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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,886 грн 

1 € = 31,625 грн

1 рос. руб. = 0,418 грн

Як молода композиторка і поетеса 

популяризує українську пісню та лобіює 

творчість своїх талановитих земляків

Генасамблея ООН схвалила 

резолюцію з вимогою 

до Росії вивести війська 

з Криму та засудженням її 

агресії в Азовському 

і Чорному морях
стор. 4» стор. 13»

Передплату на «Україну молоду» на 2019 рік продовжено до 26 грудня включно                    стор. 4

Українська економіка 

вступає у непростий період: 

популізм і загравання з 

виборцем у наступному 

році можуть спричинити 

серйозні проблеми у 2020
стор. 5»

Між краплями проблем Марія Гев: Музичне полотно 
має великі можливості 

самореалізації 

66 друзів України

стор.8»

За право продати свою земельну ділянку, якщо виникне така необхідність, однозначно висловилася третина власників паїв.
Фото з сайта legalaid.ua.

❙
❙

Зважуючи землю
Настрої щодо продажу земельних паїв 
змінюються
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«Наша планета, все те, чим ми користуємось і де живемо, — це не спадок, який ми отримали від 
батьків, це позика, яку ми взяли у власних дітей. Ось чому так важливо думати наперед та не 
допускати бездумного забруднення природи».

Марія Руда, асистент кафедри екологічної безпеки та природо охоронної діяльності Львівської політехніки

УКРАЇНА МОЛОДА

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Щороку в Україну офіційно ввозять дві з полови-
ною тисячі тонн нових батарейок для використання 
у побуті. Приблизно таку саму кількість імпортують 
нелегально. Через брак потужностей лише мізерна 
частка використаних елементів потрапляє на утилі-
зацію. Решта опиняється на звалищах, отруюючи 
ґрунт, повітря та воду.
 Нещодавно обладнання для утилізації небезпеч-
них елементів стало ще менше. У Львові закрився ос-
танній завод із переробки батарейок. 
 «Аргентум» займався частковою переробкою аку-
муляторів та інших видів елементів живлення, добу-
ваючи з них кольорові й дорогоцінні метали. На під-
приємстві не називають причин закриття, але еколо-
ги стверджують, що це сталося через відсутність пот-
рібної кількості поставок на завод. Також активісти 
переконують, що завод не здійснював утилізацію у 
доконаному вигляді. Працівники за допомогою маг-
нітів витягували елементи, які можна продати, а всі 
інші відходи викидали в каналізацію.
 Усі батарейки, які українці здають на переробку, 
просто зберігаються на складах. Єдиний вихід — ви-
возити батарейки на переробку в Європу, найбільші 
підприємства цієї спеціалізації розташовані у Фран-
ції та Німеччині. Однак це не дешево. Перевезення 
та утилізація однієї тонни коштує 570-725 євро, тоб-
то для того, щоб транспортувати 200 тонн у Європу, 
знадобиться понад 100 тисяч євро.
 Вирішити проблему потрібно у найкоротші тер-
міни, адже одна пальчикова батарейка отруює  в се-
редньому 16 квадратних метрів землі! Саме такі ре-
зультати показало масштабне дослідження шкоди 
сучасних елементів живлення, яке всеукраїнська 
екологічна організація «Батарейки, здавайтеся!» 
втілила спільно з лабораторією Львівської політехні-
ки наприкінці 2018 року. Робота показала, що хоча 
в більшості типів сучасних батарейок в Україні уже 
відсутні важкі метали, але батарейки продовжують 
чинити важку токсичну дію на природу та живі ор-
ганізми.
 Ось як коментує ці результати Марія Руда, асис-
тент кафедри екологічної безпеки та природоохорон-
ної діяльності Львівської політехніки: «Найбільш ти-
пові компоненти сучасних батарейок — це марганець, 
нікель, цинк, кобальт, титан. Кожен із цих елементів 
окремо може навіть бути безпечним для довкілля, але 
екологія — це наука, де не існує окремих факторів, 
їх потрібно вивчати тільки в поєднанні. І часто бу-
ває так, що в природі саме ось таке поєднання компо-
нентів перетворює речовину на отруту. В екосистемі 
— як в організмі людини. Все влаштовано настільки 
складно, що ми часто не розуміємо ті віддалені наслід-
ки, які можуть давати наші дії сьогодні. Наша плане-
та, все те, чим ми користуємось і де живемо — це не 
спадок, який ми отримали від батьків, це позика, яку 
ми взяли у власних дітей. Ось чому так важливо ду-
мати наперед та не допускати бездумного забрудення 
природи — ми можемо навіть не уявляти, до яких це 
може призвести наслідків!». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

  17 грудня російські оку-
паційні війська сім разів по-
рушили режим припинен-
ня вогню. Застосування 
озброєння, забороненого 
Мінськими угодами, не за-
фіксовано. Опорні пункти 
наших військ обстрілювали 
з гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних ку-
леметів і стрілецької зброї 
в районі населеного пункту 
Кримське — на Лугансько-
му напрямку, в районі на-
селеного пункту Лугансь-
ке — на Світлодарському 

напрямку, поблизу населе-
них пунктів Мар’їнка, Та-
рамчук, Славне  — на До-
нецькому напрямку, а та-
кож у районі селища Гну-
тове — на Маріупольському 
напрямку. Внаслідок бойо-
вих дій жоден український 
військовий не постраж-
дав. За даними розвідки, 
17 грудня одного окупанта 
було знищено та чотирьох 
поранено.
 Станом на 7-му годину 
ранку 18 грудня ворог від-
кривав вогонь по позиціях 
українських військових у 
районі селища Славне на 

Донецькому напрямку, 
а також у районі населе-
ного пункту Чермалик на 
Маріупольському напрям-
ку. Втрат серед військово-
службовців Об’єднаних 
сил упродовж поточної 
доби немає.
 Варто додати, що росій-
ська армія продовжує на-
рощувати сили біля кордо-
ну з Україною. Як заявив 
представник Головного 
управління розвідки Мі-
ноборони України Вадим 
Скібіцький, воєнна розвід-
ка України фіксує значні 
зміни у структурі російсь-
ких військ біля кордонів. 
 Як повідомила прес-
служба ГУР Міноборони, 
Скібіцький нагадав, що з 1 
грудня зібрані поблизу де-
ржавного кордону росій-
ські військові з’єднання 
набули оперативної готов-
ності та здатні виконувати 
завдання на території Ук-
раїни. Також він поінфор-
мував про збільшення авіа-
ційної компоненти ЗС Росії 
на українському напрям-
ку. За словами Скібіцько-
го, росіяни відбудували та 

модернізували військові 
аеродроми. Розгорнуті на 
цих аеродромах підрозділи 
та частини оснащено сучас-
ною технікою. А для набут-
тя бойового досвіду льотні 
екіпажі Повітряно-косміч-
них сил ЗС Росії активно 
залучали до бойових дій у 
Сирії. За словами представ-
ника ГУР, російське війсь-
кове угруповання, яке дис-
локується вздовж держав-
ного кордону України та в 
анексованому Росією Кри-
му, можуть залучати до 
проведення наступальних 
операцій, що є загрозою 
для України.
 Нагадаємо, началь-
ник головного управлін-
ня зв’язку та інформацій-
них систем Генштабу ЗСУ 
Володимир Рапко заявив, 
що через мобільні телефо-
ни російські окупаційні 
війська на Донбасі намага-
ються ідентифікувати ук-
раїнських військових, виз-
начити місце розташуван-
ня підрозділів ЗСУ та зброї. 
Так само небезпечним є ви-
користання месенджерів i 
ведення фотозйомки. ■

 Президент Петро По-
рошенко під час зустрічі з 
міністром інфраструктури 
Володимиром Омеляном i 
генеральним директором 
ПАТ «Укрпошта» Ігорем 
Смілянським наказав за-
безпечити доставку пенсій, 
припинити звільнення лис-
тонош та зберегти відділен-
ня у сільській місцевості.
 Глава держави заува-
жив, що під час поперед-
ньої зустрічі 30 жовтня 
була поставлена низка за-
вдань. «Позиція перша: 
щоб ми не допустили збіль-

шення тарифів на доставку 
пенсій. Це аж ніяк не має 
вплинути на пенсійне за-
безпечення найвразливі-
ших верств населення», 
— наголосив Петро Поро-
шенко. Він зауважив, що 
це має бути здійснено, в 
тому числі завдяки підпи-
санню угоди між Укрпош-
тою та Пенсійним фондом 
щодо гарантування достав-
ки пенсій. «Завдання, які 
ставить Президент, треба 
виконувати», — додав він.
 «Друга позиція: ми 
маємо припинити закрит-

тя поштових відділень у 
селах, особливо у віддале-
них селах. Треба забезпе-
чити їх підтримку за ра-
хунок загального балансу 
Укрпошти», — наголосив 
він. Президент повідомив, 
що ініціював внесення до 
Державного бюджету 500 
млн. грн., які мають ком-
пенсувати збитки Укрпош-
ти для доставки пенсій. 
Глава держави впевнений, 
що це має бути точно вико-
нано в частині незакриття 
відділень на селі.
 «Третя позиція: на-

