ня в країнах із ринком, що 
формується, і країнах, що 
розвиваються.

Долар по 60 чи «розмиті 
контури»? 
 Україна у цій ситуа-
ції опиняється навіть у 
гіршій ситуації, ніж про-
відні та економічно роз-
виненіші держави. Адже 
падіння у нас може бути 
значно суттєвішим. Віт-
чизняні ж експерти за-
значають: криза у нашій 
державі мала виникну-
ти ще у 2018-19 роках. На 
думку керівника відділу 

аналітики фінансової ком-
панії «Форекс клуб в Ук-
раїні» Андрія Шевчиши-
на, ймовірність розвитку 
повномасштабної світо-
вої кризи досить висока 
через серйозні проблеми 
в економіках найбільших 
країн світу у зв’язку з на-
слідками торгового конф-
лікту між США і Китаєм. 
Аналітик фінансової ком-
панії «Альпарі» Максим 
Пархоменко стверджує: 
ми побачимо не повно-
масштабну кризу, а лише 
уповільнення світової еко-
номіки. Ще один аналі-
тик, президент Українсь-
кого аналітичного цент-
ру Олександр Охріменко, 
вважає, що ймовірність 
світової кризи в 2020 році 
не перевищує десяти від-
сотків.
 Директор Crane IP 
Law Firm переконаний: 
якщо чутки про світовий 
«шторм» виявляться не 
вигадками, Україна, як і 
під час попередньої кри-
зи 2009 року, постраждає 
дуже сильно. Десять років 
тому, як ми пам’ятаємо, 
український ВВП впав на 
15 відсотків, а українсь-
ка гривня девальвувала із 
п’яти до восьми гривень 
за долар. Для прикладу, у 
Сполучених Штатах ВВП 
скоротилося на 5%. 
 Україна є надзвичайно 
вразливою для економіч-
них криз, оскільки наша 
держава і надалі зали-
шається сировинною: за-
лежність між динамікою 
ВВП і цінами на сировину 
становить близько 90 від-
сотків. Одним із найбіль-
ших покупців сировини 
у світі є Китай. І як тіль-
ки він стане менше купу-
вати, то ціни на сирови-
ну одразу впадуть, і в Ук-
раїні теж настане криза. 
Яка торкнеться насам-
перед валютного курсу. 
«У випадку світової еко-
номічної кризи навіть в 
умовах співпраці з МВФ, 
найімовірніше, ми отри-

маємо 60 гривень за до-
лар, а потім погодимося з 
вимогами МВФ щодо су-
дової, антикорупційної і 
інших інституційних ре-
форм», — каже керую-
чий партнер Capital Times 
Ерік Найман.
 На думку експерта 
Олександра Мартиненка, 
за останній місяць ризики 
глобальної економічної 
рецесії, навпаки, знизи-
лися. «Поліпшується біз-
нес-настрій, дещо знизи-
лася напруга в торговель-
них відносинах США і Ки-
таю», — каже він. Із ним 
не погоджується його ко-
лега, економічний експерт 
Олексій Кущ, який ствер-
джує: в даний час най-
більші інвестиційні бан-
кіри світу оцінюють мож-
ливість світової рецесії або 
фінансової кризи з iмовір-
ністю 60—70%. Однак 
точно такої ж кризи, як у 
2008-му, не буде, її фор-
мат, найімовірніше, вия-
виться видозміненим.
 «Якщо в 2008 році була 
дійсно фінансова криза, 
пов’язана з проблемами на 
деяких ринках капіталу, 
то найближча криза носи-
тиме формат «кризи про-
позиції». Або «промисло-
вої кризи», пов’язаної з 
переходом світової еко-
номіки до нового еконо-
мічного укладу, коли роз-
виваються нові глобаль-
ні економічні ланцюжки. 
Причому багато аналіти-
ків кажуть, що до закін-
чення першого терміну 
президентства Дональда 
Трампа Федеральна резер-
вна система США робити-
ме все для того, щоби гло-
бальна криза 2020 року 
не настала: за допомо-
гою прихованої програми 
економічного розширен-
ня, коли випускатимуть 
ліквідність і знижувати-
муть процентні ставки. 
Тобто вийде криза з розми-
тим контуром. У 2008 році 
був яскравий обрив циклу 
ділового зростання, гло-
бальне падіння економіки 
і торгівлі, падіння фондо-
вих ринків. А тактика роз-
митих контурів полягає в 
тому, що, наприклад, сві-

това торгівля може скоро-
титися, а світовий ВВП — 
зростати. Фондові ринки 
за допомогою постійних 
ін’єкцій ліквідності теж 
можуть періодично пада-
ти, але в більшому масш-
табі, у великому чи мен-
шому інтервалі, все-таки 
залишатися в фазі зрос-
тання. Тобто статистично 
ця криза може бути поміт-
ною, але ,за статистикою, 
світова економіка зроста-
тиме. Дуже повільно, але 
все-таки зростатиме», — 
каже Олексій Кущ.

Користь від кризи...
 Представники держа-
ви не вбачають у ситуа-
ції аж таких загроз. На-
ціональний банк України 
не прогнозує, що в світі 
може початися нова еко-
номічна криза, проте до-
пускає уповільнення тем-
пів зростання економіки 
світу, що має позитивно 
позначитися на економіці 
України.
 «Ми не очікуємо зараз 
повторення кризи 2008 
року в світовій економіці. 
А при м’якому уповіль-
ненні світової економі-
ки ми, скоріше, виграємо 
велике здешевлення зов-
нішніх ресурсів, ніж про-
граємо від деякого зни-
ження цін на експортну 
продукцію», — сказав за-
ступник голови Нацбанку 
Олег Чурій, визнавши, що 
через падіння попиту впа-
ли і світові ціни на деякі 
товари українського ек-
спорту.Водночас, навіть 
незважаючи на це, ком-
панії-експортери збіль-
шили обсяги торгівлі.
 «При цьому навіть 
у такій не дуже сприят-
ливій ситуації обсяги на-
шого експорту продовжу-
ють зростати, що свідчить 
про підвищення рівня про-
дуктивності економіки», 
— додав Чурій, зазначив-
ши, що у випадку продов-
ження уповільнення світо-
вої економіки, центральні 
банки розвинених еконо-
мік знижуватимуть відсо-
ткові ставки, тому інвес-
тори активніше заходити-
муть в Україну. ■

НАШІ ГРОШІ

До кризи залишилося...
Експерти очікують настання світової економічної кризи в 2020 році, 
але вважають, що вона не буде глобальною, як попередня, а «гібридною» 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Наздогнати й обігнати Америку
 Соціалістичному Китаю, схоже, вдасться виконати споконвічну 
мрію керівництва неіснуючого вже Радянського Союзу — обігнати 
за рівнем економічної активності США. 
 «У наступному десятилітті в рейтингу найважливіших економік 
відбудуться фундаментальні зміни, — повідомляє німецьке видання 
Die Welt. — Китай випередить США, і конкуренція обох держав стане 
для світу випробуванням на міцність. Одночасно виникнуть нові цен-
три сили в країнах, на які поки майже не звертають увагу».
 За твердженням експертів, упродовж кількох десятиліть США є 
найбільшою економікою планети. Торік американська економіка оці-
нювалася приблизно в 20,5 трлн доларів, при цьому ВВП Китаю ста-
новив близько 2/3 від цієї суми. А всього лише десять років тому 
економічна міць Китаю становила менш 1/3 такої США. Піднебесна 
зростає значно швидше, ніж раніше прогнозували.
 «Ймовірно, в 2025 році Китай обжене США», — цитують ЗМІ 
Людовика Субрана, головного економіста холдингу Allianz. Його ко-
леги вважають, що цей момент настане дещо пізніше, але у будь–
якому випадку трапиться це не пізніше 2030 року. За прогнозом бри-
танського банку HSBC, ВВП Китаю становитиме близько 26 трлн до-
ларів, у США — тільки 25,2 трлн доларів. 
 Цікава і доля третього місця. Так, експерти передбачають, що 
його посяде Індія, яка сьогодні на сьомому місцi. Вона обжене 
Японію і Німеччину. Із неприємних для нас новин: Росія, Південна 
Корея, Мексика, Індонезія в 2030 році будуть також представлені в 
топ-10 світової економіки. 
 Розподіл по місцях, втім, значною мірою залежить від розвит-
ку валют, адже ревальвація, скажімо, американської валюти може 
спричинити за собою значні зміни. Але незалежно від того, як саме 
виглядатиме рейтинг, зрозуміло, що азіатська економіка зростає 
швидше, а старі індустріальні країни поступово витісняються з про-
відних позицій.

■

«Гібридність» економічної кризи 2020 року може полягати у тому, 
що світова торгівля скоротиться, а ВВП, навпаки, зросте.
Фото з сайта ameu.org.ua.
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РЕФЛЕКСІЇ

«Пошкребеш 
москаля 
— знайдеш 
татарина»
Джерела живлення 
московської культури 
В. МИРОНЕНКО
Миколаїв

 Щоб зрозуміти походження росіян, 
властивості їхнього характеру, впли-
ву на інші народи, потрібен глибокий 
аналіз духовності цього народу. Наука 
про народний характер — етнологія — 
дуже молода, тому потрібно звернутися 
до науки походження народу — етноге-
незу, до науки спадковості — генетики, 
взагалі до історії культури московітів. 
Справжній знавець російської душі — 
Федір Достоєвський — писав: «Великою 
силою Росії було те, що європейці не зна-
ли нас, московітів». Для прикладу, роз-
глянемо ще кілька висловів  росіян про 
свою націю. М. Покровський (історик, 
засновник й організатор радянської іс-
торичної науки. — Ред.): «У жилах мос-
ковського народу тече щонайменше 80% 
азіатської крові». М. Горький: «Ми, мос-
ковіти, — народ бродяг»; «Найхарактер-
ніша риса московіта — його садистська 
жорстокість». П. Чаадаєв: «Московсь-
ка нація не дала жодної творчої ідеї». Та 
й іноземці не дуже високої думки були 
про московітів. Так, Астольф де Кюстін 
(французький мандрівник і письменник 
ХVІІІ ст.) писав: «Усе життя в Московії 
просякнуте брехнею».
 Та й російська мова своїм розвитком 
завдячує іноземцям — татарам, німцям, 
французам, але насамперед — україн-
цям. М. Трубєцкой (російський філолог 
і філософ, з 1922-го — професор славіс-
тики у Віденському університеті, співза-
сновник Празького мовознавчого гуртка 
і російської ідеологічно-політичної течії 
євразійства. — Ред.) чітко вказав, що до 
самого ХХ ст. московіти не мали грама-
тики «руского язика». До М. Ломоносо-
ва (1711—1765 рр.) усі росіяни навчали-
ся за українською граматикою Мелетія 
Смотрицького, що й підтвердив Трубєц-
кой.
 Петро І запросив у Росію сотні інозем-
них спеціалістів на державну службу. 
Так, датчанин за походженням В. Даль 
склав словник московського язика. Про-
фесор А. Гільфердінг зібрав московський 
етнографічний матеріал. Брокгауз та Еф-
рон склали московську теорію варязько-
го походження Русі. Ні німецька, ні ук-
раїнська мови не мали нічого спільного з 
московським азіатським язиком.
 Саму російську літературу творили 
етнічні не-росіяни: так, німецьке поход-
ження мали О. Блок, З. Гіппіус, О. Гер-
цен, А. Фет, М. Салтиков-Щедрін, Д. 
Фонвізін, українське — А. Ахматова-Го-
ренко, М. Гоголь, О. Аверченко, І. Бунін-
Буньковський, М. Зощенко, В. Королен-
ко, В. Немирович-Данченко, єврейське 
— П. Антокольський, Е. Багрицький, І. 
Еренбург, О. Мандельштам, Б. Пастер-
нак і багато-багато інших. Ці змосков-
щені іноземці, духовно і психологічно 
відірвані від національної батьківщини, 
не знаходили в собі сили створити літе-
ратурні перлини, які б увійшли в скар-
бницю світової літератури. Це визнають 
і самі московіти. Так, Бєлінський пи-
сав: «Мирового исторического значения 
русская литература никогда не имела и 
иметь не могла».
 І сьогодні Росія намагається загарба-
ти, підім’яти під себе чужі культури, вип-
равдовуючи це спільністю слов’янського 
коріння. ■

■ Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Якщо є п’ять націоналістичних 
партій, це означає, що немає жод-
ної», — казав координатор «То-
вариства відродження української 
нації» (ТВУН) нині покійний Іван 
Любас. Я згадав цього щирого пат-
ріота тому, що ТВУН була, мабуть, 
єдиною громадсько-політичною ор-
ганізацією, яка вже в назві декла-
рувала розуміння корінної причи-
ни невпевненої розбудови держави 
— розрив історичної тяглості, вчи-
нений Голодомором 1932-33 рр. Ми 
говоримо про незалежність, але 
насправді лише замінили одну за-
лежність на іншу... Партійна бага-
товекторність розростається через 
невизначеність — чого ми хоче-
мо, яку державу будуємо. Вона не-
вичерпна, а кожен вектор уявляє 
себе єдино правильним. Тому має-
мо близько трьох сотень «партій», 
маємо метрові виборчі бюлетені. 
Як там розібратися пересічному 
виборцю? «Читайте програми» — 
радять публічні політики. Це еле-
ментарне ухиляння від вирішення 
проблеми, адже статистика свід-
чить, що в Україні читаючої публіки 
залишилося не більше 3%; рештою 
заволоділо т. зв. кліпове мислен-
ня, тобто, на мою думку, відсут-
ність власне мислення, бо кліпо-
ве «мислення» використовує лише 
першу сигнальну систему: побачив, 
кліпнув, «лайкнув» і забув. Тому на 
порядки зростає вимога до інфор-
маційної якості об’єкта «кліпання».
 Утворення будь-якого об’єкта 
починається з ідеї. Це — універ-
сальний початок творення будь-яко-
го продукту — від молотка до кос-
мічного корабля, від першої ноти 
до музичного твору, від домаш-
ньої господарки до керівника де-
ржави... Ми програємо національ-
ну державу, бо не маємо ідеї, що 
будуємо, і цим користаються інші. 
Росія переймається маячнею світо-
вої величі і тому перманентно за-
зіхає на Україну, бо їй потрібно за-
кріпити привласнену нею історію 
Київської Русі; без неї Росія зали-
шається уламком Орди. Єврей-