казую вам припинити 
звільнення листонош. 
На сьогоднішній день ці 
500 млн. грн. дозволять 
вам забезпечити і відповід-
не підвищення зарпла-
ти і захистити листонош, 
особливо в селах. Бо це не 
просто доставка пенсій, це 
не просто доставка газет, 
журналів чи поштових 
повідомлень або їхнє від-
правлення. Це є фактично, 
може, для когось, для лю-
дини похилого віку, єди-
ний зв’язок зі світом», — 
підкреслив Президент.
 Президент також звер-
нувся до керівника Укрпош-
ти: «Особисто від мене, напо-
легливо раджу певним чи-
ном переглянути власну за-
робітну плату. Сподіваюсь, 
що порада Президента буде 
почута».
 У свою чергу гене-
ральний директор ПАТ 
«Укрпошта» Ігор Смілянсь-
кий зазначив, що бере всі 
доручення до виконання. ■

ЕКОЛОГІЯ

Батарейки не 
здаються
Закрився останній в Україні завод 
із переробки елементів живлення

■

«Аргентум» припинив своє існування.❙

НА ФРОНТІ

Обережніше з 
«мобілкою», воїне...
У Міноборони попередили про 
нарощування сил російської армії 
біля кордону з Україною

■

НА ПОРЯДКУ ДНЯ

«Єдиний зв’язок зi свiтом»
Президент наполягає, щоб керiвництво ПАТ «Укрпошта» 
припинило звільнення листонош, закриття вiддiлень 
у селах i забезпечило доставку пенсій

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Неурядова всесвітня організація Freedom 
House визнала Україну частково вільною у пи-
танні доступу і використання інтернету. Згід-
но з даними звіту організації «Свобода сло-
ва в інтернеті 2018», експерти дали Україні 45 
балів зі 100 можливих. Чим менше балів, тим 
вищий рейтинг вільного доступу. За інформа-
цією дослідників, за останні сім років в Україні 
погіршилась ситуація із свободою в інтернеті. 
І на це є кілька причин. Такі результати експер-
ти пов’язують із постійними прагненнями ук-
раїнських силових структур контролювати та у 
певних випадках забороняти свободу вислов-
лювань в інтернеті. Якщо ж порівнювати тен-
денцію з попередніми роками, то у звіті за 
2012-2016 роки Україна посідала 25-те місце у 
рейтингу, а вже в 2017-му втратила понад 20 

позицій і посіла 45-ту позицію. 
 Дехто ж скептичний стосовно таких по-
зицій України в рейтингу. Програміст амери-
канської it-компанії, що працює в Україні, Ва-
лентин Овдій, переконаний, що ситуація зі сво-
бодою в мережі має іншу тенденцію і з роками 
лише покращується, тож називає такі дані хиб-
ними. «Висновки про стан свободи інтернету в 
тій чи іншій країні зумовлені низкою показни-
ків, об’єднаних у три основні групи. Перешкоди 
у доступі: наявність інфраструктурних та еконо-
мічних перешкод для доступу в інтернет, прак-
тика обмеження або блокування певних програм 
або технологій, правові, нормативні та інші ад-
міністративні форми технічного контролю над 
інтернетом.
 Обмеження на утримання: практика філь-
трації і блокування веб-сайтів, форми цензури, 
самоцензури і маніпуляції інформацією, ступінь 

різноманітності засобів масової інформації в ін-
тернеті та практика їх використання для поши-
рення суспільно значимої інформації, а також 
їх участь у соціально-політичній діяльності. Я 
певен, що саме дослідження може мати багато 
поверхової інформації, яка має місце, проте не 
підтверджена. Адже в основному над дослід-
женням працюють іноземці. На власній роботі 
пересвідчуюся, що зараз в Україні в сегменті 
мережі працювати вільніше. А от у чому справді 
проблема — це в безпеці. І не лише у випадку 
роботи програміста, а й у доступі неповнолітніх 
до мережі, інформації, яка впливає на психіку 
дітей. От у цьому випадку нам необхідно багато 
що змінювати»,— поділився власними спосте-
реженнями Валентин. 
 Загалом у рейтингу щороку бере участь різ-
на кількість країн. У 2018 році перше місце у звіті 
отримали Естонія й Ісландія (по 6 із 100), як най-
більш вільні у використанні інтернету. За ними 
йдуть Канада (15 із 100), Німеччина (19 із 100), 
Австралія (21 із 100), США (22 із 100). Проте, 
незважаючи на високий рейтинг Штатів, автори 
звіту все ж зафіксували наявність дезінформа-
ції у цій країні. Останнім у рейтингу є Китай (88 
із 100). Freedom House — неурядова організація 
зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Була заснована 
в 1941 році Елеонорою Рузвельт, Уенделл Уілкі 
та іншими. Відома своїми дослідженнями стану 
політичних та громадянських свобод. ■

РЕЙТИНГИ

Заплутались у павутинні
В Україні погіршується рівень свободи 
в інтернеті, за даними Freedom House

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Різкі перепади температури на-
передодні свят принесли із собою 
грип та захворювання на ГРВІ. Від 
початку тижня в Україні офіцій-
но оголосили про початок епі-
демії грипу, адже зафіксовано по-
над 203 тисячі хворих. Це пере-
вищує показники минулого року 
цього ж періоду, зазначають екс-
перти. Найвищі показники захво-
рюваності зафіксовано в п’яти об-
ластях, а саме Харківській, Жи-
томирській, Сумській, Київській 
та Донецькій. Ба більше, вже відо-
мо про смерті. Першою від вірусу 
померла 9-річна мешканка Хар-
ківської області. Дівчинка підхо-
пила вірус грипу типу А. Незважа-
ючи на те, що лікарі неодноразово 
попереджали про його небезпеку, 
батьки тиждень лікували дити-
ну вдома. «Швидку» виклика-
ли, коли хворій стало зовсім зле. 
Дівчинка померла по дорозі до лі-
карні, в кареті «швидкої допомо-
ги». Не перенесла захворювання 
і 62-річна жінка з Харківщини. 
Обидві хворі не мали щеплення, 
у МОЗ же запевняють — це необ-
хідність при цьому вірусі, адже 
загострення можуть дати нечува-
ний результат. «Щорічне щеплен-
ня від грипу — найкращий спосіб 
вберегти себе від хвороби», — за-
значають у прес-службі Міністерс-
тва охорони здоров’я. «Цього року 
доступні дві вакцини проти грипу: 
вакцину «Ваксігрип Тетра» мож-
на застосовувати для щеплення ді-
тей віком від трьох років, а «Джісі 
Флю» — від шести місяців. Вак-
цинація проти грипу належить до 
рекомендованих та відсутня у на-
ціональному календарі щеплень, 
тому вакцину можуть закупову-
вати за гроші місцевих бюджетів, 
підприємств або власним коштом 
громадян. Одне щеплення захи-
щає впродовж усього сезону гри-
пу від найбільш розповсюджених і 
небезпечних штамів», — додають 
у відомстві. 
 Лікарі ж зазначають, що ба-
жано робити щеплення до почат-
ку циркуляції грипу — у вересні 
або жовтні. Однак можна й пізні-
ше, навіть якщо у вашому регіоні 
вже зафіксовано сезонні спалахи. 
Це допоможе убезпечити себе та 
родину від хвороби. Щоб утворив-
ся імунітет та виробилася достат-
ня кількість захисних антитіл, піс-
ля щеплення має пройти приблиз-
но два тижні. Київська лікарка 
Олександра Барчук запевняє, що 
у боротьбі з грипом найефективні-
шим засобом справді є вакцинація: 
«Звичайно, в ній відсутня потреба, 
коли людина вже захворіла в цьо-
му сезоні. Якщо ж  вчасно зроби-
ла вакцинацію, це знизить ризики 
захворюваності та дозволить легше 
перенести інфекцію. Проте раптом 
ви відчуваєте потребу прищепити-
ся (і при цьому нормально почуває-
теся), це ще можна зробити», — ко-
ментує «УМ» лікарка. 
      Наразі в Україні медики досліди-
ли 101 зразок матеріалів від пацієн-
тів із підозрою на грип. У 27 випад-
ках визначено РНК вірусів грипу 
типу А. За прогнозом Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, у но-
вому епідсезоні в Україні, ймовір-
но, циркулюватимуть такі віру-
си: Сінгапур, Мічиган та Колора-
до. Медики запевняють: як тільки 