ські націоналісти мріють про єдину 
державу для всіх євреїв світу і тому 
прагнуть захопити чиюсь занедба-
ну землю, бо Ізраїль уже перепов-
нений, а палестинці не хочуть розп-
рощатися з ідеєю власної держави. 
Ці та інші приклади свідчать про те, 
що головною «скрепою» суверен-
них держав є національна ідея. На-
цменшини (діаспори) в демократич-
них країнах мають усі громадянські 
права, крім одного — претендува-
ти на верховенство в державі-гос-
подарі... і тоді, без додаткових за-
конів, володарюють державна мова, 
національна культура, зберігаються 
національна історія, традиції тощо.
 Відомо, що національні ідеї всіх 
часів і народів формуються навко-
ло святинь рідної землі, освяче-
них минувшиною (тобто історією). 
А святині — це інструмент сус-
пільно-етнічних зв’язків. Чим дав-
ніші, тим святіші — бо перевірені 
часом, відзначені подіями, поли-
ті кров’ю і потом поколінь. І якщо 
пращури жили з давніх-давен, то 
будемо жити і ми, й наші нащад-
ки! Навколо святинь (мови, фоль-
клору, книг, руїн, могил, знамен-
них імен, дат і місцин) збирається 
народна еліта (священники, мит-
ці, науковці, трудящі), головна оз-
нака якої — це люди, спроможні 
знімати протиріччя між буттям-не-
буттям-буттям, відстоювати життя. 
За законами біології та біофізики, 
коли хоча б кожний двадцятий — 
елітний, тоді народ життєздатний, 
активний. Якщо ж менше — то де-
градує, перетворюється на добри-
во для зростання інших народів» 

(Юрій Шилов. «Українська На-
ціональна Ідея», Київ, «Аратта», 
2007).
 Спостерігаючи за тим, як у єв-
ропейських державах дбайливо 
оберігають древні руїни, забороня-
ють забудовувати історичні частини 
міст сучасними спорудами, як євреї 
благоговійно шанують пам’ять Ца-
дика, жертв Бабиного Яру тощо, ро-
зумієш — Національна ідея у них 
є. Тим часом в Україні руйнують іс-
торичні пам’ятники, як, наприклад, 
замки, історична частина Киє-
ва спотворена бородавками висо-
ток, могили заростають бур’янами, 
і переважна більшість населення на 
це не реагує. Звикли жити у своїй 
країні, як бомжі? Хто чи що приведе 
до тями збайдужіле населення?
 Водій-санітар із Полтави, який 
пережив жахіття коридору смерті 
Іловайського котла, повернувшись 
додому, побачив інше жахіття: ніх-
то нічим іншим не цікавиться, крім 
грошей! Таку ж політику демонструє 
і молода генерація «швидкополіти-
ків», що прийшли до влади 2019-го. 
Поки довірливі, політично невиба-
гливі українці, захоплені авральним 
штампуванням законів, сподівають-
ся, що в країні нарешті буде наве-
дено лад і злочинці «в законі» бу-
дуть покарані, в офісі президента 
без зайвого розголосу готується їх 
амністія — Закон про одноразове 
декларування тіньових активів. Та-
ким чином будуть легалізовані акти-
ви, вкрадені ваучерною «прихвати-
зацією», завищеними тарифами, на 
війні, тіньовим привласненням зем-
лі у період дії мораторію на її про-

даж, а також капітали, виведені за 
кордон. Тепер вони «законно» по-
вертатимуться в Україну у вигляді 
інвестицій. За них скуповуватимуть 
землю, тобто нашу землю купувати-
муть за наші ж гроші...
 І Вашингтон, і Париж, і Берлін, і 
Варшава, і Тель-Авів — наші друзі 
і партнери лише в тій мірі, що від-
повідає їхнім національним інте-
ресам, їхнім національним ідеям. 
Вибір в українців невеликий: або 
держава будується на фундамен-
ті Української Національної Ідеї 
(УНІ)  двома-трьома конкуруючи-
ми економічними моделями, або... 
На шляху утвердження УНІ лежить 
важлива перепона — Академія наук 
України в особі Інституту археоло-
гії успадкувала від імперської на-
уки, і монаршої, і радянської, тему 
просіонізації Трипільської культу-
ри. Причина принципова. Річ у тім, 
що за єврейським календарем нині 
йде 5775 рік від «створення світу», 
а за слов’яно-ведичним — 7527-й. 
Тобто Єгова творив тоді, коли світ 
проіснував понад 1700 років, а це 
означає, що євреї узурпували ста-
тус богообраного народу, первин-
ність належить не їм, а слов’янам-
українцям. Без внесення правдивої 
інформації в публічну сферу не 
можна скоригувати світогляд на-
селення, і УНІ не приживиться. Ук-
раїнцям доведеться погодитися з 
роллю добрива для зростання ін-
ших народів. Навіть якщо смач-
но їстимемо, местимемо, а злодії 
сидітимуть у тюрмах, будемо жир-
ним, екологічно чистим добривом, 
але не злаком... ■

ПОЛІТПАРНАС

Лімпопо
Микола ЦИВІРКО
Київ

З благословення патріарха 
Московського Кіріла (Ґун-
дяя) архієпископ Лімпо-
поський і всього Бантуста-
ну Йагупоп (Простокваша)  
сподвиг 29 православних клі-
риків Кенії, Уганди, Танзанії 
і Замбії на«відкритий лист» 
Патріархові Олександрійсь-
кому Теодору з приводу виз-
нання «українських розко-
льників» 

Кенію, Уганду, Танганьїку

згадую з Єлизавети ликом.

Де ж узявся тут московський дух?

Церкву нашу в мережі ютубу

проклинає клірик Мумбо-Юмбо —

аж летить по всій планеті пух...

Чи не сам вулкан Кіліманджаро

вирішив задати украм жару,

сповнений бурхливих непокор?

Та даремно він порушив тишу,

народивши промосковську мишу.

Не з лякливих, схоже, Теодор.

■

Свій «замок Річарда» має й Вінниччина. Правда, «середньовічним Річардом» був царський 
генерал Заботін, який і збудував у селі Мала Ростівка, що в Оратівському районі, цей палац у 
стилі середньовічної готики з червоної цегли, яку, подейкують, привезли з тих територій  Польщі, 
які  на той час входили до складу Російської імперії, понад сто років тому. Та, попри поважний вік, 
будівля має досить пристойний вигляд (чи не в якості будівельних матеріалів причина?), а статуї, що 
прикрашають її зусібіч, — і взагалі виглядають, мов нові. Кілька років тому палац викупив якийсь 
бізнесмен, можливо, саме тому будівля й має такий ошатний вигляд.

НАЦІЯ

Будемо добривом 
чи злаком?
Як нам приборкати нарочиту багатопартійність

■
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СЕМИВОЛОС, студентки Київського 
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Грінченка

 Новий 2020 рік Товарис-
тво «Знання» проголосило Ро-
ком Миколи Даниловича Ру-
денка. Про це йшлося, коли у 
приміщенні Київського плане-
тарію відзначали 80-річчя Раї-
си Опанасівни, його дружини. 
Хоча цією темою й не вдалося 
сколихнути владу та домогти-
ся офіційного проголошення, 
однак, заручившись підтрим-
кою Національної спілки пись-
менників України, товариства 
Подолинського та товариства 
«Просвіта», рік приурочили 
українському дисидентові пат-
ріотичними силами. Видатний 
український письменник, мис-
литель і правозахисник заслу-
говує пошани у свій сотий рік.
 «Сьогодні наше завдання 
дуже просте і водночас від-
повідальне. Перш за все, ми 
хочемо примагнітити увагу 
суспільства до наших апол-
лонів, на яких «тримається 
небо». Одним із них є Мико-
ла Данилович Руденко», — 
заявив Василь Іванович Ку-
шерець, голова правління То-
вариства «Знання» України 
на чергових грудневих Ру-
денківських читаннях. Дату 
для традиційного дійства — 
19 грудня — обрали не випад-
ково. Окрім того, що читання 
припали на день 100-річчя від 
народження Миколи Данило-
вича, так ще й, долею випад-
ку, на День святого Миколая 
— християнське свято. 
 Зірками читань стали кни-
га нарисів з фізичної еконо-
мії «Енергія прогресу», роман 
«Син Сонця — Фаетон» і поема 
«Хрест». Найбільший акцент 
уваги припав на те, що саме Ру-
денко зробив для Всесвіту та, 
взагалі, для розуміння ціліс-
ного життя. Спершу Василь 
Кушерець згадав його девізи: 
«Писати треба так, щоб почуло 

людство» та «Кожен громадя-
нин повинен бути живим голо-
сом землі, втіленням її живот-
ворчих сил, можливостей та 
охоронцем всесвітнього розу-
му». І справді, Миколу Руденка 
чутимуть ще багато років. Ок-
рему частину міркувань при-
святили значному внеску мис-
лителя в астрономічну науку: 
«Микола винайшов фундамен-
тальні речі, які досі мають над-
звичайно велике значення. Він 
майстерно довів, що між Мар-
сом і Юпітером існує ще одна 
планета — Фаетон».
 Та найбільше хвилюван-

ня викликало передбачення, 
яке ще не справдилося, але че-
кає свого часу. «Наша ще одна 
так звана проблема — астероїд 
Апофіс. У 2012 році було підра-
ховано, що найближче до Землі 
він буде в 2036 році... Його ор-
біта — між Землею та Місяцем. 
Поки прораховано, що загро-
за для Землі 1:40000. Але, ок-
рім того, ще можливе гравіта-
ційне збурення», — розповідає 
Василь Кушерець, а потім до-
дає, що завдяки сучасним тех-
нологіям та людським можли-
востям загрозу можна усунути, 
тому надія є. 

 Традицію грудневих чи-
тань Товариство започаткува-
ло 2016 року, відзначивши та-
ким чином 40 років від почат-
ку Гельсінського руху на тери-
торії України. Кожного разу 
Руденківські читання присвя-
чують різним питанням, які 
описував та досліджував Ми-
кола Данилович. Усі знають 
його як талановитого багато-
жанрового літератора, мис-
лителя, космолога, філософа 
та економіста, та цього разу 
на читаннях розкривали іншу 
сторону творця: Руденко-пра-
возахисник. 

 Наприкінці 1976 року, ри-
зикуючи своєю волею та жит-
тям, він стає засновником Ук-
раїнської гельсінської групи — 
об’єднання діячів українського 
правозахисного руху. Діяль-
ність цієї організації відігра-
ла історичну роль у розхиту-
ванні радянського режиму та 
викритті колоніальної сутності 
СРСР на міжнародному рівні. 
«Він же став ініціатором ство-
рення нашого товариства, яке 
вже нараховує третій десяток 
років... Микола Руденко був 
почесним головою нашого то-
вариства», — нагадує Володи-
мир Шевчук, директор Науко-
вого товариства імені Сергія 
Подолинського, заснованого у 
1999 році.
 Проте, згадуючи дисиден-
тів, активних громадських 
діячів того часу, мимохіть зга-
дуємо переважно чоловіків... А 
жінки, дружини? 
 «Подвижниці незламного 
духу і рятівного мислення»: 
саме так називають жінок-за-
сновниць Гельсінської групи 
Оксану Мешко та Ніну Стро-
кату, а також засновниць На-
укового товариства імені Сер-
гія Подолинського Олену Па-
нович, Людмилу Корнійчук та 
Раїсу Руденко. Це ті жінки, які 
всупереч страхітливим наслід-
кам виборювали пліч-о-пліч із 
чоловіками високі ідеї; ідеї, 
що українці несуть, мов олім-
пійський вогонь, наступним 
поколінням, своїм нащадкам. 
Саме цим сильним та нездолан-
ним жінкам теж були присвя-
чені цьогорічні Руденківські 
читання. ■

ПОСТАТЬ

Щоб почуло людство
Микола Руденко — один із титанів, на яких тримається український правозахист

■

Дар’я ТАТАРЧУК, студентка ІІ курсу Інституту 
журналістики Київського університету імені 
Бориса Грінченка

 Людське життя — суцільний кален-
дар. Календар того, що вже прийшло, 
календар того, що лиш прийде, кален-
дар дедлайнів, календар очікувань, ка-
лендар, календар, календар... І лист-
ки від них встигають опадати, як жов-
те листя зі старих дерев восени. Забудь-
те про них бодай на мить. Ходімо зі мною 
туди, звідки не вертаються й куди ніхто 
не поспішає.
 Перше, що кинулося в очі на Байко-
вому кладовищі, — це не старі склепи, 
не пишні монументи, не скромні хрес-
ти, а безкінечне листя залишилось iще 
з осенi. Воно — як опалі листки нашо-
го земного календаря. Воно мокре, вже 
нікому не потрібне, бо тут ніхто не пос-
пiшає. У цьому місці вже байдуже, яка 
дата, котра година, який день тижня.
 — Історія цього кладовища почалася 
давно. Назва походить від назви хутора 
героя Вітчизняної війни 1812 року Сер-
гія Байкова... — викладач-наставник 
Валерій Ясиновський узяв на себе роль 
екскурсовода й повів свою розповідь, 
поки ми йшли до перших поховань.
 Їх тут сотні. Чи, ба, може, тисячі. Усе 
в граніті, мармурі, написах. Тут тобі ге-
рой соціалізму, там партдіяч, тут пись-
менник, трохи далі ряд замикає великий 
науковець. Хто вироки підписував, хто 