відчуваєте ознаки хвороби, а це ви-
сока температура, лихоманка, го-
ловний біль, ломота у м’язах і суг-
лобах, загальна слабкість, втра-
та апетиту, можливо, навіть нудо-
та, кашель та нежить — необхідно 
відразу звернутися до спеціаліста. 
У коментарі «УМ» лікарка Олек-
сандра Барчук розповіла, що лише 
спеціаліст може призначати чіт-
кий курс лікування : «Якщо ж че-
рез якісь міркування людина не ба-
жає звертатись до професіоналів та 
впевнена, що це таки грип, то необ-
хідно сидіти вдома й не заражати 
оточуючих. При перших проявах 
недуги відразу зверніться до спе-
ціаліста та не ходіть хворими на 
роботу, у школу, садочок. Це лише 
підвищує ризики масової епідемії. 
Не зробите краще ні собі, ні лю-
дям. І наголошу, що самолікуван-
ня лише послабить імунітет». 
 Підхопив вірус грипу типу А 
киянин Юрій Чумак. Чоловік роз-
повідає, що спершу почало ломи-
ти тіло, згодом з’явилися кашель 
і нежить. Він відразу звернувся 
до лікаря: «Уже був навчений на 
власному досвіді минулого року, 
що самолікування в цьому випад-
ку — поганий варіант. Адже тоді в 
мене хвороба затягнулася майже 
на три тижні. Цього року, як тіль-
ки відчув, що починається захво-
рювання, відразу пішов до лікаря. 
Узагалі раджу, перш за все, боро-
тися за свій імунітет. Бо до міцної 
та здорової людини хвороби рідко 
чіпляються, але якщо вже захворі-
ли, то ліки мають прописувати лі-
карі, бо самолікуванням можна на-
шкодити собі». 
 Про збільшення числа покуп-
ців у аптеках розповідає і київсь-
кий фармацевт Ірина Смолій. За-
певняє, що за останній тиждень 
кількість відвідувачів суттєво 
зросла: «Купують, в основному, 
противірусні засоби. Багато хто 
хоче просто пройти профілакти-
ку, і скажу, що це справді хороший 
варіант. Проте досить часто люди 
приходять і запитують «а що мені 
порадите, от маю кашель і всі озна-
ки інфекції». Але в таких випад-
ках ми не маємо права щось ради-
ти. Діагноз має встановити лікар, я 
не можу брати на себе відповідаль-
ність. Тому спершу радимо людям 
звертатися до лікарів». Щоб не під-
хопити цьогорічний вірус, імуно-
логи радять повноцінно спати, спо-
живати овочі, фрукти та олії. Усе 
це запобігає зайвому запаленню, 
надає імунній системі необхідні ві-
таміни та мікроелементи і сприяє 
здоров’ю мікрофлори кишківни-
ка. Фізичні навантаження також 
ефективно стримують шкідливі 
процеси в організмі і повертають 
роботу імунної системи в здорове 
русло.
 Нагадаємо, грип — гостре 
респіраторне захворювання, спри-
чинене вірусом. Передається пе-
реважно через кашель, чхання 
або ж близький контакт. Будь-
хто у будь-якому віці може за-
хворіти. Проте найбільш вразли-
вими є люди похилого віку, діти 
та вагітні. Загалом же щорічно 
вірусом грипу заражаються май-
же 5 мільйонів людей у всьому 
світі, близько чверті мільйона по-
мирають від нього. Частково це 
пов’язано з тим, що організм не 
встигає пристосуватися до швид-
ких змін вірусу. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині у Макіївському ліс-
ництві Кам’янського лісгоспу лісівни-
ки спільно з сільськими активістами 
облаштували древнє лісове джерело. 
Міститься воно в урочищі «Апельня» 
і має дуже давню історію, адже перші 
згадки про нього з’явилися майже 170 
років тому.
 Про це «Україні молодій» повідо-
мили в Черкаському обласному управ-
лінні лісового та мисливського госпо-
дарства.
 «За свідченнями місцевих старо-
жилів, Макіївка Смілянського району 

здавна була багатою на лісові джере-
ла. Донині збереглися три з них — усі 
вони розташовані у масиві Макіївсько-
го лісництва і завжди були під нагля-
дом місцевої громади», — розповіда-
ють черкаські лісівники. Вони кажуть, 
що джерело, яке відновили в урочи-
щі «Апельня», відоме ще з 1850 року, 
з нього починалася річка Лебединка, 
яку сільська громада свого часу пе-
регородила, утворивши цілий каскад 
ставків. 
 А не так давно макіївчани створи-
ли ініціативну групу й звернулися до 
лісівників, аби разом  облаштувати 
місцину біля цього джерела, щоб ко-
ристуватися ним було зручно. За сло-

вами в.о. лісничого Макіївського ліс-
ництва В’ячеслава Бевза, загалом 
провели повну реконструкцію гідроло-
гічного об’єкта — упорядкували при-
леглу територію, встановили огорожу, 
оновили накриття над самою кринич-
кою, зробили кілька спусків до джере-
ла, адже воно розташоване в яру. Те-
пер тут є все необхідне, щоб відвіду-
вачам було приємно, зручно та ком-
фортно набрати джерельної води та 
відпочити в лісі. 
 «Цікавим є й той факт, що одра-
зу по завершенні роботи випало чима-
ло снігу — ніби сама природа підтри-
мувала ініціаторів цього проекту», — 
підсумовують черкаські лісівники. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Яких тільки благодійних акцій не приуро-
чували вже на Тернопільщині до щедрого і доб-
рого свята — Дня Святого Миколая, але досі 
вони були орієнтовані на людей, дітей та дорос-
лих. І ось нещодавно тернополянка Тетяна Ба-
салига дуже правильно вирішила, що істинні 
доброта, благодійність та милосердя не повин-
ні обмежуватися жодними умовностями. Від-
так започаткувала у Facebook благодійну еста-
фету #SantaPaws #Миколай_для_чотирила-
пих #Подаруй_свято . «Я люблю котів і собак, 
— написала Тетяна на своїй сторінці у соцме-
режі. — Бездомних також. Вони не винні у 
своєму соціальному статусі. На роботу влашту-
ватися вони не можуть. Переїхати в іншу краї-
ну також. І навіть милостиню попросити у них 
не вийде. Хоча часто потребують її найбільше. 

Особливо зараз, узимку, коли на термометрі мі-
нус, за вікном гуляє завірюха, а їхні лапи мокрі 
й холодні. Тому розпочинаю благодійну естафе-
ту #SantaPaws, або #Миколай_для_чотирила-
пих, мета якої — нагодувати бездомних котів і 
собак у час новорічних свят».
 Умови започаткованої естафети прості: наго-
дувати хоча б одну безпритульну тварину, зро-
бити й опублікувати в соцмережі фото чи коро-
теньке відео з нею і передати естафету далі, «тег-
нувши» трьох своїх фейсбучних друзів. Інший 
варіант — перерахувати кошти на притулок для 
тварин, надавши підтвердження цьому, і так 
само «затегати» друзів чи знайомих, які люб-
лять тварин.
 Естафету Тетяни Басалиги підхопили. А з 
численних коментарів під її дописом також ста-
ло зрозуміло, що багато тернополян допомага-
ють хвостатим безпритульним постійно, не че-
каючи свят і не потребуючи публічності. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Легендарний ЗАЗ-965, який випускався в 
Україні з 1960 по 1969 рік, може знову повер-
нутися на дороги, але в модернізованій формі. 
Випускник Харківського автодорожнього уні-
верситету 27-річний дизайнер Роман Прядь-
ко представив своє бачення популярної віт-
чизняної моделі, яка близька до відомих світо-
вих аналогів Fiat 500, Citroёn C3 Pluriel, Mini 
Cooper Hatch III, Volkswagen Beetle III.
 У своєму проекті автор зберіг знайомий стиль 
бренду, але інтерпретував його на більш сучас-
ний манер. Головною зміною стало перенесення 
двигуна на передню частину кузова, що спрощує 
систему охолодження. Також одним з основних 
елементів упізнаваності екстер’єру можна вва-
жати «зябра» з боків кузова, які в оригінальній 
версії були вентиляційними отворами. На змі-
ну їм автор проекту встановив спеціальні прорі-
зи для відведення повітря з салону автомобіля. 
Такий конструкторський хід водночас стильний 
і функціональний. 
 Внутрішній інтер’єр нового «Запорожця» та-
кож нагадує вдалий синтез сучасного і колиш-
ніх технічних рішень. Тут є, наприклад, гори-
зонтальна лінія з плавним загином униз, яка 
функціонально стилізована під старі централь-
ні і бічні повітродуви. Досить несподіваний виг-
ляд має комбінація нових приладів управління, 

виготовлених у стилі ретро, а також три круглi 
функціональних клавіші на центральній кон-
солі, нижче яких розташована кнопка запуску 
двигуна.
 Скромні габарити автівки вигідно впли-
нуть на її вартість і при цьому спроможні водно-
час вмістити чотирьох пасажирів. Правда, тут є 
свій нюанс. Як повідомив розробник, комфорт-
но себе почуватимуть дорослі лише на перших 
двох сидіннях, тому в задній частині моделі кра-
ще перевозити дітей, бо старші зможуть осили-
ти лише невелику відстань. Покупцями ново-
го «Запорожця» Роман бачить молоду сімейну 
пару 23-35 років, які ще не встигли зібрати кош-
ти на велику модель, але мріють про власну ав-
тівку. Компонувальна схема проекту передбачає 
кілька варіантів силових установок — від ДВЗ до 
електродвигунів з літій-іонними батареями. ■

ЗАРАЗА

Не розносьте застуду 
поміж люди
В Україні перевищено епідемпоріг грипу 
та ГРВІ, зафіксовано три смерті

■

 «Запорожець», але не за Дунаєм. ❙

КОНЦЕПТ

Повернення «Запорожця»
Дизайнер створив нову модель 
знаменитого народного 
автомобіля