лірику писав, хто наводив вічний сірий 
страх своєю непохитністю в державному 
апараті — однаково два метри всім від-
міряно. Лежать усі сумирненько, тихо. 
І навіть ворони, що час від часу вере-
щать із вологих, покритих мохом гілок, 
не тривожать їхнього глибокого сну. За 
життя боролися за різні ідеї, тут, на зем-
лі, мали свої погляди, а тепер ніхто ні з 
ким не скандалить, ніхто не травить ні-
кого, немає тут ні злості, ні боротьби. У 
кожного свій «дім», останній прихисток 
тіла.
 Кажуть, що людина жива, поки є 
той, хто її пам’ятає. Байкове кладовище 
— місце вічного сну сотень великих істо-
ричних постатей, тому їхнє земне життя 
продовжується. Тіла в землі, душі там, 
куди Бог розподілив, а спогади тут, се-
ред людей...
 — Юрій Корнійович Смолич, — чи-
тає викладач чергове ім’я з тисячі і про-
довжує: — Надзвичайно талановитий 
письменник, мемуарист, драматург. 
Дуже складна натура. Він мав псевдонім 
Стрілець. Оце псевдо писало доноси на 
письменників, зокрема на Довженка, 
Яновського... У 45-му отримав за доно-
си нагороду — 900 рублів. Але він вніс 
неоціненний внесок в історію українсь-
кої літератури.
 І так буває. Неначе з псевдонімом у 
людині друга людина виросла: одна бу-
дує, інша — руйнує. Оцінити життя лю-
дини — це не тест перевірити. Тут немає 

однозначних відповідей. І чорне, і біле 
змішалися воєдино й тепер постають 
словами перед могилами.
 — Іван Нечуй-Левицький. Тут не вар-
то зупинятися, ви всі добре його знаєте, 
— віддаємо шану спогадам про блискучі 
літературні твори й рушаємо далі.
 — Вони поряд: кат і його жертва. 
Олексій Федосійович Ватченко — один 
із тих, хто влаштував нестерпне цьку-
вання Олесю Гончару за роман «Собор», 
бо впізнав у головному героєві Лободі 
себе. Він так само — як Лобода — здав 
батька в будинок престарілих.
 Кати й жертви, чи зустрічалися вони 
хоч раз на тому світі? Чи лунали в смерт-
ну годину для тих, хто підписував виро-
ки, голоси мучеників? А парадокс який 
влади людини над людиною: смерть по-
жирає всіх, тож неважливо, якого ран-
гу ти вдостоєний сьогодні, бо хтозна, чи 
завтра не спитається з тебе за все. Ми-
хайло Булгаков у своєму романі «Майс-
тер і Маргарита» сказав: «Отож дозволь-
те вас спитати, як може керувати люди-
на, коли вона не лише позбавлена змоги 
скласти будь-який план хоча б на сміхо-
винно куций термін, ну, років, скажі-
мо, на тисячу, а й не може поручитися 
навіть за свій завтрашній день?» Чи ка-
явся кат в останні секунди, коли пелена 
примарної власної величі спадала перед 
роззявленим ротом смерті?»
 Ми обійшли чимало могил, і біля 
кожної знайшлися слово і спогад. Та й 
ось яка формула намалювалася в дум-
ках: є такі могили, біля яких згадують 
неоціненний внесок у розвиток, а є такі, 
де варто сказати про внесок у деграда-
цію, а бiля якихось варто просто не зга-
дувати. Тут уже хто чого вдостоїв себе за 
життя, те й кажуть, так і пом’януть...
 Ми все бродили поміж могил. І все іме-
на, імена, дати...Спогади. Пам’ятаємо, 

любимо, вічна скорбота. Оглянулася. 
Ми всіх пам’ятаємо й цінимо, а он схід-
ці вже розвалилися. Ще трохи й до цієї 
частини не добереться ніхто, окрім пта-
шок, яких чомусь тут нема. Апатично-
задуманий погляд наткнувся на старий 
іржавий хрест і могилу, що заросла тра-
вою. «Оце й оцінка, оце й пам’ять», — 
думаю собі. Та думки перебиває запах... 
Такий різкий запах вологості, який мо-
хом обсів старі дерева, котрі шматками 
розвалюються, неначе старущі занед-
бані замки.
 — От-от на голови впаде,— чую позаду 
голос.
 Таки впаде, але ж ми пам’ятаємо, 
так написано на плитах? А що воно та 
пам’ять? Яка їй ціна без конкретних дій? 
Словами згадати — одне, ділами доводи-
ти — зовсім інше. Але без справ слова — 
усього лише лексичні одиниці. Дивіться 
прямо. Ні, вам не привидiлося. Там ле-
жить великий білий лев. Щоправда, він 
несправжній, тому не бійтеся. Що він 
тут робить посеред усіх цих атрибутів 
покійників? Він неначе застиг у вічній 
зимі. Кого охороняє? А може, величі до-
дає? Живі й мертвих до себе дорівняти 
хочуть: усе міряють земними мірками. 
Хоч лева посади, хоч палац вимуруй, 
а спогадів це не зітре, думку навряд чи 
змінить і душу не викупить із лап гріха. 
Як пройшов земний шлях, то так і від-
гукнеться устами інших. Як часто в пов-
сякденних турботах ми думаємо про віч-
не? А згадуємо про душу? Хтось вважає, 
що це роздуми для сивини років, але ж 
часу в нас так мало...
 Перепочили від звичних турбот? По-
бували там, звідки не повертаються? 
Пора й на вихід. І поки ви ще можете 
звідси вийти, то спиніться й подумайте, 
чи впевнені, що там, на небі, колись вас 
зустрінуть... ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Про вічне серед вічності
Оцінити життя людини — це не тест перевірити

■

Неодмінний секретар УГГ Раїса Руденко та голова УГГ Микола Руденко на його 80-річчі 19.11.2000 р.
Фото з сайта maidan.org.ua.

❙
❙
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ
Сумська область

У кожного краю, як і в кожної лю-
дини, є своя доля, зіткана з мит-
тєвостей життя. Багато подій роз-
чиняється у часі. Та є такі, що йому 
не підвладні. Усі, кому не байдужа 
історія, при слові Конотоп згадують 
найяскравішу зі сторінок — Коно-
топську битву 1659 року. Ця сторінка 
писана не лише шаблями й списами, 
а й найблагороднішими поривання-
ми. Це — волелюбність, духовність, 
традиції, шляхетна вдача й лицарські 
звичаї. Це козацька слава. Це — іме-
на, які творили й творять нашу іс-
торію. А серед тих імен — гетьман 
України Іван Виговський, полковник 
Григорій Гуляницький, бойовий гене-
рал Михайло Драгомиров, всесвіт-
ньо відомий художник Казимир Ма-
левич, видатний історик Олександр 
Лазаревський, народний художник 
України Микола Стороженко...
Наше видання продовжує гортати 
сторінки історії Конотопщини й роз-
повідати про подвиги предків.

Повернення
 Від Конотопа до В’язового — 
рукою подати. Саме там, до 90-
річчя видатного земляка (до сво-
го славетного ювілею художник  
не дожив три з половиною роки) 
відкрили розкішний Музей Ми-
коли Стороженка.
 «Зробили грандіозний ре-
монт, — розповідає Тетяна Ше-
рудило, заступник голови Коно-
топської райдержадміністрації. 
— Підготував музейний проєкт 
Олександр Цугорка, учень, а 
нині співкерівник майстерні 
живопису і храмової культу-
ри, яку ще 1994 року відкрив і 
до останніх днів життя очолю-
вав  Стороженко. Сільська рада 
(голова Людмила Сіренко) виді-
лила приміщення. Роботу буді-
вельників оплатили місцеві під-
приємства і фермери».
 Односельці й до сьогодні зга-
дують відкриття музею. Для них 
то було справжнє народне свято. 
У підготовці брали участь рек-
тор Національної академії об-
разотворчого мистецтва та архі-
тектури Андрій Чебикін, роди-
на художника: дружина Раїса, 
син Максим і молодший брат Ва-
силь. 
 На стінах музею — розписи 
послідовників художника, при 
вході до великої експозиційної 
зали — портрет роботи Романа 
Петрука «Пам’ять. Микола Сто-
роженко», а далі в експозиціях — 
усе його життя і творчість у світли-
нах, документах, особистих речах, 
нагородах і творах. Особливе місце 
займають ілюстрації до останньої 
великої філософсько-мистецької 
роботи «Мій Шевченко». 
 Кілька музейних кімнат, ко-
ридори та вестибюлі загальною 
площею 180 квадратних метрів 
чудово впорядковані, прекрасно 
оформлені та оздоблені, виблис-
кують кахлями, яскравими фар-
бами й електричним сяйвом. Та, 
звісно, основну красу забезпе-
чують картини — точніше, їхні 
зменшені в розмірах фрагменти, 
бо багато творів настільки мону-
ментальні, що навіть один із них 
може не поміститися на стіні. Де-
які розміщено на вітражах, лайт-
боксах із внутрішньою LED-під-
світкою. 
 На території села зберігся бу-
динок, де жив Микола Сторо-
женко, хоч там і мешкають інші 
люди. Неподалік музею росте 
в’яз, під яким він ходив. Збереже-
но старовинну церкву‚ збудовану 
1859 року, де хрестили не одне по-
коління Стороженків, приміщен-
ня колишньої церковно-приходсь-
кої школи, де навчався майбутній 
художник. Неподалік висадже-
на дубово-липова алея учасника-
ми відкриття музею. Микола Сто-

роженко жив майбутнім, повсяк-
день творячи його своєю невтом-
ною працею митця. 

Генії належать людству...
 Тамара Романчук, вчителька 
історії й керівник літоб’єднання 
«Плеяда» місцевої школи, за 
сумісництвом екскурсовод музею 
на громадських засадах, залюб-
лена в свою справу. На одному 
подиху слухаю розповіді Тама-
ри Олександрівни, її колег Вік-
торії Авдєєвої, Віри Дяченко та 
юних гідів-екскурсоводів — уч-
нів школи Дар’ї Желдак, Софії 
Цементової, Софії Сопрунчук, 
Валерії Васькової, Анастасії Ко-
вальчук. За цей короткий час до 
музею завітало близько трьох ти-
сяч відвідувачів. Про музей дізна-
ються, буває, просто зі вказівни-
ка на трасі. У книзі відгуків є за-
писи вдячних відвідувачів навіть 
з Австрії. 
 «Генії належать людству 
але кожен з них нерозривно 
пов’язаний з рідною землею,— 
веде розповідь Тамара Романчук. 
— Микола Стороженко воістину 
геній, народний художник Ук-
раїни, лауреат премії імені Тара-
са Шевченка, засновник і керів-
ник творчої майстерні архітек-
тури, народився в селі В’язове, 
що розкинулося на березі річ-
ки Єзуч. Бідність, розкуркулен-
ня припали на його долю. Бать-
ко Андрій працював столярем на 
залізничній станції. Як свідчать 
очевидці, мав золоті руки. Май-
стерність була в усьому: вули-
ки, колеса, мандоліни... Репре-
сували його за те, що не записав-
ся до колгоспу. Відібрали земель-
ний наділ, город біля хати». Саме 
від матері художник черпав лю-
бов до рідного краю, до улюбле-
ної справи. Кажуть, що саме че-
рез портрет матері він вдало уза-
гальнив усі чесноти українських 
жінок. Розповідають, що коли в 
село ввійшли німці й зайшли до 
хати Стороженків, вони хотіли 
забрати юного художника. Їх вра-
зив талант хлопця, який вуглика-
ми з печі розмалював усю хату. Та 
мама сховала його у рідні. Пізні-
ше, за порадою директора школи, 
мама благословляє сина іконою 
Миколи Чудотворця на навчання 
до Одеського художнього учили-
ща. Там його талант одразу помі-
чають і пишуть листа до Києва ав-
торитетному педагогу Тетяні Яб-
лонській. 
 По черзі слово перебирають 
юні екскурсоводи. Дар’я Желдак 
звертає увагу на особисті речі ху-
дожника: берет, в якому працю-
вав у майстерні, халат, який йому 
подарували в Узбекистані. Усі ці 

речі люб’язно передала родина.
 Валерія Васькова просить 
звернути увагу на те, що черво-
ною ниткою через творчість Ми-
коли Стороженка пройшла копіт-
ка робота над ілюстраціями до 
Кобзаря, над яким він працював 
понад пів століття.
 «На Херсонщині, в сели-
щі міського типу Лазурне, є са-
наторій «Гіллея», — розповідає 
восьмикласниця Софія Цемен-
това. — Саме там наш земляк на 
стіні висотою шість метрів відтво-
рив епічне мозаїчне панно «Ук-
раїна Скіфська — Еллада Степо-
ва» площею 240 квадратних мет-
рів! Звертаючись до теми скіфів, 
митець намагається розгадати те-
перішнє та майбутнє, наголошує 
на незнищенності українського 
духу, його самобутності».
 Сторінка за сторінкою гортає-
мо фрагменти біографії Миколи 
Стороженка. І дізнаємося, що на 
дозвіллі художник багато часу 
проводить у філармонії. І саме там 
він знайомиться з майбут ньою 
дружиною Раїсою Мельничен-
ко (нині Стороженко). Енергій-
на, запальна жінка мудрим сло-
вом і ділом підтримує чоловіка. 
Та найбільший подарунок — син 
Максим, який продовжив стежку 
батька — став монументалістом. 
 На річницю музею у В’язовому 
проводили акцію «Творчість ху-

дожника очима сучасників». Раї-
са Стороженко приїздила й наго-
роджувала переможців. А пере-
можцями стали діти, які напи-
сали чудові есе, малюнки. «Та 
найбільша нагорода для нас, 
сельчан, — це бачити в очах рідні 
художника сльози радості і вдяч-
ності, — говорить директор шко-
ли Олена Миколаївна Цементо-
ва. — Ми раді, що школа Мико-
ли Андрійовича є, живе». 
 Микола Стороженко був 
учасником багатьох закордон-
них виставок. Якось, коли був 
в Італії, його вразило полотно 
«Тайна вечеря». Повернувшись 
в Україну, художник натхненно 
працює і створює репродукцію 
полотна «Передчуття Голгофи». 
Спочатку він хотів дати назву 
«Чаша», та все ж назва «Перед-
чуття Голгофи» перемогла. Ху-
дожник час від часу сам себе за-
питував, чому саме зупинився на 
цій назві. І згодом відповідав: «Я 
відчуваю біль. Біль за Україну. 
За екологію. І особливо за те, що 
оскверняється людство». Особ-
ливо боліла в художника душа за 
поведінку майбутніх поколінь. 
Це всюди видно в його творах. 
Люди й справді втрачають куль-
туру спілкування. Вони неодмін-
но мають працею подолати своє 
егоїстичне «я» й почати творити 
добрі справи. Коли Микола Сто-
роженко презентував полотно 
«Передчуття Голгофи», сказав зо-
лоті слова: «Все це заповідаю вам, 
щоб ви любили одне одного, і тоді 
світ зміниться на краще». 

Після Голгофи — Воскресіння
 Близькість кордону України 
з країною-агресором мала б впли-
вати на місцевих жителів так, як 
великі планети впливають на ас-
тероїди. Існує незбагненна таєм-
ниця, яку важко розсекретити: 
чому на географічній вісі Бату-
рин—Конотоп—Глухів завжди 
було більше українства, ніж у де-
яких центральних регіонах на-
шої держави, куди московітський 
чобіт, можливо, навіть не ступав? 
Велична Конотопська битва 1659 
року, події в Батурині та Глухові 
— гетьманській столиці Ліво-
бережної України, справили на 
майбутнього художника настіль-
ки сильне враження, що він від-
чував його впродовж усього свого 
життя.
 Найвідоміший живопис-
ний твір Миколи Стороженка 
— епічне полотно «Передчут-
тя Голгофи». Це своєрідний ко-
лаж на біблійні сюжети площею 
28 квадратних метрів (чотири 

метри заввишки і сім завширш-
ки), над яким художник працю-
вав п’ять років. У 2013-му, коли 
картину було завершено, авторо-
ві вже виповнилося 85, а до друго-
го Майдану та початку Революції 
гідності залишалося кілька міся-
ців. За допомогою образів та теп-
лих тонів художник передав кар-
тині душевний біль, накопичений 
упродовж життя.
 Мистецтвознавці вважають, 
що такого художнього полотна, 
як «Передчуття Голгофи» Мико-
ли Стороженка, в Україні ще не 
було. Вражає назва твору, яка ви-
явилась пророчою. Шлях Украї-
ни на Голгофу триває вже не одне 
століття, але видатний митець, 
виходить, передрік, що його за-
вершальний етап розпочнеться 
саме у 2013 році. Такі передчуття 
Всевишній дарує не всім — лише 
геніям. Після Голгофи неодмін-
но прийде Воскресіння. 
 Критики й експерти ототож-
нюють «Передчуття Голгофи» не 
інакше, як із закликом до духов-
ного діалогу. Одним із централь-
них образів картини є Ягнятко — 
Агнець Божий, який традиційно 
символізує Ісуса Христа. З тіла 
Ягняти витікає кров. Пролив її 
Син Божий у надії витворити з 
людських душ світильники віри 
— щоб із синів ночі й темряви, за 
Святим Письмом, «ми стали си-
нами світла й синами дня».
 Миколу Стороженка нази-
вають унікальним художником, 
який умів поєднувати духовне і 
тілесне, небесне і земне. Він ди-
вився на світ очима поета, а то і 
провидця. П’ять років працю-
вав над полотном. Лише на ескі-
зи витратив два роки. Роботу ху-
дожник завершив восени 2013 
року, буквально в переддень Ре-
волюції гідності, напередодні вій-
ни Росії проти України. «Перед-
чуття Голгофи» називають  про-
роцтвом. Адже чим, як не Голго-
фою, Україна є в останні роки? 

Приїздіть до В’язового
 Коли поверталася до столи-
ці, подумалося: цей музей міг 
бути у Києві. Але добре, що він 
у В’язовому, на малій батьків-
щині митця. Саме там, де форму-
вався його світогляд. Сюди вар-
то приїхати, щоб побачити й від-
чути, чим живуть його земляки. 
І відкривати музеї в селах пот-
рібно, щоб генерувати нове по-
коління. До речі, кажуть Мико-
ла Стороженко хотів купити хату 
у В’язовому й оселитися тут, але 
не судилося. Та все ж він повер-
нувся додому у добрій славі. ■

КОНОТОП. УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Микола Стороженко: Все заповідаю вам
Любити одне одного, щоб змінити світ на краще

■

ДОВІДКА «УМ»

 Микола Андрійович
 Стороженко

 Народився 24 вересня 1928 року в 
селі В’язове Конотопського району, що 
на Сумщині. Народний художник Украї-
ни, живописець, графік, дійсний член 
Національної академії мистецтв Украї-
ни, професор Національної академії об-
разотворчого мистецтва і архітектури, 
лауреат Державної премії України імені 
Тараса Шевченка.
 Працював у галузі станкового та 
монументально-декоративного живо-
пису, книжкової графіки. Віртуозно во-
лодів різними мистецькими техніками. 
У творах прагнув досягти гармонії, роз-
гадати таємниці народних традицій, на-
повнити композиції глибоким змістом, 
духовністю.
 Був одним із перших серед тих, хто 
втілював у художніх творах образи дов-
гий час замовчуваних діячів науки і 
культури — Максима Березовського, 
Петра Могили, Феофана Прокоповича, 
Григорія Сковороди.
 Близько 40 років викладав у 
Київському державному художньому 
інституті Національної академії образо-
творчого мистецтва і архітектури.
 Помер 15 квітня 2015 року. Похова-
ний у Києві на Байковому кладовищі.

■

Народний художник України Микола Стороженко.❙

Гід музею  — восьмикласниця Софія Цементова.❙
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Катерина САМЧЕНКО

 Коли з’явилася перша письмова згад-
ка про Україну? Хто з українців отримав 
«Оскара»? Яким був перший український 
кінофільм? Де проходить найдовший за-
лізничний маршрут в Україні? Як вигля-
дає перша друкована книга українською 
мовою? Відповіді на всі ці питання мож-
на знайти на виставці Ukraine wow. Відві-
давши її, кожен буде здивований фактами 
про свою Батьківщину та її історією.
 Експозиція розташована на  Київсько-
му вокзалі, вихід на 14-ту колію, що зов
сім не дивно, ажде спочатку Укрзалізни-
ця планувала присвятити її саме вітчизня-
ним залізничним шляхам. У процесі ство-
рення виставки стало зрозуміло, що роз-
повідати про залізницю, не поринаючи в 
історію та культуру нашої Батьківщини, 
неможливо. 
 Ukraine wow — це виставка-подорож, 
тож, як і кожна мандрівка, вона дивує, за-
хоплює, розширює світогляд. На самому 
початку виставки відвідувачів зустрічає 
збільшене до велетенських розмірів купе. 
І ось ми, немов малі діти, сідаємо в нього 
та рушаємо в мандрівку Україною. 
 Перше, що дійсно вражає, — українсь-
кі пейзажі. Гостям надається можливість 
насолодитися краєвидами з вікна потяга 
#45-46 Лисичанськ—Ужгород, що пере-
тинає всю територію України. 
 А можливо, ви бажаєте помилувати-
ся столицею з висоти пташиного польо-

ту? Без проблем! Атракціон віртуальної 
реальності перенесе нас на верхівку мо-
нумента Батьківщина-мати. 
 Не всі знають, що в Рівненській облас-
ті є справжнісінький ботанічний фено-
мен: живий зелений тунель у лісовому ма-
сиві, утворений заростями дерев та кущів 
— «Тунель кохання». Організатори від-
творили його, і тепер кожен має змогу, не 
виїжджаючи з Києва, відчути чарівність 
та дивовижність природної оази. 
 Креативно втілені любов та повага до 
України й у таких експонатах, як інсталя-
ції з блискучого антрациту, стіни з бурш-
тину, соняшники, що прагнуть до сонця. 
А сіль та вугілля, немов Інь та Янь, під-
тримують вічну рівновагу.
 Організатори виставки також пропо-
нують познайомитися і з цікавою україн-
скою історією та її знаковими постатями. 
Так, всесвітньо відомий художник Кази-
мир Малевич народився у Києві, потім 
працював тут в Академії мистецтв, а 
його дитинство пройшло на Харківщині. 
Представлена творчість скульптура Олек-
сандра Архипенка, перша надрукована в 
Україні книга — «Апостол» Івана Федо-
рова (1574 рік), барокові царські ворота 
XVIII століття, знаменитий «Требник» 
Петра Могили, букви алфавіту Георгія 
Нарбута, срібні гривні Київської Русі, 
унікальна українська кераміка. Такі 
«вау-експонати»  (на виставці частина їх 
— справжні й відтворені віртуально) да-
ють змогу кожному поринути в багатові-

кову, яскраву та строкату історію нашої 
держави.
 Наприкінці експозиції відвідува-
чам пропонують перевірити свої знан-
ня з вітчизняної географії, економі-
ки, культури та історії. 10 питань ін-
терактивної вікторини повертають 
нас у шкільні часи, коли вчитель так 
само запитував: яка найменша за те-
риторією область України, як звали 
фундатора нової української літерату-
ри, хто такий Петро-Конашевич Сагай-
дачний тощо.Україна вражає! Вистав-
ка Ukraine wow змушує кожного замис-
литись: чи достатньо ми знаємо свою 
країну? Чи достатньо ми її цінуємо? 
Україна унікальна. Немає жодної краї-
ни з такою милозвучною мовою і таки-
ми гостинними людьми.Подорожуйте 
Україною, віртуально і в реальності, 
досліджуйте її та не соромтесь дивува-
тися відкриттям! Адже наша країна — 

це діясно WOW!
 Виставка продовжена до 29 лютого. 
Тож у всіх, хто ще не встиг ознайомити-
ся у Києві з українськими дивовижами, 
є можливість здійснити подорож у про-
сторі й часі. ■

ВИСТАВКА

Вау-подорож у просторі і 
часі
У креативному просторі Київського вокзалу вчать 
любити Батьківщину

■

Валентина САМЧЕНКО

 У прокат виходить комедія 
«Мої думки тихі». Її зачин — 
«стоматологічний»: про, мож-
ливо, молочний зуб Христа й 
імплант головного героя Вади-
ма — молодого звукорежисера, 
який тимчасово мешкає у Києві. 
Переважно події у фільмі — ре-
альні, хоча буде зовсім трохи чи 
то містики, чи то сновидінь.
 Є гумор на межі фолу. Так, 
щоб упевнитися в достовірності 
пропозицій і в тому, чи станеть-
ся диво, треба доторкнутися до 
таємничого згортка яким ви ду-
маєте пальцем? Так, середнім 
(бо він найдовший). А є зовсім 
безневинний. Наприклад, сто-
матолог розповість, що всі хво-
роби можна вилікувати силою 
думки, окрім... карієса.
 Золотою жилою має стати 
для Вадима (Андрій Лідаговсь-
кий) замовлення зробити запи-
си голосів тварин для канадій-
ця українського походження 
— для комп’ютерної гри «Ноїв 
ковчег». Чому такий інтерес до 
наших широт? Бо українська 
фауна краще відчуває набли-
ження... потопу.
 Найціннішим (і в доларовому 
еквіваленті теж) може стати за-
пис крякання рідкісної рахівсь-
кої дикої качки. Тому і прямує 
поїзд в Ужгород... Потім будуть 

українські таксі «Сакура», зу-
пинка «Мулен Руж» і готель 
«Твін Пікс» — повірте, збоку це 
виглядає дуже іронічно.
 Дотична сюжетна лінія — 
міжкордоння України та Ру-
мунії, бо саме там у 1960-х фіксу-
вали перебування дикої рахівсь-
кої качки, для переміщення якої 
межа між державами — не пере-
пона. А Вадим через те може от-
римати статус шпигуна.
 Органічно в комедію вплі-
тається мама Вадима (Ірма Ві-
товська), яка, щоправда, виве-
де і на драматичні роздуми про 
життя. Взагалі, фільм має при-
святу мамам. У ньому комічні 
ситуації про турботу і намаган-
ня навчити дитину — нехай і до-
рослу, понад два метри зросту, 
яка носить 46-й розмір взуття, 
— жити правильно. Щоправ-
да, героїня Ірми Вітовської не 
може показати, як це правиль-
но, а радить облаштувати життя 
сину протилежно тому, як  вона 
сама живе (неправильно). Віко-
ве обмеження комедії у прокаті 
16+, мабуть, тому що мати пере-
питує дорослого сина, як часто 
він займається сексом. Між ін-
шим, усіх запрошують підтри-
мати флешмоб #зводимамувкі-
но.
 Ненав’язливо через образ 
Галі — ще молодої жінки, яку 
в готелі сприймають як кохан-

ку сина, сумно відповідаючи, 
що ліжка в номерах лише одно-
спальні, — показують пробле-
му недолюблених українок се-
реднього віку, для яких більша 
трагедія не забрані вимагачами 
800 гривень, а вперше почуте на 
свою адресу «баба». За фільмом, 
увагу і турботу отримати можна 
лише від іноземця, хоча і серед 
них є різні: альфонси-брехуни і 
добропорядні кавалери.
 До речі, молодий режисер 
Антоніо Лукіч розповідає, що го-
ловні герої мають реальних про-
тотипів. Навіть у частині, коли 
йдеться про замовлення запису 
голосів тварин. Уважний гля-
дач запримітить у цій комедії і 
камуфляжні штани одного з па-
сажирів потяга, і бабусю, яка в 
Ужгороді у сміттєвих баках під 
квітучими сакурами шукатиме 
собі якусь поживу...
 Вперше «Мої думки тихі» 
показали у секції East of West 
Міжнародного кінофестивалю 
у Карлових Варах, де фільм от-
римав Спеціальну премію журі. 
Українська прем’єра відбулася 
минулоріч на Одеському між-
народному кінофестивалі, де 
робота Лукіча отримала приз 
глядацьких симпатій, премію 
FIPRESCI за найкращий ук-
раїнський фільм, премію за 
найкращу акторську роботу 
(Ірма Вітовська) та спеціальну 
згадку журі (Андрій Лідаговсь-
кий). У прокаті — з 16 січня.
 Кінопроєкт «Мої думки 
тихі» став одним із переможців 
Десятого конкурсного відбору 
Держкіно. Державна фінансова 
підтримка стрічки становить 8 
млн 678,7 тис. грн. при загаль-
ній вартості виробництва 9 млн 
230,8 тис. грн. Спродюсували 
картину Алла Бєлая та Дмитро 
Суханов (студія Toy Cinema). 
Зйомки проходили в Києві, у 
Карпатах та на Закарпатті. 