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

«Миколайчики» для хвостатих
Започатковано незвичайну благодійну естафету

■

РЕКОНСТРУКЦІЯ

Узялися за холодну воду
Лісівники облаштували джерело, якому майже 170 років

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Нині закінчується передплата на «Україну мо-
лоду» на 2019 рік як за електронною версією Ка-
талогу видань України «Преса поштою», так і за 
друкованим Каталогом видань України «Преса 
поштою».
 Оформити передплату можна до 26 груд-
ня у відділеннях поштового зв’язку, в опе-
раційних залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Урядова делегація України на чолі з Прем’єром 
Володимиром Гройсманом відвідала Брюссель для 
участі в Раді асоціації Україна—ЄС. Рада асоціації 
проводиться раз у рік. Від ЄС у ній бере участь вер-
ховна представниця із зовнішньої політики Федеріка 
Могеріні. Ціль Ради — підбити підсумки в реформах 
України на шляху євроінтеграції та визначити завдан-
ня на наступний рік. Утім цього разу як у спільній за-
яві Ради, так і на прес-конференції за її підсумками 
першою темою була ескалація дій Росії у Керченській 
протоці та в Азовському морі.
 На Раді наголосили на позитивних ефектах, які 
принесла Угода про асоціацію за трохи більше року 
своєї дії. Це передусім зростання торгівлі між ЄС і 
Україною (за словами Прем’єра Гройсмана, 42 відсо-
тки українського експорту йде до ЄС). Але це також і 
безвізовий режим, яким скористалися вже понад пів-
мільйона українців. Під час свого виступу на підсум-
ковій прес-конференції Могеріні аж чотири рази пох-
валила Гройсмана, його «лідерство», «рішучість» у 
боротьбі з корупцією, дякувала йому за «дружбу».
 Але лунали не лише гарні слова. У заяві Ради асоціа-
ції зазначено, що обидві сторони очікують запуску Вищо-
го антикорупційного суду та початку винесення ним ви-
років. Гройсман пообіцяв, що в першому кварталі 2019 
року «Україна отримає незалежний антикорупційний 
суд». У заяві Ради асоціації, серед іншого, Київ закли-
кали скасувати мораторій на експорт лісу-кругляку. 
 Українська делегація повернулася додому не з 
порожніми руками. У Брюсселі підписали вісім угод 
на понад 200 мільйонів євро. Зокрема, ЄС надасть 54 
мільйони євро на енергозбереження в Україні, ще 58 
мільйонів євро — на модернізацію системи професій-
но-технічної освіти. З Європейським інвестиційним 

банком домовилися про кредит у 50 мільйонів євро 
на розвиток доріг. Серед іншого, побудують об’їзну 
дорогу довкола Тернополя, як складову Трансєвро-
пейської транспортної мережі (TEN-T).
 Глава українського уряду після Ради асоціації зус-
трівся ще і з президентом Європейської ради Дональ-
дом Туском, главою Єврокомісії Жан-Клодом Юнке-
ром. Туск написав у «Твіттері», що дискусія щодо ре-
форм в Україні була «хорошою». ■

А ТИМ ЧАСОМ...

     У найближчі місяці може відбутися постачан-
ня воєнного обладнання Україні. Про це повідо-
мив спеціальний представник Державного де-
партаменту США у справах України Курт Волкер 
під час відеобрифінгу з Брюсселя для європей-
ських журналістів. «У нас є можливість прода-
ти додаткове [військове] обладнання», — ска-
зав він. За словами пана Волкера, «Конгрес буде 
повідомлений у найближчі пару місяців про пер-
ші транші». Тим часом вивчають потреби Украї-
ни і можливість США надати відповідну військо-
ву допомогу.
     Курт Волкер також додав, що в грудні був за-
планований його візит до Москви, проте через 
інцидент у Керченській протоці, який стався 25 
листопада, та доки Росія утримує українських 
моряків, ця поїздка неможлива. Водночас пан 
Волкер не виключає додаткових санкцій проти 
РФ через агресію в Азовському морі. Адже «є 
розуміння, що потрібна відповідь додатковими 
санкціями на те, що сталося, і ця думка здобу-
ває підтримку». «Я не буду здивований, якщо це 
станеться за місяць чи два», — додав він.

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Генеральна Асамблея ООН пізно ввечері 
17 грудня схвалила резолюцію щодо про-
блеми мілітаризації Криму, а також частин 
Азовського і Чорного морів. Документ, що 
закликає Росію вивести свої війська з тери-
торії окупованого Криму та засуджує зроста-
ючу російську військову присутність у Чор-
ному та Азовському морях, ініціювала Ук-
раїна. За ухвалення резолюції проголосува-
ли 66 країн, проти — 19, 72 утрималися. Не 
підтримали документ Вірменія, Білорусь, 
Болівія, Бурунді, Камбоджа, Куба, КНДР, 
Іран, Лаос, М’янма, Нікарагуа, Росія, Сер-
бія, Південний Судан, Судан, Сирія, Узбе-
кистан, Венесуела, Зімбабве. Іран і Сирія 
намагалися внести поправки в текст резолю-
ції, проте їх відкинули країни-партнери Ук-
раїни. Як пізніше пояснив Постійний пред-
ставник України в ООН Володимир Єльчен-
ко, поправки російської «групи підтримки» 
були спеціально виписані дуже заплутано, 
з закликами до «обох сторін утриматися від 
ескалації» тощо, аби країни, які не розібра-
лись у ситуації, могли проголосувати «за». 
Правки були спрямовані на те, аби «розми-
ти» сенс резолюції. Проте це не вдалося. 
 Те, що кількість країн, що утримались, 
перевищує кількість тих, що віддали голо-
си «за», свідчить або про активну «оброб-
ку» Асамблеї російськими дипломатами, 
або про те, що не всі країни усвідомлюють 
серйозність ситуації. З іншого боку, хоча 
резолюцію ініціювала Україна (проект ре-
золюції представив заступник міністра за-
кордонних справ України Сергій Кисли-
ця), але до неї приєдналися як співавтори 
понад 40 інших країн світу, зокрема США, 
Канада, Німеччина, Литва, Польща та Ес-

тонія. Це є свідченням унікальної для ООН 
солідарності.
 У документі, зокрема, прописаний за-
клик до Росії припинити переслідуван-
ня комерційних суден і обмеження між-
народного судноплавства в Чорному й 
Азовському морях. Резолюція також за-
суджує напад російських силовиків на 
українські кораблі поблизу Керченської 
протоки 25 листопада, а також закликає 
РФ «безумовно та негайно звільнити ко-
раблі, екіпажі й техніку».
 У документі зазначено, що присутність 
російських військових в анексованому 
Росією Криму «суперечить національно-
му суверенітету, політичній незалежності 
та територіальній цілісності України». Ге-
насамблея ООН засуджує «зростаючу вій-
ськову присутність РФ» у районах Чорно-
го та Азовського морів, у тому числі Кер-
ченській протоці, а також запроваджені 
Росією «обмеження міжнародного судно-
плавства» в регіоні. Крім того, в докумен-
ті засуджується «будівництво і відкриття» 
моста через Керченську протоку.
 «Ось і все! Проект постанови про мілі-
таризацію Криму, Чорного й Азовського 
морів прийнятий у Генеральній асамблеї 
ООН — переважною більшістю — 66 го-
лосів проти 19 . Щиро дякуємо всім, хто 
нас підтримав. Ще одна руйнівна пораз-
ка Росії», — заявив у «Твіттері» постій-
ний представник України при ООН Воло-
димир Єльченко.
 Резолюції Генеральної Асамблеї ООН, 
на відміну від резолюцій РБ ООН, не ма-
ють зобов’язучої юридичної сили. Вони 
лиш віддзеркалюють ставлення міжна-
родної спільноти до тих чи інших подій і 
ситуацій у світі. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Щонайменше 80 жур-
налістів та інших праців-
ників ЗМІ загинули в пе-
ріод з 1 січня по грудень 
цього року через свою 
професійну діяльність. 
Про це йдеться у річному 
звіті міжнародної право-
захисної організації «Ре-
портери без кордонів»,  17 
грудня, повідомляє «Ні-
мецька хвиля». Більш 
ніж половина з цих жур-
налістів, як зазначаєть-
ся, загинули в п’яти 
країнах: Афганістані — 
15 убитих представників 
ЗМІ, Сирії — 11, Мексиці 
— дев’ять, Ємені — вісім 
та Індії — шість.
 У США цього року 
також загинули шесте-
ро журналістів, четве-
ро з них — під час чер-
вневого нападу на місце-
ву газету Capital Gazette 
у штаті Меріленд. Згідно 
зі звітом, більше полови-
ни журналістів — 49 осіб 
— убили цілеспрямова-
но через їхню професій-
ну діяльність.
 Усього у воєнних кон-
фліктах за 11 місяців 2018 
року загинули 44 жур-
налісти. «Репортери без 
кордонів» також повідо-
мили про 36 журналістів, 
які загинули за межа-
ми кризових регіонів сві-
ту. Ідеться передусім про 
Мексику. Багато з уби-
тих там журналістів писа-
ли про корупцію чи нарко-
злочинність.