 «Мої думки тихі» стали для 
режисера Антоніо Лукіча де-
бютом у повному метрі. Ще 
на стадії виробництва проєкт 
стрічки був представлений та 
вигравав нагороди в багатьох 
індустріальних секціях Украї-
ни та Європи: Industry Office 
ОМКФ, Connecting Cottbus, Boat 
meeting КМКФ «Молодість», ла-
бораторії First Cut Lab та Meeting 
Point Vilnius.
 «Відповідаючи на питання,  
чи хвилююсь я за долю нашого 
прокату, я кажу, що ні, анітро-
хи. В нашій стрічці є все для ус-
пішного релізу: еротична сце-
на, двометровий головний ге-
рой, який потрапляє в серйоз-
ні неприємності, зворушливі 
моменти з тваринками та спе-

куляції на тему любові матері 
до сина. Ці чотири компоненти 
просто не дадуть глядачам зали-
шитись байдужими», — комен-
тує режисер Антоніо Лукіч.
 А тим часом до 5 лютого у 
Київському метрополітені кур-
суватиме спеціальний потяг, 
брендований постерами із ци-
татами героїв фільму. А потен-
ційні глядачі скаржаться, що 
не в усіх кінотеатрах заявлено 
показ комедії. До речі, 16 січня 
— безпрецедентний день стар-
ту показу в українських кіно-
театрах двох вітчизняних філь-
мів. «Мої думки тихі» варто по-
дивитися, щоб посміятися і пог-
лянути на себе, своїх знайомих 
чи просто співвітчизників зі 
сторони. ■

ТАКЕ КІНО

Наші звірі відчувають 
наближення потопу
Як Ірма Вітовська у комедії учить сина 
нормально жити

■

Експонати виставки — на всі смаки.
Фото Катерини САМЧЕНКО.

❙
❙

Нелегка робота — записати звуки фауни. 
Фото надане компанією «Артхаус Трафік».

❙
❙

Ukraine wow — це виставка-подорож.
Фото з сайта info.uz.ua.

❙
❙

Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський у комедії «Мої думки тихі».❙
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«Гармошка» з моцарелою 

 «Запечені овочі найкорисніші, тому 
готую цю страву для своєї родини і друзів. 
До того ж подати картоплю «гармошку» в 
човниках із фольги — ще й оригінально», 
— каже вона. 
 Потрібно: картопля — 4 шт., моца-
рела — 4 скибочки, сіль — дрібка,суміш 
свіжозмелених перців — 0, 5 ч. л., олiя — 
2-3 ст. л., часник — зубчик,зелень.
 Картоплю ретельно вимийте, бо готу-
ватимемо її у шкірці. Щоб нарізати мак-
симально тонко і не до кінця, помістіть 
картоплю між двох бамбукових паличок. 
За допомогою гострого ножа зробіть тон-
кі насічки не до кінця. У тарілці змішай-
те олiю, сіль, суміш перців і подрібнений 
часник. За допомогою пензлика або лож-
кою нанесіть на картоплю суміш, намага-
ючись полити кожну скибочку картоплі. 
З подвійного шару фольги зробіть неве-
ликі порційні човники. Запікайте кар-
топлю в човниках у заздалегідь розігрітій 
духовці при температурі 170 — 180 гра-
дусів 45 хвилин. За 5 хвилин до готов-
ності покладiть на кожну по скибочці мо-
царели. Як тільки сир підтане, страва го-
това. Зверху посипте зеленню.

Картопля «як на багатті»
 Ще один цікавий рецепт картоплі від 
Марини Гармаш: «Таку картоплю дуже 
часто готую для своєї сім’ї, чергуючи з різ-
ними начинками і соусами. Не приїдаєть-
ся, завжди смачно. Тоненька, солона ско-
ринка і ніжна всередині. За смаком — не-
мов з багаття». 
 Складові: картопля (однакового розмі-
ру) — 1 кг, сіль — 2 ст. л., борошно — 3 ст. 
л.
 Картоплю промийте під проточною 
водою. У пакет насипте сіль і борошно. 
Потрусіть, щоб інгредієнти перемішали-
ся між собою. Покладіть вологу картоп-
лю в шкірці і ретельно потрясіть. «Біла 
шубка» відразу пристане до вологої буль-
би. Деко застеліть фольгою, помістіть на 
нього картоплю. Запікайте при темпе-
ратурі 170 градусів 45-60 хвилин. Гото-
ву картоплю подавайте з улюбленими со-
усами, зеленню, овочами або рибкою. 

Качка з гречкою в духовці
 «Хочу вам запропонувати простий 
спосіб запікання качки в духовці. Ця 
страва дуже ефектно виглядає на столі. 
Готується дуже просто, головне — дати 
качцi як слід просочитися. Гречка в ка-
чці виходить дуже смачною, соковитою. 
Тому додатково в готову кашу перед при-
готуванням качки не рекомендую додава-
ти вершкове масло. Ну а якщо ви захоче-
те здивувати гостей і подати таку страву, 
раджу в кашу (в начинку) покласти кун-
жут, волоські горіхи або чорнослив, вий-

де дуже смачно і незвично», — каже гос-
подиня.
 Для приготування потрібно: качка — 
2, 2 кг; гречка — 2 ст., вода — 4 ст.
 Для натирання качки: чорний перець 
горошком — 0, 5 ч. л., лавровий лист — 2 
шт., часник — 1 зубчик, суха аджика — 1 
ст. л., сметана — 2 ст. л., сіль за смаком. 
 Для початку качку необхідно обда-
ти окропом. Так пори звузяться, шкіра 
стягнеться, буде при запіканні тоненька 
і хрустка. Просто покладіть качку в рако-
вину, обдайте окропом з двох сторін. Під-
сушіть за допомогою паперового рушни-
ка. Натріть качку всередині і зовні сіллю. 
Для начинки гречку промийте, залийте 
гарячою водою у пропорції 1:2 і варіть до 
готовності, додайте сіль за смаком. Готову 
кашу остудіть. Для обтирання качки под-
рібніть чорний перець горошком і лавро-
вий лист (для цього господиня використо-
вує кавомолку).
 Змішайте спеції зі сметаною і часни-
ком. Натріть качку всередині і зовні. На-
чинiть черевце качки щільно гречаною 
кашею (охолодженою), скріпіть шкіру зу-
бочистками. Потім покладіть качку в ру-
кав для запікання, краї зав’яжіть. Нехай 
помаринується в холодильнику 2-3 годи-
ни, можна й довше. Запікайте качку в ру-
каві в заздалегідь розігрітій духовці. Тем-
пература приготування 170-180 градусів, 
печеться приблизно 1,5-2 години. За 10-
15 хвилин розріжте пакет і дайте качці 
зарум’янитися. Готовність визначте про-
колом зубочистки або ножа: сік повинен 
витікати світлий. 

Деруни з яблук
 Марина Гармаш каже, що така стра-
ва чудово підійде для сніданку, адже на 
приготування її витратите близько 10-15 
хвилин. Такі деруни дуже люблять діт-
ки, млинці смачні, ароматні, в міру со-
лодкі. Подавати їх можна з медом, сме-
таною або згущеним молоком. 
 Отже, знадобиться: яблука — 3 шт., 
яйце — 1 шт., цукор — 1 ст. л ., борошно 
— 3 ст. л ., олія — для смаження.
 Яблука ретельно вимийте, розріжте на 
4 частини, видаліть серцевину. Подрібніть 
разом зі шкіркою за допомогою блендера, 
м’ясорубки або терки. Додайте в подрібне-
ну яблучну масу цукор і яйце. Яблука чу-
дово дружать з корицею і ваніллю. Якщо 
ці інгредієнти вам подобаються, можете 
сміливо додати їх за смаком. Якщо яблука 
кислі, цукру можна дати більше. Ретель-
но перемішайте. Всипте просіяне борош-
но і ще раз перемішайте. Тісто на яблучні 
деруни виходить не дуже густим, але й не 
рідким. Готуйте яблучні деруни на повіль-
ному вогні, до рум’яного кольору. Готові 
перекладіть на паперовий рушник, щоб 
вбрався зайвий жир. Такі деруни смачні 
і в гарячому, і в холодному вигляді. 

Шоколадна паста «День і ніч»
 «З цілком доступних продуктів мож-
на приготувати простий, легкий десерт, 
який порадує як дітей, так і дорослих, — 
каже Марина. — Шоколадна паста підій-
де до кави чи чаю, нею можна прикраси-
ти тістечко, рулет, торт. Щоразу можна 
додавати ті або інші добавки: горіхи, су-
хофрукти (родзинки, курагу, чорнослив, 
фініки, цукати, інжир). Такий десерт 
стане непоганим смачним подарунком, 
якщо його оформити в красиву баночку, 
приклавши до неї свої теплі побажання. 
Вихід приблизно 500 г, зберігається 3-4 
дні в холодильнику. Для любителів шо-
коладу можна не розділяти пасту на ко-
льори, а готувати відразу шоколадну».
 Інгредієнти: 150 мл молока (холодно-
го кип’яченого), 3-4 ст. л. цукрової пуд-
ри, 1 пачка ванільного цукру, 4 ст. л. су-
хого молока, 3-4 ст. л. какао-порошку, 
350 мл олії (рафінованої).
 У літрову банку додайте цукрову пуд-
ру, ванільний цукор і молоко, збийте за 
допомогою погружного блендера. Про-
довжуючи збивати, додайте тонкою ців-
кою олію і сухе молоко. Відберіть 3-4 ст. 
л. білої солодкої пасти. Потім додайте ка-
као-порошок і ще раз збийте блендером. 
У чисту баночку покладiть шарами пас-
ту, приберіть на зберігання в холодиль-
ник.

Морквяний торт «Зимовий сон»
 «Тонкий аромат прянощів у морк-
вяному торті дуже вдало підкреслює 
його яскравий смак. Чудове поєднання 
пряних коржів зі сметанним кремом, 
дуже смачний, легкий десерт», — роз-
повідає про власний неймовірно смач-
ний торт Марина Гармаш.
 Інгредієнти: 3 яйця, 250 г цукру, 150 

мл олії, 2 ч. л. кориці, 0,5 ч. л. кардамо-
ну, 0, 5 ч. л. мускатного горіха, 210 г бо-
рошна, 1 ч. л. розпушувача, 1 ч. л. соди 
(погашеної оцтом), 350 г тертої морк-
ви.
 Для крему: 6 ст. л. сметани, 3 ст. л. 
цукру.
 Для прикраси: 1 морквина, 100-150 
мл води, 1-2 ч. л цукру, ягоди калини, 
лимонний чебрець.
 Моркву натріть на тертці, збийте 
яйця з цукром, додайте олію і спеції, 
введіть борошно і розпушувач, додай-
те соду, погашену оцтом. Добре пере-
мішайте тісто, додайте моркву. Форму 
змажте маслом і викладіть у неї тісто. 
Випікайте морквяний корж при темпе-
ратурі 180 градусів близько 40-50 хви-
лин, готовність перевірте за допомогою 
дерев’яної шпажки. Дайте коржу тро-
хи охолонути, дістаньте з форми і пов-
ністю остудіть. Розріжте на 2-3 части-
ни, змастіть сметанним кремом. 
 Крем: з’єднати сметану і цукор, не 
збивати. 
 Для прикраси: моркву очистіть 
і наріжте на тонкі слайси, викорис-
товуючи економний ніж для овочів. 
Воду закип’ятіть, додайте цукор, тон-
кі слайси моркви занурте в сироп на 2-
3 секунди, відразу ж дістаньте і охо-
лодіть на тарілці. З охололих тонких 
слайсів моркви зробіть квіти, закріпіть 
кожну зубочисткою. Прикрасьте торт, 
залиште на пару годин у холодильнику 
для просочення (ще краще — на ніч). І 
можна скликати гостей!
 «Смачних і приємних моментів!» — 
так завершує Марина Гармаш майже 
кожен свій рецепт. Із такими рецепта-
ми можна творити такі моменти! Смач-
ного! ■

МАЙСТЕР-КЛАС

Кухня з любов’ю 
Особлива картопля, торт «зі сну», качка з гречкою і 
деруни з яблук: оригінальні рецепти Марини Гармаш

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Як усе-таки чудово наші господині готують на свята! Побувала в кулінарних спіль-
нотах, на гостинах у невтомних на смачні витребеньки приятельок і ще більше 
пройнялася повагою до господинь: готують так натхненно, з такою любов’ю, так 
творчо, що от просто хочеться також по гарячих, так би мовити, слідах готувати 
все, що побачив чи покуштував. І що цікаво, за цілою вервечкою свят уже можна 
було б і стомитися, аж ні: готують ще натхненніше і завзятіше. 
Марина Гармаш — якраз така господиня. Багатодітна мама, турботлива дружина 
— напевне, ці чудові статуси жінки є найбільшим її натхненням. Марина задово-
лена тим, що й діти залюбки допомагають їй готувати: і тісто місять, і салатики 
ріжуть, і з м’ясом упораються запросто! 
«Я кулінарка навіть не знаю, в якому коліні, — зізнається Марина. — І моя мама, 
і бабусі чудово готували, з любов’ю. Я прочитала ці слова у Гаррієт Ван Хорн: 
«Кулінарія — як любов: в неї або потрібно зануритися з головою, або взагалі не 
занурюватися», — і зробила й для себе висновок, що через смачно приготовлені 
страви, через смачну (не обов’язково дорогу, але смачну) їжу можна передавати 
свою любов». Що вона й доводить на власному досвіді. Лише рецептів хліба гос-
подиня має понад сотню. Причому значна частина — її, авторські. 
Марина Гармаш уже багато років ділиться своїми рецептами у багатьох кулінар-
них виданнях. Як зараз модно говорити, вона — кулінарний блогер, створила 
кулінарну спільноту в інтернеті. Її рецепти шанують, поширюють, вдосконалю-
ють, і майстриня лише вітає це. Поділиться власними рецептами Марина й з 
нами. 

Марина Гармаш.❙

Качка з гречкою. ❙

Яблучні деруни. ❙ «Зимовий сон» із морквою.❙
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«У цьому сезоні я можу боротися: маю сили і є можливості».Олена Підгрушна
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Австралія — традиційне місце стар-
ту сезону в тенісистів — цьогоріч  не над-
то привітно зустрічає майстрів та майс-
тринь великої ракетки. У кількох авс-
тралійських штатах вирують небувалі 
за масштабами лісові пожежі, наслідки 
яких відчуваються по всій країні. Вра-
жаючою ця екологічна катастрофа виг-
лядає навіть з космосу. Італійський ас-
тронавт Лука Пармітано, котрий пере-
буває на борту Міжнародної космічної 
станції, свідчить, що величезна хмара з 
попелу, немов ковдрою, покриває май-
же весь Зелений Континент.
 З огляду на таку картину в Мельбур-
ні, де вже розпочалися кваліфікацій-
ні поєдинки першого в сезоні турніру 
з серії Великого шолому, не виключа-
ють, що у разі критичної необхідності, 
коли показники задимлення в столи-
ці Відкритої першості Австралії досяг-
нуть критичного рівня, там будуть зму-
шені проводити всі поєдинки турніру 
під дахом. Благо, у «Мельбурн-парку» 
три основні тенісні арени мають розсув-
ні покривні конструкції, ще вісім кор-
тів перебувають під стаціонарним наві-
сом.
 Для тих учасників «АО»-2020, котрі 
лише готуються до виходу на корти, 
серце «Аустреліен оупен» дарує пози-
тивні емоції та враження. «Мельбурн, 
ти красивий!» — на своїй сторінці в «Ін-
стаграмі» написала знана українська 
тенісистка Леся Цуренко, котра на міс-
ці майбутніх баталій займається підго-
товкою до свого старту в основній сітці 
«АО»-2020.
 Натомість ті, хто розпочав кваліфі-
каційні баталії в «Мельбурн-парку», на 

відкритих кортах змушені боротися не 
тільки з традиційною для цієї пори спе-
кою.
 Запах диму, котрий усе більше на-
сичує океанічне повітря Мельбурна, 
змусив припинити боротьбу за вихід 
до другого кола кваліфікації «АО» сло-
венку Далілу Якупович. Під час про-
тистояння зі швейцаркою Стефані Фьо-
гель за рахунку 6:4, 5:6 у словенської 
тенісистки виник сильний напад яду-
хи, котрий не дозволив їй продовжити 
поєдинок. «Я не маю астми й ніколи не 
було проблем зі здоров’ям. Мені навіть 
подобається спека. Але зараз я прос-
то не могла дихати й упала на корт. Я 
була здивована, думала, що ми не буде-
мо грати в таких умовах, але вибору у 
нас не було», — резюмувала словенсь-
ка тенісистка Якупович.
 У перший день кваліфікаційного 
відбору на корти «Мельбурн-парку» ви-
ходили й двоє представників українсь-
кого тенісу. Так, Ангеліна Каліні-
на (одна з чотирьох українок-«квалі-
фаєрів») не змогла подолати спротив 
румунки Моніки Нікулеску (6:7 (7:9), 
2:6). Натомість єдиний український 
тенісист на «АО»-2020 — Сергій Ста-
ховський — iз перемоги розпочав свою 
кваліфікаційну кампанію, впевнено 
здолавши Блаза Ролу зі Словенії — 7:6 
(7:3), 6:4.
 Водночас Україну в кваліфікації 
також представлятимуть Катерина За-
вацька, Марта Костюк та Дар’я Лопа-
тецька. А з «основи» свої виступи на 
турнірі в Мельбурні розпочнуть Еліна 
Світоліна (п’ятий номер посіву), Дая-
на Ястремська (23-я «сіяна»), Леся Цу-
ренко, Катерина Козлова та Катерина 
Бондаренко. ■

Ставши 15-м у спринті й 24-м 
у «мас-старті», в Обергофі Артем Прима 
продемонстрував наставникам 
свій медальний потенціал.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙
❙
❙
❙

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Підтримай Україну — передплати
«Україну молоду»

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на два місяці — 131 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 328 грн. 10 коп.,

до кінця року — 721 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на два місяці — 171 грн. 24 коп.,
до кінця півріччя — 428 грн. 10 коп.,

до кінця року — 941 грн. 82 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на два місяці — 47 грн. 54 коп.,

до кінця півріччя — 118 грн. 85 коп.

до кінця року — 261 грн. 47 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 газету 
держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметь-
ся бути гiдною такої високої оцiнки i вашої ува-
ги, шановнi читачi.
 Якщо ви не передплатили «Україну моло-
ду» на 2020 рік, це можна зробити до 18 січ-
ня, і ви отримуватимете газету з лютого. Пере-
дплата на «Україну молоду» оформлюється як 
за електронною версією Каталогу видань Украї-
ни «Преса поштою», так і за друкованим Ката-
логом 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■

ТЕНІС

Задимлений 
вибір
Спека та ядучий дим неабияк заважають учасникам 
першого в сезоні турніру з серії «Великого шолому»

■

Ветеран українського тенісу Сергій Стаховський успішно стартував у кваліфікації 
на «Аустреліен оупен»-2020.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Четвертий у сезоні етап Кубка сві-
ту, як і два попередні, українські біат-
лоністи пройшли без медалей. Кращим 
результатом синьо-жовтої збірної в ні-
мецькому Обергофі стало шосте місце 
жіночої естафети. Своєрідним здобут-
ком вітчизняних «стріляючих лижни-
ків» на німецькому етапі також мож-
на вважати участь Олени Підгрушної, 
Дмитра Підручного та Артема Прими 
в гонці з масовим стартом, куди, як ві-
домо, потрапляють по 30 кращих у «та-
белі про ранги» біатлоністів та біат-
лоністок.
 Водночас старший тренер жіночої 
збірної України Володимир Махлаєв 
наголошує, що основне завдання спорт-
сменів на сезон — це чемпіонат світу, а 
не етапи Кубка світу.
 Відтак робити трагедії з безмедаль-
них фінішів українців на «кубкових» 
перегонах не варто. «В Обергофі для нас 
важливо було подивитися на те, як ідуть 
справи у наших підопічних після різд-
вяної паузи і куди рухається команда у 
функціональному плані, у стрільбі», — 
пояснив Махлаєв. За його словами, на 
першому в новому році етапі КС вітчиз-
няні біатлоністки показали результат, 
який мiститься в межах похибки їхніх 
кращих та гірших можливостей.
 За кілька днів Німеччина прийме ще 
один етап Кубка світу. І в календарно-
му плані Рупольдинга також будуть ес-
тафетні перегони. Не виключено, що в 
тренерському штабі української збір-
ної вирішать знову видозмінити кадро-
вий склад жіночої четвірки, адже, ма-
ючи шестеро виконавиць на чотири по-
зиції, у наставників є доволі широкий 
простір для маневрів.
 Жіночу командну гонку в Оберго-
фі за Україну бігли Анастасія Мерку-
шина, Юлія Джима, Валентина Семе-
ренко та Олена Підгрушна. І, можли-
во, якби на першій зміні молода Мер-
кушина не заробила штрафне коло, 
синьо-жовтий квартет фінішував би 
значно вище, ніж на шостому місці з 
півторахвилинним відставанням від 

переможців — норвежок.
 Водночас кращий здобуток українсь-
ких біатлоністів в Обергофі — їхня деся-
та позиція в естафетних перегонах, при 
тому, що у складі четвірки не було її ка-
пітана Дмитра Підручного. Проблеми зі 
здоров’ям наразі не дають кращому віт-
чизняному «стріляючому лижнику» 
змагатися на повну потужність. Та й на-
ставник чоловічої команди Юрай Саніт-
ра не приховує, що оберігає свого най-
кращого вихованця від надмірних на-
вантажень. Водночас у збірній вірять, 
що до головного старту сезону Підруч-
ний підготується якнайкраще. При цьо-
му в штабі «синьо-жовтих» сподівають-
ся й на зірку іншого біатлоніста. Віце-
президент Федерації біатлону України 
Василь Карленко вважає, що прийде 
час, коли на олімпійський п’єдестал 
підніметься Артем Прима.
 «Є спортсмени, які швидко виходять 
на вершину, а іншим потрібний час. 
Статистика показує, що для цього треба 
8-12 років. Артем вже вийшов на цей рі-
вень. У нього вже усе це є й він з гідніс-
тю представляє команду», — свідчить 
Василь Карленко, котрий, нагадаємо, в 
2014 році в олімпійському Сочі зробив 
золотим наш жіночий квартет. ■

БІАТЛОН

У межах статистичної 
похибки
Вітчизняні біатлоністи перебувають у пошуках своєї 
оптимальної форми, економлячи сили до головного 
старту сезону

■
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 Объяснительная записка: «Я, 
Светлана Соколова, 2 января не вы-
шла на работу, потому что думала, 
что... вышла».

* * *
 Дружина поїхала у відрядження. 
Чоловік будить дитину і веде в садок. 
Прийшли в один, а їм кажуть: «Це не 
наша дитина». Прийшли в другий — 
та сама історія. Сідають в автобус, 
їдуть. Дитина і каже:
 — Тату, ще один садок, і я спіз-
нюся до школи.

* * *
 Прийшов чоловiк до лікаря:
 — Лікарю, у мене болить голова.
 — Ви п’єте?

 — Жодної краплі спиртного.
 — Курите?
 — Ні.
 — З жінками зустрічаєтеся?
 — Ні.
 — Скажу вам так: німб занадто 
стискає вашу голову.

* * *
 Подружжя переїхало в новий бу-
динок.
 — Послухай, — каже дружина, 
— треба купити терміново штори, а 
то коли я стану роздягатися на ніч, 
сусіди можуть побачити мене.
 — Не треба витрачатися, — від-
повідає чоловік, — коли вони поба-
чать тебе, вони самі куплять штори.

Позбутися кілограмів відчаю
Учасниця телешоу «Зважені та щасливі» не лише змінилася зовні, а й віднайшла гармонію в житті

По горизонталі:
 1. Військово-політичний союз 
провідних держав світу, до якого 
прагне приєднатися Україна. 3. «Дах 
над головою» на випадок дощу. 9. 
Порода тонкорунних овечок. 10. До-
каз невинуватості, який полягає в до-
веденні факту, що в момент скоєння 
злочину людина перебувала в іншо-
му місці. 11. Приклад для насліду-
вання. 13. Популярна комедія Ель-
дара Рязанова. 14. Технічний про-
цес формування рядків та тексту 
оригіналу для подальшого верстан-
ня шпальт і друкарської форми. 16. 
Поширене в Росії знаряддя катуван-
ня. 18. Сторона світу. 19. Найотруй-
ніша у світі змія. 21. Пристрій для 
тих, хто любить пострибати. 22. Ім’я 
відомого узбецького поета і мисли-
теля. 26. Офіційна папська грамота, 
послання. 27. Представник виборців 
у радах чи парламенті. 28. Трикутна 
піраміда. 29. Африканська країна.
По вертикалі:
 1. Давньогрецька богиня помс-
ти. 2. Завужена догори металева кав-
ничка з ручкою, джезва. 4. Бурятсь-
кий національний напій із кисломо-
лочного сиру з додаванням борош-
на. 5. Популярний фільм Джеймса 
Кемерона про планету Пандора, лю-
дина із синім обличчям. 6. Представ-
ник великого капіталу, який впливає 

на політику держави і формує її у 
власних інтересах. 7. «Пишається 
калинонька, … молодіє, а кругом їх 
верболози й лози зеленіють». (Та-
рас Шевченко). 8. Негативно заряд-
жений іон. 12. Відкидна покришка, 
що прикриває мотор або якийсь ме-
ханізм у машині. 13. У давньогрець-
кій міфології — потвора з тілом 
змії і головами дракона. 15. Вима-
гання чогось понад норму, забиран-
ня останнього, грабіж. 17. Запобіж-
ний засіб, який одягають підозрю-
ваним при  домашньому арешті. 19. 
Висушені абрикоси без кісточки. 20. 
Гірська система у Європі. 23. Намет, 
часто без бічних стін. 24. Продаж ви-
готовленого товару. 25. Український 
чубатий птах.■