 Із 348 представни-
ків ЗМІ, які нині пере-
бувають за ґратами, по-
над половина опинилась 
в ув’язненні у п’яти краї-
нах: Китаї, Єгипті, Туреч-
чині, Ірані та Саудівській 
Аравії. У звіті «Репор-
терів без кордонів» зазна-
чається, що близько 150 з 
ув’язнених не є професій-
ними журналістами. Зок-
рема, в Китаї можна пот-
рапити за ґрати просто за 
пост у соцмережі.
 За даними міжнарод-
ного Комітету з захисту 
журналістів, уже третій 
рік поспіль лише у де-
ржавних в’язницях за 
свою професійну діяль-
ність у світі перебувають 
більше 250 журналістів, 
серед яких 33 жінки. 
 Україна згадується 
лише в одному розділі 
звіту — «Ув’язнені жур-
налісти». До них «Ре-

портери без кордонів» 
віднесли двох українсь-
ких представників ЗМІ: 
головного редактора 
«РІА Новості — Украї-
на» Кирила Вишинсько-
го, якого заарештовува-
ли за державну зраду, та 
письменника і блогера, 
позаштатного кореспон-
дента «Радіо «Свобода» 
Станіслава Асєєва, якого 
донецькі сепаратисти ут-
римують у застінках так 
званої «ДНР». 
 У звіті «Репортери без 
кордонів» також крити-
кують ситуацію в Са-
удівській Аравії та нещо-
давнє вбивство журналіс-
та Джамаля Хашоггі.
 Нагадаємо, минулого 
року, за даними «Репор-
терів без кордонів», що-
найменше 65 працівни-
ків ЗМІ в усьому світі за-
гинули через свою жур-
налістську діяльність. ■

У воєнних конфліктах загинули 44 працівники ЗМІ.❙

ФАХОВИЙ РИЗИК

Небезпечна робота
Щонайменше 80 журналістів загинули в 2018 році у світі

■

СПІВПРАЦЯ

Словом і грошима 
Гройсман повернувся з Брюсселя не з порожніми руками

■

Засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.❙

СОЛІДАРНІСТЬ

66 друзів України
Генасамблея ООН схвалила резолюцію з вимогою 
до Росії вивести війська з Криму та засудженням 
її агресії в Азовському і Чорному морях

■
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Наступний рік має стати одним із 
найважчих для економіки Украї-
ни: з одного боку, на цей період 
припадає пікове навантаження із 
зовнішніх виплат, з другого боку 
— маємо передвиборчий період, 
який традиційно не дозволяє 
владі проводити жорсткі і болю-
чі реформи. Натомість змушує 
загравати з простим українцем, 
який заодно є виборцем. 
Різниця також — в оцінці ситу-
ації. Влада намагатиметься де-
монструвати, що у нас все добре, 
— сили ж, наближені до держа-
ви–агресора, навпаки, штучно 
загострюватимуть проблеми, між 
тим істина у вигляді плану дій, як 
і завжди — десь посередині. 

І все ж таки вона зростає!
 Економіка України демонс-
трує зростання 11 кварталів пос-
піль, і Прем’єр-міністр Володи-
мир Гройсман, безумовно, вва-
жає такий стан речей позитив-
ним сигналом. Про це заявив він 
сам в одному зі своїх публічних 
виступів. Утім, заради самокри-
тики, додав: цього ще недостат-
ньо для вирішення історичних 
проблем.
 «Ми можемо рости на рівні 
5-7%. А вигодонабувачем цього 
зростання має стати український 
народ», — пафосно і передвибор-
чо заявив сам Гройсман. Забез-
печити ж таке зростання, за його 
словами, можна шляхом реаліза-
ції економічної політики уряду.
 «Наші пріоритети: поліп-
шення бізнес-клімату, нова сис-
тема управління держсектором, 
чесна і прозора приватизація, а, 
отже, входження інвестицій в ре-
альний сектор, енергетика тощо. 
Всі вони мають зменшувати за-
лежність від імпорту і розвивати 
власну базу», — вирішив ще тро-
хи розставити крапок над «і» ук-
раїнський Прем’єр. Висловивши 
при цьому упевненість, що клю-
човим елементом, який дозво-
лить реалізувати намічені пла-
ни, стане виконання збалансова-
ного держбюджету на 2019 рік. 
 «Так з наступного року почне 
працювати Фонд підтримки ін-
новацій з обсягом фінансування 
300—350 млн. грн., Фонд енерго-
ефективності, бюджет якого ста-
новитиме близько 14 млрд. грн, 
продовжиться робота над запус-
ком експортно-кредитного агент-
ства. Також будуть продовжені 
програми секторальної підтрим-
ки, в тому числі за пільгами при 
модернізації виробництва», — 
перелічив усі плюси своєї роботи 
очільник уряду, запевнивши тим 
самим своїх співвітчизників у їх 
безхмарному майбутньому. При-
наймні до виборів. 

Жорсткі правила вдарять 
по економіці
 Тим часом експерти зазнача-
ють: окрім глобальних реформ та 
всілякого покращення з боку ко-
манди та особисто Прем’єр-мініс-
тра Гройсмана, світова, а отже й 
українська економіка, зіткнеть-
ся із цілим рядом викликів. Які 
неможливо не враховувати. Але 
хоча би частину з них можна 
зменшити, — якщо влада зуміє 
правильно оцінити їх і вжити 
відповідних заходів. 
 Одну з причин завтраш-
ніх проблем назвав Національ-
ний банк України: причиною 
уповільнення економіки ста-
нуть дії ... того ж самого НБУ. 
Так темп зростання ВВП Украї-
ни в 2019 році, на думку регуля-
тора, може знизитися до 2,5% 
саме через жорстку монетарну 
та фіскальну політику, а також 
уповільнення зростання еконо-
мік основних торговельних парт-
нерів України. Таку позицію вис-

ловив Нацбанк у своєму «Звіті 
про фінансову стабільність». Як 
наголошується, «додаткові фак-
тори ризику — ймовірне погір-
шення умов торгівлі і входжен-
ня країни у виборчий період».
 У той же час, блокування 
транспортних потоків через пор-
ти Азовського моря внаслідок ес-
калації російської агресії також 
створює труднощі для економі-
ки. Однак цей фактор не мати-
ме істотного впливу на динамі-
ку ВВП — за умови базового сце-
нарію НБУ. Як нагадали у регу-
ляторі, у третьому кварталі 2018 
року зростання реального ВВП 
сповільнилось до 2,8% — при 
порівнянні рік до року. Втім, у 
четвертому кварталі очікується 
прискорення, що дозволить за 
підсумками року досягти при-
росту економіки, наразі очі-
кується, що це буде 3,4%.
 Таким чином, НБУ залишив 
без змін свій офіційний прогноз 
на нинішній рік у розмірі 3,4%. 
Наступного ж року економіч-
не зростання уповільниться до 
2,5%, а в 2020 трохи зросте, — 
до 2,9%. 
 «Головним двигуном зрос-
тання економіки залишається 
приватне споживання домогос-
подарств, підтримуване збіль-
шенням реальної заробітної пла-
ти і обсягів переказів з-за кордо-
ну. Підвищення доходів населен-
ня і надалі визначатиме приріст 
ВВП, а також сприятиме зрос-
танню заощаджень та попиту на 
банківські кредити. Однак воно 
буде сповільнюватися через захо-
ди жорсткої фіскальної політики 
і більш помірної конкуренції на 
внутрішньому ринку праці», — 
стверджують у регуляторі.

Інвесторів відганяємо самі 
 Ще одна внутрішня пробле-
ма, яка штовхає донизу вітчизня-
ну економіку, — нехтування інте-
ресів зарубіжних інвесторів, зок-
рема, регулярні рішення Євро-
пейського суду з прав людини. За 
словами народного депутата Іри-
ни Суслової, торік Україна посі-
ла перше місце у світі щодо неви-
конанню рішень ЄСПЛ. «Рішен-
ня національних судів, які були 
виграні людьми, не виконуються. 

Ці люди йдуть у ЄСПЛ і кажуть: 
рішення суду не виконується, і я 
прошу, щоб ЄСПЛ забезпечив ви-
конання цього рішення. Україна, 
як держава, зобов’язана це рішен-
ня виконати і зобов’язана випла-
тити компенсацію», — пояснила 
Суслова.
 За словами депутата, про еко-
номічну загрозу заявили самі суд-
ді Європейського суду, з якими 
парламентська делегація України 
зустрічалась у Страсбурзі. «Нам 
кажуть: якщо ви не почнете ви-
конувати рішення ЄСПЛ і націо-
нальних судів, то в Україну пере-
стануть їхати інвестори! Тому що 
інвестор, який заходить в Украї-
ну, хоче розуміти: ось він інвесту-
вав сюди гроші і якщо завтра його 
право тим чи іншим органом буде 
порушено, він піде в суд, виграє 
його, і держава буде зобов’язана 
виконати рішення суду, — уточ-
нила нардеп. — А якщо інвестор 
бачить, що Україна і щодо неви-
конання рішень національних 
судів займає перше місце, то він 
розуміє: якщо навіть суд йому не 
допоможе, то навіщо йому захо-
дити в таку країну?». 

Замістити американців у Китаї
 Але, на жаль, економічні 
проблеми не пояснюються лише 
внутрішньоукраїнськими чин-
никами. А тому прийдешній рік 
може бути складним для Украї-
ни через можливі проблеми у сві-
товій політиці та економіці і че-
рез ескалацію військової напру-
женості на сході країни у зв’язку 
з подвійними виборами — Пре-
зидента і парламенту. 
 На думку фінансової аген-
ції Bloomberg, головні політич-
ні ризики, які в 2019 році мо-
жуть уповільнити темпи зрос-
тання світової економіки, це за-
гострення торгової війни між 
США і Китаєм, зростання на-
пруженості між Китаєм і краї-
нами Південно-Східної Азії, си-
туація в Європі, де вже не тіль-
ки Англія, а й Італія загрожує 
вийти з ЄС, і нестабільність цін 
на нафту. Останні можуть як ви-
рости, так і впасти на тлі загос-
трення або поліпшення відно-
син США з Іраном і Саудівською 
Аравією і рішень країн ОПЕК за 

рівнем видобутку нафти. 
 Утім український паливний 
експерт Геннадій Рябцев упев-
нений: у 2019 році нафта дорож-
чати не буде, бо, незважаючи на 
зусилля країн-експортерів на-
фти обмежити її видобуток, про-
позиція на ринку все одно є біль-
шою за попит. 
 Експерт Олександр Охрі-
менко каже: якщо загострен-
ня торгової війни США і Китаю 
все ж стане тривалим, це дозво-
лить Україні наростити експорт 
своїх товарів у КНР, замінив-
ши американські. Йдеться про 
традиційні для нашої держави 
продукти харчування та сталь. 
Україна, на його думку, також 
може стати посередником у тор-
гівлі КНР з Європою завдяки 
тому, що в нас підписано Угоду 
про зону вільної торгівлі з ЄС.
 Інші аналітики зауважують: 
здешевлення нафти не є аж та-
ким уже однозначним плюсом 
для України. Адже дешева наф-
та тягне за собою зниження тем-
пів зростання світової економі-
ки насамперед за рахунок країн 

Близького Сходу — великих ім-
портерів нашого металопрока-
ту і зерна. А така ситуація може 
болісно вдарити по економіці Ук-
раїни, знизивши доходи держ-
бюджету від експорту. До цьо-
го додадуться внутрішні чинни-
ки: штучне нагнітання ескала-
ції на Донбасі з боку бойовиків, 
що потребуватиме від нашої вла-
ди додаткових зусиль щодо ста-
білізації економіки, зокрема ут-
риманню курсу гривні.

Дорога ціна популізму
 Не варто забувати і про необ-
хідність повернення наступного 
року 1,9 млрд. доларів, що стано-
вить близько 5% доходів держ-
бюджету. Щоб Україна не про-
валила свої зобов’язання за зов-
нішніми боргами, МВФ пішов на 
безпрецедентний крок, узгодив-
ши програму додаткового креди-
тування на передвиборчий рік у 
розмірі 4 млрд. доларів, з яких 
1,5 млрд. доларів можемо отри-
мати вже в грудні.
 Що ж стосується пересічних 
українців, то їх, на думку екс-
пертів, глобальні тектонічні змі-
ни зачеплять мінімально. Навіть 
більше того, — ми з вами може-
мо навіть трохи виграти від пе-
редвиборчих обіцянок політи-
ків. Щоправда, вже потім, за рік 
чи два, все одно заплатимо за них 
із власної кишені.
 Національний банк, як пере-
дбачається, знову зробить дорож-
чою облікову ставку для банків, 
як він уже робив у нинішньому 
році. Мета таких дій — забезпе-
чити стабільність гривні і утри-
мати зростання цін. А тому мож-
на передбачити, що захмарних 
показників знецінення наших 
коштів не буде: інфляцію у на-
ступному році вдасться стрима-
ти в межах 10-12%, а курс дола-
ра не перевищить показник у 30 
грн. за один «бакс». 
 Однак через рік, у 2020 році, 
такий передвиборчий популізм 
призведе до заморожування зар-
плат у держсекторі, зростання 
цін і девальвації гривні. Ситуацію 
можна пом’якшити завершенням 
реформ, перш за все судової та пра-
воохоронної системи. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Між краплями проблем
Українська економіка вступає у непростий період: популізм і загравання з виборцем 
у наступному році можуть спричинити серйозні проблеми у 2020

■

Торговельна війна між Китаєм та США може завдати чималих фінансових збитків українській економіці, 
але наші експортери в такому випадку спробують зайняти звільнені ніші і заробити.
Фото з сайта bankruptcy-ua.com.

❙
❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Доларів наразі вистачить
 Українські банки продовжують знижувати депозитні ставки за вкладами у кон-
вертованій валюті — тим часом ставки у гривні продовжують дорожчати. Це яскра-
вий сигнал того, що українська фінансова система зіткнулася з нестачею гривневої 
ліквідності і доволі добре насичена доларами.
 За даними аналітиків, безстрокові заощадження у гривні виросли в ціні на 0,07 
відсотка і в середньому становлять сьогодні 7,96% річних. Середня ставка для тер-
міну до одного місяця залишилася без змін і становить 10,5% річних.
 Вклади на період від одного до трьох місяців набрали 0,17 відсоткових пунктів, 
їх середня прибутковість становить сьогодні 11,36% річних. Депозити строком від 3 
місяців до 6 подорожчали на 0,1 відсотка — до 13,52% річних. Заощадження періо-
дом від півроку виросли в ціні на 0,06 відсоткових пунктів — до 14,28% річних, від 
року — на 0,11 відсотка, — до 13,83% річних.
 Середні ставки для доларових вкладів здешевшали. На попередньому рівні 
можна відкрити лише «короткий» депозит: на термін до місяця, сьогодні він стано-
вить 1,41% річних. Безстрокові заощадження втратили 0,02 відсоткові пункти і бан-
кіри пропонують за них 0,94% річних.
 Вклади терміном від одного до трьох місяців подешевшали на 0,06 відсотка, — 
до 1,17% річних. Вартість депозитів періодом від 3 місяців до 6 опустилася на 0,01 
відсоткових пунктів — до 2,27% річних. Прибутковість депозитів на періоди від пів-
року впала на 0,06 відсотка, — до 2,76% річних. Щоправда, «довгі» депозити, нав-
паки, подорожчали: вклади на термін від одного року зросли на 0,03 відсотка, — до 
3,03% річних.
 Вклади терміном від 3 місяців до півроку втратили в ціні 0,06 відсоткових пун-
ктів, їх прибутковість становить 1,58% річних. Депозити періодом від півроку поде-
шевшали на 0,04 відсотка, — до 2% річних. А вклади строком понад рік подорожча-
ли на 0,01 відсотка, — до 2,16% річних.

■
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А конкуренти хто?
 У колонній залі Київської міської 
ради зібрались люди, які розуміють си-
туацію в країні й ті серйозні виклики, 
що стоять перед легкою індустрією... 
Зібрання нагадало мені міжнародні за-
ходи, до яких 15 років тому долучалась я 
зі студентами-міжнародниками, де обго-
ворювалась солідними посадовими осо-
бами з різних країн можливість в обхід 
України побудувати «Північний потік-
2» (тоді озвучувалась тільки ідея та де-
які креслення). Саме в той час і можна 
було б узяти ситуацію під контроль, а не 
тягнути до моменту, поки в обхід нашої 
держави не почали втілювати в життя 
примарну, як здавалося тоді всім, ідею. 
Тепер же докладається купа зусиль, щоб 
«Північний потік-2» не запустили... 
Це, зрозуміло, аналогія з ситуацією, що 
склалася у легкій промисловості на цей 
час. Зокрема, учасники форуму висло-
вили серйозне занепокоєння стосовно 
Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) 
між Україною та Туреччиною. А Угода 
про ЗВТ iз Китаєм, початок роботи над 
якою нещодавно анонсували в Мінеко-
номрозвитку, може остаточно постави-
ти хрест на галузі. Адже КНР і Туреч-
чина домінують на світових галузевих 
ринках. Заангажовані високопосадовці 
цього не знають? Не знають, що треба за-
хищати вітчизняного виробника? Не ро-
зуміють, як цього досягнути? 
 В Україні легку промисловість мож-
на віднести до стратегічних галузей, за-
вдяки якій є забезпеченість і робочими 
місцями, і необхідними товарами. А не-
хай хтось із посадовців приїде до євро-
пейської країни чи в КНР, чи в Туреччи-
ну і спробує розкласти лоток зi своїм то-

варом. Скільки він там буде торгувати? 
Чому в Україні, ще до підписання вище-
анонсованих угод про зону вільної тор-
гівлі з цими країнами, на ринках торгу-
ють іноземці своїм товаром без реєстра-
ції в податкових органах, без оплати по-
датків у бюджет нашої країни?
 І ось, щоб не було ситуацій , як із 
«Північним потоком-2», треба бити в 
усі набати вже зараз, нагадувати про це 
скрізь і дуже голосно, щоб почули всі. 
Окрім цього, назріла зміна податкової 
політики держави, боротьби з контра-
бандою, «секондом» та багато інших зло-
боденних питань. 
 «Сьогодні китайські, турецькі й то-
вари невідомого походження та сумнів-
ної якості масово продаються повсю-
ди без обліку і контролю», — заявила 
президент-голова правління Асоціації 
«Укрлегпром» Тетяна Ізовіт. Асоціа-
цією було проведено дослідження між-
народної статистики обох торгуючих 
сторін щодо імпорту в Україну готової 
продукції по трьох основних імпорте-
рах — Китай, Туреччина, Польща — і 
виявлено шокуючі факти. Згідно з да-
ними цих країн, в Україну ввезено про-
дукції на $1,0791 млрд. за групами 60-
64 ТН ЗЕД, а за даними Держстату — 
лише на $483,3 млн. «Тобто, лише з цих 
країн у 2017 році на український ринок 
потрапило на $596 млн. більше невра-
хованого імпорту трикотажних поло-
тен, одягу, домашнього текстилю і взут-
тя. А це втрати щонайменше 5,3 млрд.
грн. бюджетних надходжень у вигляді 
сплати мита і ПДВ», — підкреслила 
Ізовіт. Україна у минулому році зайня-
ла третє місце у світі за обсягами імпор-
ту «секонд-хенду», попереду лише Па-