Кросворд №3
від 14 січня

Дара ГАВАРРА

 Напередодні вручен-
ня «Оскарів» зазвичай 
відбувається ще одна це-
ремонія нагородження за 
внесок у кінематограф, 
але цю премію далеко не 
всі мають бажання отри-
мати, та й слава від та-
ких «призів» досить сум-
нівна. Йдеться про горе-
звісну «Золоту малину», 
якою нагороджують за 
найгірші фільми та ролі. 
І хоча багато хто з гумо-
ром ставиться до «малин-
ки», проте над визначен-
ням номінантів на цю на-
городу працює серйозне 
журі у складі 500 членів 
із 12 країн світу, адже не-
припустимо незаслужено 
образити нагороджених 
цим далеко не почесним 
титулом.
 Багато акторів із гу-
мором ставляться до 
своєї номінації на «Зо-

лоту малину» і навіть 
приходять на її вручен-
ня, кепкуючи при цьому 
з самих себе, адже тут 
здебільшого не йдеться 
про погану гру, а, швид-
ше, про нікчемний сю-
жет, невдалу режису-
ру. Серед нагороджених 
«малиною» трапляли-
ся й легендарні «оскаро-
носці», скажімо, Марлон 
Брандо, Лоуренс Олів’є, 
Фей Данауей. 
 Декому вдається «не-
можливе» — одночас-
но отримати і «Оскара», 
і «Золоту малину», як, 
скажімо, Сандрі Буллок, 
яку в 2010 році нагоро-
дили «Оскаром» за спор-
тивну драму «Невиди-
мий бік» та «Малиною» 
— за комедію «Все про 
Стіва». Актриса не роз-
губилася і прийшла на 
обидві церемонії вручен-
ня, причому свій антипод 
«Оскара» прокоментува-

ла з притаманним їй по-
чуттям гумору. Цьогоріч 
же особлива увага при-
кута до персони Метью 
Макконахі, якого номі-
нують на головну премію 
Американської кіноака-
демії за фільм Ford про-
ти Ferrari (в українсько-
му прокаті — «Аутсай-
дери»), однак він також 
знявся у «Морі зваби» — 
фільмі, який може зібра-
ти відразу кілька «ма-

линок»: за найгірші ак-
торські ролі як самого 
Метью, так і Енн Хета-
уей (яка, до слова, зня-
лася ще в одному цьо-
горічному «малиновому» 
фільмі — «Шахрайки»). 
Компанію їм у черзі за 
антиоскарами складуть 
не менш зіркові Міла 
Йовович за роль у філь-
мі «Хелбой» та Демі Мур 
за «Корпоративні твари-
ни». ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Японський мільярдер Юсаку Маедзава у 
своєму «Твіттері» написав звернення, що шу-
кає супутницю для польоту на… Місяць. При-
чому 44-річний бізнесмен, який нещодавно 
продав мережу Zozo Inc., що належала йому, 
задав певні «параметри» своєї партнерки по 
польоту — це має бути приваблива дівчина, 
якій більше 20 років, із позитивним настроєм, 
умінням насолоджуватися життям. З нею він 
має намір прокричати про любов і мир в усьо-
му світі з космосу. Планується, що політ від-
будеться у 2023 році, але цьому передуватиме 
довга і кропітка підготовка.
 Оголошення у соцмережі з’явилося 12 січ-
ня, але заявки розглядатимуться лише до 17 
числа цього місяця, тож часу в красунь дуже 
мало. Результати ж відбору Юсаку планує ого-
лосити у березні.

 Річ у тім, що Маедзава нещодавно розій-
шовся зі своєю подругою — 27-річною актри-
сою Аяме Горікі, тож оголошений конкурс — 
це ще й можливість обрати не лише супутницю 
в космічній мандрівці, а й, можливо, по жит-
тю, принаймні він висловив зацікавленість у 

цьому. Тож подорож на борту космічного ко-
рабля, який розробила приватна американська 
компанія SpaceX, може стати й репетицією ме-
дового місяця для новоспечених космонавтів. 
Про саму ж подорож довкола супутника Землі 
буде знято фільм Full Moon Lovers. ■

ДО ЗІРОК

Чумацький шлях — 
весільним рушничком?
Японець має намір оголосити про своє кохання 
на весь Всесвіт

■

СІНЕМА

Від «Оскара» 
— до «Малини»
Любителі кіно — в очікуванні нагород

■

Енн Хетауей.❙

16 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiд-
ний, 3-8 м/с. Температура вночi -1...-3, удень +2...+4.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -4...-6, удень +6...+8. Яремче: вночi -6...-8, 
удень +5...+7 Мiжгiр’я: вночi -2...-4; день +5...+7. Рахiв: 
уночi -2...-4, удень +5...+7.

14 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 8 см, Плай — 17 
см, Мiжгiр’я — 1 см, Рахiв — немає, Долина — немає, 
Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Коломия 
— немає, Пожежевська — 1 см.
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Ольга Коновалець: «Мручок», 
який дарував світло 
 Дружини визначних мужів 
часто перебувають у тіні, при-
криті від людського зору, тому-
то хвиля часу непомітно пере-
носить їх у забуття. Тож варто 
запобігти цьому, присвятив-
ши увагу двом жіночим поста-
тям, які завжди стояли поруч 
зі своїми чоловіками і всебічно 
підтримували їх у дуже склад-
них умовах життя — це рідні 
сестри з роду Федак — Ольга, 
дружина полковника Євгена 
Коновальця, і Софія, дружи-
на полковника Андрія Мель-
ника. 
 У родині Степана й Марії 
Федаків було восьмеро дітей 
— Ольга була найтендітнішою 
з шести доньок. Ще молодою 
дівчиною вона занедужала на 
легені й мусила лікуватися в 
санаторії Швейцарії. Тому в 
родині їй приділяли особли-
ву увагу і піклування. Маючи 
значні музичні здібності, нав-
чалася у віденській консерва-
торії — була скрипалькою. Од-
нак її музичній кар’єрі не суди-
лося здійснитися, бо у зв’язку з 
особливою вразливістю не мог-
ла побороти «треми» при кон-
цертових виступах на сцені.
 Наразі не відомо, як від-
бувалося зародження почут-
тів між Євгеном Коновальцем 
(полковник Армії УНР, коман-
дант УВО, голова Проводу ук-
раїнських націоналістів, пер-
ший голова ОУН, один з ідео-
логів українського націоналіз-
му. — Ред.) та Ольгою Федак, 
але безсумнівним є те, що ця 
зустріч не була випадковою, 
адже Євген воював у Першу 
світову війну разом з одним із 
рідних братів Ольги — Стефа-
ном-Ярославом Федаком і був 
знайомий також з їхнім бать-
ком Степаном Федаком. А ще 
разом зі своїм побратимом Ан-
дрієм Мельником був вхожим у 
дім родини Федаків.
 Ольга поєднувала дану 
від природи красу іспансько-
го типу з витонченою тендіт-
ністю — все це забезпечило їй 
вдачу одиначки-пестунки. Зам-
кненість і стриманість, а також 
часта відсутність усмішки дали 
підставу домашнім між собою 
називати її «Мручок». 
 У 1922 році Ольга вийш-
ла заміж за Євгена Коноваль-
ця, для якого настановою на 
все його життя став принцип 
Песталоцці: «Діяти і вико-
нати — це головна справа!» 
Пройшовши університетські 
студії, горнило визвольної вій-
ни 1917—1921 років та пораз-
ку визвольних змагань, моло-
дий Коновалець уперше під-
ніс ідею створення української 

зброй ної сили, очоливши зго-
дом УВО-ОУН. 
 Подальше життя відкрило 
для всіх нову Ольгу Федак — 
дивовижної витримки жінку, з 
її вмінням блискавично орієн-
туватися в ситуації, сміливіс-
тю, що межувала з відчайдуш-
ністю. Балансуючи між небез-
пекою і ризиком, у вічних ви-
мушених переїздах Ольга 
залишалася привітною і зраз-
ковою дружиною, класичною 
красунею.
 Під час вечірки у салоні 
готелю «Метрополь» у Же-
неві на честь Тараса Шевченка 
усім запам’яталася пані Оль-
га: «Коли вона ввійшла у суп-
роводі В. Панейка, то це була 
ціла сенсація!» — згадували 
її знайомі. У свою чергу Орест 
Питляр пригадує, як неодно-
разово українські студенти в 
Женеві відвідували Полков-
ника, і завше увічливою гос-
подинею коло нього була дру-
жина — «гарна з виду жінка, 
з енергійним обличчям». Ще 
один спомин доповнює «кар-
тину: «Молода, дуже гарна 
пані Коновалець, людина з ви-
сокою освітою, дуже вміло на-
давала гармонійності цим зус-
трічам...»
 Ніжністю й опікою оточив 
її також чоловік — Євген Ко-
новалець, навіть незважаючи 
на важкі обставини, повні не-
спокою, перемін і загроз із боку   

ворога. Він знаходив час і охо-
ту виконувати різну домашню 
роботу, щоб зберегти тендітне 
здоров’я коханої дружини. 
 При такій дбайливості Оль-
га Коновалець могла не раз за-
любки відвідувати концер-
ти й оперу, чого вона потребу-
вала як духовної поживи при 
всіх прикрих і важких життє-
вих проблемах, що тривали від 
від’їзду подружжя з Галичини 
в 1922 році й до кінця...
 Доглянута й випещена 
львівська панна, Ольга Федак 
свідомо ступила на шлях ре-
волюціонерки поряд зі своїм 
чоловіком, людиною великої 
доброти й шляхетності в ро-
динному колі. Втрачене за-
тишшя львівського родинного 
дому зміг заступити їй добрий 
і сердечний друг життя. Жит-
тєва мандрівка «завдячуючи» 
совєцьким спецслужбам, від 
яких доводилося переховувати-
ся — у Берліні, Відні, Парижі, 
а ще у Швейцарії та Італії, — 
вимагала зусиль втримати ро-

дину. Їхній син Юрко, який на-
родився у січні 1924 року, був 
оточений дбайливістю батьків, 
між якими панувала атмосфе-
ра гармонійних подружніх сто-
сунків, уваги й взаємної пова-
ги. Через постійні вимушені 
переїзди Юрко мусив вивча-
ти щораз іншу мову для своїх 
студій: німецьку, французь-
ку, італійську, але вдома мати 
примушувала його спілкувати-
ся рідною мовою.
 Без перебільшення можна 
стверджувати, що і для спра-
ви ОУН Ольга зробила чима-
ло. Вона не втручалася в ор-
ганізаційні моменти, нато-
мість створювала атмосферу, 
вкрай необхідну для ефектив-
ного вирішення важливих пи-
тань функціонування Органі-

зації. Родина Коновальців 
мала свої правила: гроші сім’ї 
були у дружини, їх Ольга час-
то позичала на організаційні 
справи ОУН. Наприклад, коли 
терміново для нових в’їзних 
віз в австрійському консульс-
тві потрібно було заплатити 5 
тисяч крон, Євген Коновалець 
наказав зв’язатися з дружи-
ною: справу грошей того ж дня 
вирішили позитивно — «пані 
Полковникова переслала теле-
графічно, навіть не питаючись 
про якісь забезпечення». Дру-
жина Коновальця була надзви-
чайно уважною в побуті, завше 
дбала про відпочинок чолові-
ка після виснажливого дня, 
ініціювала сімейні подорожі.
 Водночас в часи, коли на 
ОУН надходили значні кошти, 
сама сім’я жила дуже скромно 
й ощадно, нерідко позичаю-
чи гроші у знайомих. Відомо, 
що, перебуваючи у Варамбе 
(Швейцарія), Полковник для 
самозахисту не мав при собі 
навіть поганенького револь-

вера, ані собаки на подвір’ї. 
Гнаний усіма європейськими 
урядами, виснажений, але не 
зневірений, Євген Коновалець 
високо цінував затишок, ство-
рений на тимчасових помеш-
каннях «милим Мручком», і 
сам при цьому був надзвичай-
но уважним до дружини.
 Ось як згадує про це сама 
Ольга Коновалець: «На ос-
таннім нашім помешканні у 
Женеві був садок і в нім бага-
то квітів. Мій чоловік, коли 
ходив ранком по ньому і ба-
чив розцвілі рожі, зривав їх 
і сам укладав у маленькі вази 
або клав їх на столі в їдаль-
ні. Знав, що робить мені тим 
велику приємність!» А «пані 
Полковникова», завше з не-
терпінням чекаючи чоловіка, 

організовувала чаювання з са-
моваром, де збиралися найб-
лижчі, знімкувала рідних за 
посадкою дерев, підтримува-
ла теплими словами у коро-
теньких листівках.