кистан і Малайзія, а після нас у десятці 
— Росія, Камерун, Гватемала, Кенія, Ін-
дія, Туніс. Також пані Ізовіт повідоми-
ла, що у вітчизняній галузі легкої про-
мисловості офіційно працює близько 83 
тисяч осіб, понад 75% — жінки, продук-
ції виробляється на 25 млрд. грн., майже 
45% з якої експортується переважно до 
Європи. «Однак це лише 1% промисло-
вого виробництва України. Цей показ-
ник при об’єднанні наших бажань і зу-
силь може бути збільшений щонаймен-
ше утричі. Впевнені, що у виграші будуть 
всі сторони: виробники, бізнес, держава, 
регіони, замовники, інвестори, спожива-
чі», — додала вона.
 Засновник ТОВ «Тексіка» Леонід Сав-
ченко поділився цікавою інформацією 
щодо турецького досвіду, який важливо 
знати, щоб зрозуміти, якою може бути 
легка промисловість України. Адже за 
30 років турецька легка промисловість 
пройшла шлях від сировинної галузі пе-
реробки з низькою доданою вартістю до 
одного з флагманів постачання модно-
го одягу та текстилю у світі. «Вважаємо, 
що уряду України, який зараз наполег-
ливо працює над Угодою про вільну тор-
гівлю з Туреччиною, треба розуміти, з су-
перником якої вагової категорії ми, під-
приємства легкої промисловості, зуст-
рінемось  у разі її підписання. Ці угоди 
також можуть суттєво погіршити стано-
вище українських виробників на ринку. 
Зокрема, прикладами світового досвіду 
ми хочемо акцентувати увагу уряду на 
колосальному потенціалі, який є в Украї-
ни в особі галузі», — зазначив він. Там 30 
років розвивали галузь, а тут, в Україні, 
її «вбивали», але й дійсно треба зосере-
дитися на галузевому потенціалі, який у 

різних ситуаціях знаходив сили для від-
новлення.
 Директор концерну «Ярослав» Олек-
сандр Барсук відзначив проблеми освіт-
нього характеру. «За період 1991—2018 
рр. учнів у галузевій освіті стало вдвічі 
менше, а вчителів — на 10%», — навів 
переконливі дані він та висловив думку, 
що систему освіти необхідно модернізу-
вати і змінювати, причому для цього пот-
рібні не кошти, а мудрий підхід. 
 Я з ним солідарна, бо пам’ятаю ще ті 
роки, коли освітою займались мудрі люди, 
і викладач у системі легкої промисловості 
повинен був знати і теорію, і практику, і 
організаційну структуру всіх підприємств 
галузі, і їх виробничий потенціал, а також 
підвищувати кваліфікацію щорічно за ме-
жами свого навчального закладу, разом зi 
студентами бувати на різних підприємс-
твах галузі в країні та за кордоном. І ви-
пускник, прийшовши на підприємство, 
легко вливався в колектив і вирішував за-
вдання, які перед ним ставили.
 Керівник ПрАТ ВКФ «Леся» Мико-
ла Сиченко запропонував звернутись  
до керівництва держави з вимогою пе-
реглянути ввізне мито на сировину для 
легкої промисловості. «Чому польські 
компанії закуповують сировину в Індії 
та Пакистані, завозять її в Україну, ви-
готовляють тут одяг, а потім відправля-
ють у Німеччину, Італію, Іспанію? Тому 
що вони не сплачують мито. Правда, ос-
таннім часом підприємства у визначений 
термін отримують повернення ПДВ. Але 
питання мита підвищує собівартість да-
ної продукції і робить нас неконкурентос-
проможними у форматі Full Business», — 
заявив він. Також потребує вирішення 
питання утилізації відходів легкої про-

мисловості «На виробництві ми вико-
ристовуємо близько 40 тонн тканини на 
місяць, близько 12% — це відходи. Для 
їх утилізації ми повинні пiдписати дого-
вори і віддати відходи на утилізацію. Ми 
це робимо. І це не зовсім мотивує шукати 
шляхи їх подальшої переробки», — до-
дав він.
 Представник ЄБРР Катерина Рігг 
запропонувала галузевому бізнесу під-
тримку проектів у сфері роботи з персо-
налом, програмного забезпечення, ство-
рення інформаційного порталу В2В, 
участь у виставкових заходах тощо. 
 Керівник проекту Олеся Хома (від 
ЄБРР) детально презентувала інформа-
цію про розробку онлайн-платформи 
для потреб бізнесів легкої промисловості 
(В2В), що передбачає створення єдиної 
верифікованої бази підприємств для он-
лайн-пошуку бізнес-партнерів за визна-
ченими критеріями.
 Заступник директора ТОВ «Куртаж» 
Сергій Ненько висвітлив проблеми, з 
якими стикається підприємство, що спе-
ціалізується на виготовленні спецодягу. 
Зокрема, це неритмічність роботи (з 12 
місяців підприємство вимушене на пов-
ну потужність працювати три-чотири), 
бюрократична кількатижнева тяганина 
на митниці із ввезенням сировини та ек-
спортом готової продукції. Тому запро-
понував перейти на трирічне плануван-

ня бюджету для забезпечення рівномір-
ного завантаження виробництва, якіс-
ного виконання замовлень, стабільного 
утримання цінних кадрів (швачок, тех-
нологів) від виїзду за кордон. 
 Голова ТК 125 «Легка промисловість» 
Василь Омельченко поінформував ви-
робників про становище зі стандарта-
ми на продукцію легкої промисловості. 
Раніше в СРСР було 716 держстандартів, 
які нині відмінено. Зараз працюють 472 
національнi ДСТУ. В Європі на продук-
цію легкої промисловості діє 1 тис. 460 
стандартів. Бізнесу необхідно визначи-
ти пріоритетні стандарти й об’єднати зу-
силля для їх розробки.
 Генеральний директор СП ТОВ «Ріф-
1» Фабіо Регоза повідомив про деякий 
спад попиту на світовому ринку взуття, 
особливості розвитку власного підпри-
ємства, що використовує потенціал роз-
міщення у невеликих містах і містечках. 
 Для малих міст України такі під-
приємства стають бюджетоутворюючи-
ми, тому потрібна їх всебічна підтримка 
на місцях і згори. Мала успішний досвід 
створення восьми спільних підприємств 
в Україні, шести — у легкій промисло-
вості, тому можу впевнено заявити, що 
замість підписання угод про вільну тор-
гівлю уряд міг би створити умови для 
спільних підприємств із країнами, які 
досягли успіху в цій галузі, що дасть 

ГАЛУЗЬ■

Важке 
легкої

або Чому перспективна галузь 
переживає не найкращі часи

Людмила ЧЕРВАТЮК

Ми всі маємо відношення до легкої промисловості поза нашим бажанням і потре-
буємо якісних речей, якими користуємось у повсякденному житті...
Тому з цікавістю спостерігали за Всеукраїнським п’ятим з’їздом легкої промисло-
вості під гаслом «Національний виробник — основа економіки держави» з відвер-
тою розмовою бізнесу і влади стосовно безлічі гострих питань, які стримують пов-
ноцінний розвиток галузі.

Цьогоріч державною службою зайнятості вже укомплектовано 
11,7 тисячі вакансій для галузі легкої промисловості. Найбільший 
попит роботодавців сьогодні спостерігається на швачок, контролерів 
якості, закрійників.

Доповідь Фабіо Регози — генерального директора ТОВ «Ріф-1».❙

Найбільша в Україні м’яка іграшка з української сировини від ТМ «Тигрес».❙
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можливість і підтягнути кадровий по-
тенціал, і модернізувати обладнання на 
українських підприємствах легкої про-
мисловості в найкоротший термін.
 Ганна Бондаренко — директор з асор-
тиментного напрямку «Деко» найбіль-
шої торгової мережі «Епіцентр» — поін-
формувала виробників про напрями роз-
витку і зростаючу зацікавленість у спів-
праці з вітчизняними виробниками 
різноманітної продукції, зокрема пос-
тачальниками домашнього текстилю. 
 Ганна Огаренко — директор ТОВ 
«Олтекс» — звернула увагу на недоско-
налість системи держзакупівель. «Ми 
вважаємо, що у сфері державних закупі-
вель, де використовуються кошти плат-
ників податків, повинні брати участь 
підприємства всіх форм власності, але 
ті, що мають виробничі потужності й 
офіційно працюючий персонал, необ-
хідний для якісного виконання таких 
замовлень. Крім того, цінові пропозиції 
повинні порівнюватись без урахування 
ПДВ, аби всі були в рівних умовах», — 
запропонувала вона. Доповідач також 
підтвердила гостроту проблеми неста-
чі кадрів у галузі. Адже через невисоку 
зар плату більшість спеціалістів мігрує 
за кордон. «Якщо я хочу платити шва-
чці 15 тис. грн, то 12,5 тис. грн. повин-
на додатково заплатити податків. Як, бе-
ручи участь у торгах за системою «Про-
зорро», ми можемо конкурувати з при-
ватними підприємствами, які працюють 
на єдиному податку й не платять ПДВ, а 
часто — й офіційну зарплатню?» — пос-

тавила риторичне запитання вона.
 Президент компанії «Текстиль-кон-
такт» Олександр Соколовський, виступа-
ючи з приводу захисту прав бізнесу, за-
значив, що держава та суспільство сьо-
годні чують тих, хто, як «євробляхери», 
відстоює свої права. «У нас інші методи, 
але я рекомендую всім за наявності будь-
яких проблем виносити їх у публічне се-
редовище, і не лише у ЗМІ, а й у соціальні 
мережі. Якщо ваша інформація цікава, 
вона розповсюдиться і знайдуться люди, 
які допоможуть вам». Зауважив, що ви-
робники мають триматися разом, адже 
перебування в «Укрлегпромі» дозволяє 
разом вирішувати багато системних проб-
лем. «Також ми підтримуємо запровад-
ження касових апаратів для детінізації 
економіки», — зазначив він.