Ніколи не усміхалася, 
але ніхто не бачив її сліз
  Знала всі уподобання ко-
ханого чоловіка: «На обід їв 
мало, скоро, нервово, алко-
голю не пив майже ніколи, 
як ми були самі, тільки в то-
варистві. Дуже любив фрук-
ти, особливо яблука. Звик до 
них із молодечих літ, бо бать-
ки в Зашкові (село, де наро-
дився Євген — нині Жовківсь-
кий район Львівської області, 
а тоді — Львівський повіт, Ко-
ролівство Галичини та Воло-
димирії, Австро-Угорщина. 
— Ред.) мали гарний фрукто-
вий сад. Часто їв одне-два яб-
лука ранком перед проходом. 
По обіді відпочивав коротко, 
читав... Часто вечорами чи-
тав досить довго. Його улюб-

лена лектура — це були істо-
ричні твори, мемуари, біогра-
фії визначних людей. Деякі 
книжки ми читали рівночасно 
і ділилися думками й вражен-
нями. До кіна і театру ми ходи-
ли дуже рідко. Музику любив, 
але не мав часу займатися нею. 
Із відомих опер найбільше лю-
бив «Богему» Пуччіні». 
 Ольга завше намагалася 
бути сильною коло чоловіка, 
бути достойною його імені. У 
дні розлуки та чекання не опус-
кала рук, а займалась написан-
ням тез про видання Михайла 
Драгоманова, у женевський пе-
ріод співпрацюючи з виданням 
«Громада». Таким чином здо-
була атестат бібліотекаря, що в 
подальшому дало право на пра-
цю за кордоном.
 Коли восени 1935 року фе-
деративний уряд Швейцарії 
скасував дозвіл на проживан-
ня у Женеві, Євген Конова-
лець емігрує у Литву і при на-
годі провідує рідних. Згодом 
Ольга згадувала: «Наше жит-
тя — це був вічний рух, змі-
ни, неспокій. Вічний приїзд 
і виїзд. Ті приїзди все були 
радісні, але які сумні виїзди! І 
цей останній. Цілими роками 
переслідував мене дивний не-
спокій, якесь дивне, страшне 
передчуття... Мої останні сло-
ва були: «Вважай на себе!..»
  У 1937 році у Львові поми-
рає батько Ольги, який був для 
неї взірцем і підтримкою по 
життю. Наступним ударом-ка-
тастрофою для жінки стає тра-
гічна смерть полковника Ко-
новальця від ворожої бомби 
в Роттердамі 23 травня 1938 
року. Усю любов свого серця 
перелила мати-вдова на улюб-
леного 14-річного сина. А він, 
у свою чергу, старався зайня-
ти якось місце батька у став-
ленні до зболілої матері і до са-
мої смерті опікувався нею. Він 
був пластуном, громадським 
діячем. Коли молодий Юрій 
Коновалець занедужав на не-
виліковну хворобу і терпів ве-
ликі фізичні болі, він намагав-

ІМЕНА З МИНУЛОГО■

«Наше життя — 
неспокій...»

Дружини провідників ОУН часто розділяли з чоловіками 
нелегку ношу боротьби за Україну

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Долі провідників Організації українських націоналістів від за-
снування організації у лютому 1929 року тісно пов’язані з їхніми 
дружинами. Проте, на відміну від своїх знаменитих чоловіків, 
вони для широкого загалу й тепер залишаються «за кадром». 
Але ж бути дружиною провідника українського підпілля — оз-
начає постійно перебувати разом із ним на невидимому фронті 
боротьби. 
Щоб виправити цю несправедливість і донести до широкого зага-
лу інформацію про дружин провідників ОУН, нещодавно в Будин-
ку письменника Жіноче товариство імені Ольги Басараб та Олени 
Теліги провело захід iз нагоди 129-ї річниці від дня народження 
голови ОУН полковника Андрія Мельника, де було презентовано 
брошуру «Дружини провідників». Це збірка нарисів від дослідни-
ць Надії Бугай, Ольги Бежук та Наталії Іщук-Пазуняк про жінок, 
чию мудрість і велич ми несправедливо не помічаємо за поста-
тями їхніх чоловіків. Проте саме вони були надійним «тилом» і 
опорою для своїх других половинок. Ольга Коновалець, Софія 
Мельник, Катерина Кобилко-Штуль, Марія Квітковська, Ярослава 
Плав’юк, Ольга Червак (дружина нині чинного голови ОУН) — на 
їхніх очах вершилася історія й доля України. Сьогодні згадаємо 
про Ольгу Коновалець та Софію Мельник — рідних сестер iз без-
доганним вихованням та схожою трагічною долею.

Після загибелі чоловіка, втрата єдиної дитини — ще страшніша трагедія, 
яку довелося пережити Ользі Коновалець.

Ольга Коновалець (Федак) (кінець 1920-х років).❙Євген Коновалець (1919 рік).❙
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ся приховати правду про свій 
стан здоров’я перед нею. По-
мер Юрко на 35-му році життя 
в Римі... Втрата єдиної дитини 
— ще страшніша трагедія, яку 
довелося пережити Ользі Коно-
валець... 
 Зі спогадів приятелів і 
знайомих Ольги, політичних 
емігрантів відомо, що її шану-
вали й любили. «Мручок» на-
справді була дуже чарівною 
жінкою! 
 У 1952 році пішла з життя 
мати Ольги — Марія Федак, 
яка ще у 1942 році покинула 
Україну й оселилася в Люксем-
бурзі разом із донькою Софією 
— мама весь цей час підтриму-
вала дітей і матеріально, і мо-
рально. 
 Сама Ольга Коновалець до 
останнього працювала у бібліо-
теці Йосипа Сліпого й, на двад-
цять років переживши улюбле-
ного сина, у 1978-му померла в 
Римі, де її й поховали. Її кредо 
було терплячість. 

«Я горда, що це саме мій син 
виконав цей атентат!»
 Щоб розповісти про ще 
одну героїню нашої публі-
кації Софію Мельник, варто 
трохи більше сказати про ро-
дину Федаків. Батьки підтри-
мували дружні стосунки з та-
кими знаменитими у той час 
у Львові родинами, як Шухе-
вичі, Нагірні, Левицькі. Не 
раз приходили до них митро-
полит Андрей Шептицький та 
Іван Франко, з якими Степа-
на Федака пов’язували видав-
ничі справи та дружні  стосун-
ки. На межі 1921-1922 років у 
домі Федаків якийсь час меш-
кала відома організаторка та 
провідниця українського жі-
ночого руху, педагог і літера-
турознавець Софія Русова. 
 Сім’я, в якій зростали Со-
фія, Ольга та їхні брати і сес-
три, дійсно була непересіч-
ною. Батько, Степан Федак, 
був визначним львівським 
правником, адвокатом, од-

ним із найбагатших україн-
ців Східної Галичини. Буду-
чи людиною сильною і навіть 
авторитарною у будь-яких пи-
таннях, що стосувалися його 
професійних зацікавлень, дім 
і виховання дітей він повніс-
тю поклав на свою дружину 
Марію Федак-Січинську.
 Марія Січинська народи-
лася 1874 року в селі Угринь 
Скальського деканату в сім’ї 
греко-католицького священ-
ника, де традиційно панували 
моральність та релігійність. 
Батько працював у селах Тер-
нопілля, а з 1897 року переї-
хав до Львівської єпархії. Не-
зважаючи на патріархальне 
виховання, що визначало май-
бутнє виховання дівчини-га-
личанки в межах родини, до-
машнього господарства, цер-
кви й виховання дітей, Марія 
Січинська була активною в жі-
ночому просвітницькому русі 
Галичини, багато читала, де-
кламувала поезію «Кобзаря», 

цитувала «Каменярів», особ-
ливо захоплювалася творчіс-
тю Богдана Лепкого.
 Пані Марія — маленька 
жіночка, завше спокійна, не-
багатослівна, сильною рукою 
тримала у взірцевому порядку 
дім на Сикстуській у Львові і 
дбала про достойне виховання 
усіх восьми дітей. І діти таки 
були виховані як свідомі ук-
раїнці, беручи участь у полі-
тичному житті свого краю. 
Відомо, що після атентату 
(замаху) на Юзефа Пілсудсь-
кого, здійсненого сином Сте-
фаном-Ярославом у 1921 році, 
спокійна «Мамунця» після 
нічного трусу та побоїща в 
домі тихо, але рішуче заяви-
ла: «Я горда, що це саме мій 
син виконав цей атентат!»
 Племінниця Софії Федак 
— Ольга Кузьмович — зга-
дувала, що неодноразово в 
домі Федаків на молодіжних 
зібраннях бував юний Роман 
Шухевич, який блискуче во-
лодів мистецтвом оповідача та 
віртуозно грав на фортепіано, 
чим притягував до себе увагу 
всіх присутніх дівчат, у тому 
числі з родини Степана Феда-
ка. 
 Ось у такій родині й 
з’явилася на світ 30 жовтня 
1901 року маленька Софія.

Софія Мельник: людина 
надзвичайно скромна й 
працьовита
 У 1923 році Софія закін-
чила Торговельну академію у 
Відні, після чого працювала в 
Ревізійному союзі Українсь-
ких кооперативів у Львові. 
Від 1924 року вона була наре-
ченою Андрія Мельника (пол-
ковник армії УНР, військо-
вий і політичний діяч, один 
із найближчих соратників Єв-
гена Коновальця; організа-
тор формації Січових Стріль-
ців у Києві, один з організа-
торів Української військової 

організації. — Ред.), який мав 
фах інженера-агронома. У цьо-
му ж році його було засуджено 
польською владою за підпіль-
ну проукраїнську діяльність 
на чотири роки ув’язнення, 
тоді ж, коли було засуджено й 
Ольгу Басараб. Софія їздила до 
тюрми щоденно з передачами 
нареченому впродовж... чоти-
рьох років. 
 У 1928 році закінчився тер-
мін ув’язнення, і полковник 
Андрій Мельник зміг одружи-
тися — це сталося 28 лютого 
1929 року в каплиці Духовної 
семінарії при вулиці Коперни-
ка у Львові. Софія продовжила 
свою працю в РСУК, а полков-
ник Мельник почав працюва-
ти інженером-лісником у доб-
рах митрополита Андрея Шеп-
тицького, часто перебуваючи в 
Підлютім. 
 Дітей у подружжя не було. 
Особисте сімейне життя Анд-
рій Мельник не любив вистав-
ляти напоказ, забороняв своїм 
прихильникам про це писати. 
 Відсутність дітей певною 
мірою позначалася на став-
ленні Мельника до молодих 
членів ОУН. «Він завжди опі-
кувався молодими членами 
організації, — згадує його у 
післявоєнний період «мельни-
ківець» Петро Варнак. — Зус-
трічаючи на двірці, найпер-
ше питав, чи не голодні. Коли 
проводив до поїзда, вмів ку-
пити канапку й ткнути її в ки-

шеню молодшому чи й старшо-
му від себе. Було це в полков-
ника природне бажання допо-
могти. Раз, коли я дякував за 
таку увагу, він мені сказав на 
двірці до Люксембурга: «Това-
риськість — нормальна річ. А 
я ж дітей не маю...».
 Із лютого 1929 року Євген 
Коновалець — пожиттєвий 
Провідник ОУН. Спочатку Ан-
дрій Мельник був виконавцем 
його спеціальних завдань, а з 
початку 1937 року почав ви-
конувати обов’язки скарбни-
ка ОУН. У своїм заповіті для 
ОУН полковник Коновалець 
призначив своїм наступни-
ком на пост Провідника ОУН, 
на випадок своєї смерті (яка й 
трапилася в травні 1938 року), 
полковника Мельника як бой-
ового товариша ще з воєнних 
дій українського підпілля. 
Тож подружжю Андрія і Софії 
Мельників довелося прийняти 
новий глибоко зобов’язуючий 
тягар. У зв’язку з цим вони 
виїжджають у вересні 1938 
року до Берліна.
 Тож Друга світова війна 
застала подружжя Мельників 
уже в Берліні. І знову — полі-
тичні ускладнення: німецька 
влада інтернує полковника ра-
зом із дружиною — вони пере-
бувають чотири місяці у гріз-
ному концентраційному та-
борі Заксенхаузен (саме тут 
було на смерть замучено Оле-
га Ольжича — праву руку Про-
відника ОУН). Після звільнен-
ня з табору Мельники переїз-
дять до Гіссінгена, а згодом до 
Люксембурга (там прожила з 
ними аж до смерті й мати Со-
фії — Марія Федак). 
 Софію Мельник племінни-
ця характеризувала як люди-
ну надзвичайно скромну і пра-
цьовиту, добросерду і дуже 
впорядковану. При тому Оль-
га Кузьмович пригадувала, 
що Софія завжди хотіла бути 
фінансово незалежною, тож 

і в Люксембурзі працювала 
в банку як фінансист. І при 
тому, за життя свого чоловіка, 
з його великим навантажен-
ням справ і обов’язків, пос-
тійно допомагала йому своєю 
добровільною секретарською 
працею. Як поверталася з ро-
боти, то, виконавши домашні 
справи, сідала за друкарську 
машинку і педантично дбала 
про впорядкування кореспон-
денції чоловіка та інших за-
вдань.
 Важка недуга і смерть пол-
ковника Андрія Мельника в 
листопаді 1964 року в Кель-
ні стали невимовно тяжкими 
ударами для його дружини 
Софії. Останні вісім років сво-
го життя Софія Мельник про-
вела в пансіонаті в Люксем-
бурзі. Під кінець життя неду-
га позбавила її змоги вільно 
рухатися і діяти, а 31 липня 
1990 року її не стало.
 Особа Андрія Мельни-
ка — легендарна постать ук-
раїнської історії ХХ ст. І щоб 
не залишилося й сліду роди-
ни Мельників, радянська вла-
да постаралася «на славу»: у 
1950 році в його рідному селі 
Якубова Дрогобицького райо-
ну, що на Львівщині, майже 
30 сімей із числа близьких і 
далеких родичів Мельника 
без суду й слідства з конфіс-
кацією всього майна було ви-
везено у Сибір — Томську об-
ласть і Хабаровський край. ■

це був вічний

Софія їздила до тюрми щоденно з передачами 
нареченому впродовж... чотирьох років.

Андрій Мельник (поручник УСС, 1914 рік.❙

Унікальна світлина: Зліва праворуч. Стоять: Євген Коновалець, невідома, Зенон Кузеля, Ольга Кузеля, 
Ольга Коновалець, Омелян Сеник, Ріко Ярий, Стефан-Ярослав Федак
(виконавець замаху на Ю. Пілсудського у 1921 р.). Сидять: невідома, Юліан Головінський, Ольга Яра. 
Берлін 1927 р.

❙
❙
❙
❙

Софія Мельник (Федак) (1970-ті роки).❙
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