Шукаємо i знаходимо потенцiал
 «На сьогодні легка промисловість — 
одна з базових стратегічних галузей роз-
витку економіки, яка, безумовно, розви-
вається з багатьма викликами і має коло-
сальний потенціал. Уряд працює над де-
регуляцією законодавства й створенням 
привабливих умов для бізнесу», — заявив 
заступник міністра економрозвитку і тор-
гівлі Микола Тітарчук. Відмінено понад 
500 законодавчих актів, і, за рейтингом 
Світового банку, в поточному році Украї-
на зайняла 76-ту позицію за показником 
легкості ведення бізнесу. Чиновник під-
твердив готовність Кабміну прислухатися 
до ініціатив бізнесу та зазначив, що одним 
із нагальних питань для уряду є створення 

робочих місць. «І ваша галузь може швид-
ко вирішити це питання», — додав він. 
 У свою чергу, в.о. заступника голо-
ви Державної фіскальної служби Вік-
тор Кривіцький зазначив, що за десять 
місяців цього року було припинено 125 
спроб переміщення товарів легкої про-
мисловості з порушенням митного зако-
нодавства на суму 1,2 млн. грн. «Як ви 
знаєте, в червні 2018 року згiдно з пос-
тановою Кабміну було оголошено опера-
цію «Україна без контрабанди». Які ми 
маємо результати запропонованого екс-
перименту? Відчутно зросли надходжен-
ня митних платежів iз 1,3 млрд. грн. у 
червні до 1,7 млрд. грн. — у жовтні», — 
розповів Віктор Кривіцький.
 Поінформував присутніх про стан 
ринку праці в.о. голови Державної 
служби зайнятості Валерій Ярошен-
ко, зазначивши, що в Україні близько 
16 млн. осіб працездатного населення, 
зареєстровано 270 тис. безробітних, iз 
яких 220 тис. отримують допомогу. До-
повідач відзначив багаторічний дисба-
ланс на ринку праці і приділив особли-
ву увагу проблемі гострої нестачі кадрів 
на підприємствах легкої промисловості. 
«Цьогоріч державною службою зайня-
тості вже укомплектовано 11,7 тисячі 
вакансій для галузі легкої промисло-
вості. Найбільший попит роботодав-

ців сьогодні спостерігається на швачок, 
контролерів якості, закрійників. Аби 
подолати хронічний дисбаланс попиту 
та пропозиції на ринку праці, Держав-
на служба зайнятості надає безробітним 
можливість пройти підготовку або пере-
підготовку на замовлення роботодавців 
у центрах професійно-технічної освіти, 
яких у нашій системі функціонує 11», — 
наголосив В. Ярошенко.
 Голова Держпраці Роман Чернега 
загострив увагу на перевагах офіційно-
го працевлаштування та ризиках вико-
ристання незадекларованої праці, а та-
кож розповів про заплановані спільні 
заходи державного контролю. З жовт-
ня цього року на виконання розпоряд-
ження уряду в межах затверджених пе-
реліків розпочалися комплексні заходи, 
спрямовані на детінізацію зайнятості та 
доходів органами ДФС, Держпраці та ін-
шими органами виконавчої влади. 
 Потенціал галузі був підтверджений 

показом колекції професійного, форме-
ного та корпоративного одягу для потреб 
енергетиків, металургів, медиків, авіа-
торів, готельно-ресторанного бізнесу та 
інших. Метою показу стало бажання ук-
раїнських виробників довести, що про-
фесійний одяг може бути не лише прак-
тичним, а й модним. 
 Усі бажаючі змогли також ознайо-
митися із застосуванням галузевих про-
мислових інновацій для потреб секторів 
економіки, оглянувши консолідовану 
експозицію різноманітної продукції віт-
чизняного легпрому. 
 Учасниками з’їзду визначено кроки, 
які потрібно зробити державі та бізнесу 
для збереження людського капіталу й 
ефективного розвитку легкої промисло-
вості, зокрема:
 — обнулити ПДВ на імпорт обладнан-
ня, що дасть потужний поштовх для мо-
дернізації, підвищення продуктивності 
праці, зростання заробітної плати;
 — податок на прибуток спрямувати на 
модернізацію, розбудову певної категорії 
підприємств; 
 — регіональні (місцеві) ресурси спря-
мувати на погашення процентів за кре-
дитами для певної категорії підприємств 
легкої промисловості, а це підприємства 
переважно малого, середнього і мікробіз-
несу;
 — припинити намагання лібералізації 
зовнішньої торгівлі (встановлення нульо-
вих ставок ввізного мита) на готову продук-
цію легкої промисловості (одяг, взуття, ки-
лими, іграшки, інші готові текстильні ви-
роби) при укладенні міждержавних угод 
про зону вільної торгівлі, передусім із краї-
нами, що домінують на галузевому світо-
вому текстильному ринку — Китаєм, Ту-
реччиною, Індією, Індонезією, Бангладеш, 
В’єтнамом та іншими.
 Проблеми легкої промисловості Украї-
ни потребують комплексного підходу у їх 
вирішенні, тому потрібно створити робо-
чу групу, включивши в неї представників 
органів законодавчої i виконавчої влади 
та галузі.

 Однозначно треба рятувати українсь-
ку легку промисловість різними метода-
ми, спрямованими на те, щоб захисників 
галузі почули не тільки високопосадовці-
підписанти міжнародних угод, а й за кор-
доном. 
 Потрібно якнайшвидше продумати 
стратегію і тактику розвитку легкої про-
мисловості України. Формувати треба 
моду на використання вітчизняних то-
варів, кожне підприємство повинно пе-
реглянути свою організаційну струк-
туру, добавивши працівників у відділи 
маркетингу та комунікацій, розробити 
систему заохочень для покупців певних 
брендів, створити клуби фанів продукції 
українських фабрик тощо (але це теми 
інших аналітичних публікацій).
 Отже, проблеми, що розглядались 
на з’їзді легкої промисловості України, 
надзвичайно актуальні саме в цей пе-
ріод, коли потрібні рішучі консолідо-
вані дії для порятунку галузі. ■

життя
промисловості,

Держава та суспільство сьогодні чують тих, хто, як «євробляхери», 
відстоює свої права.

Леонід Савченко — керівник компанії «Тексіка», модератор заходу та керівник 
компанії «Спецімідж» — Юлія Туліна.

❙
❙

Питання до влади від директора фабрики «Горинь» Валерія Зайонца.❙

Показ колекцій форменого та спеціального одягу.❙
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Оксана СИДОРЕНКО

 Із початку 2018 року профіль-
ні держустанови випустили до ук-
раїнських водойм 13,9 мільйона вод-
них мешканців. Із них 11,6 мільйо-
на — у серпні-листопаді поточного 
року. Держрибагентство останніми 
роками планомірно опікується збе-
реженням та збільшенням чисель-
ності водних біоресурсів у природ-
ному середовищі та їх біологічним 
різноманіттям, забезпечуючи охо-
рону, відтворення та раціональне 
використання. За інформацією го-
лови Державного агентства рибного 
господарства України Ярослава Бє-
лова, профільні державні установи, 
які належать до сфери управління ві-
домства, випустили цьогоріч майже 
9 мільйонів екземплярів рослиноїд-
них видів риб та коропа, 1,6 мільйо-
на — стерляді, севрюги та російсько-
го осетра та 3,3 мільйона щуки, сома 
та судака.
 Окрім того, 173 тисячi молоді 
дунайського лосося, райдужної та 
струмкової форелі пішло на зариб-
лення річок Серет, Черемош та Прут 
у Чернівецькій області. Ці види риб 
спеціально виростили на ДУ «Рибо-
водний форелевий завод «Лопуш-
но».
 Найбільше поповнив водні біоре-
сурси ДУ «Херсонський виробничо-
експерементальний завод iз розве-
дення молоді частикових риб», зок-
рема вселив у річки 4,9 мільйона ек-
земплярів рослиноїдних видів риб і 
коропа та 1,3 мільйона щуки і сома. 
Ще на 5 мільйонів екземплярів попов-
нив українські водойми ДУ «Новока-
ховський рибоводний завод частико-
вих риб». Із них 3 мільйони — росли-
ноїдні види риб і коропи, а ще три — 
щуки, сом та судак.
 Також два з половиною мільйони 
рибної молоді випущено у водойми 
ДУ «Виробничо-експерементальний 
дніпровський осетровий рибовідтво-
рювальний завод ім. академіка С.Т. 
Артющика». З цього підприємства 
отримали вихід у природні водой-
ми 1,6 мільйона мальків стерляді, 
севрюги й російського осетра та 0,9 
мільйона рослиноїдних видів риб і 
коропа. Наразі роботи зі збагачення 

рік водними біоресурсами на цьому 
заводі тривають. Після поліпшення 
гідрометеорологічних умов тут до-
датково випустять у природне сере-
довище іще понад сто тисяч молоді 
коропових видів риб.
 Нинішнього року державні заво-
ди значно розширили географію роз-
селення своїх рибенят. Так, за ініціа-
тиви Держрибагентства та вперше з 
моменту існування ДУ «Херсонсь-
кий виробничо-експериментальний 
завод iз розведення молоді частико-
вих риб» відбулось вселення водних 
біоресурсів у Канівське водосховище 
та в річку Південний Буг. А у жовтні 
до водойм у містах Українка та Ржи-

щів запустили 7 тонн мальків товсто-
лоба, коропа і білого амура. Листо-
падове зариблення акваторії Півден-
ного Бугу в межах Вінницької облас-
ті поповнило її чотирма з половиною 
тоннами мальків коропа, щуки, тов-
столобика та білого амура.
 Протягом року загалом відбу ва -  
 лося масове зариблення наступ-
них водойм: Київське, Кремен-
чуцьке,  Каховське, Дністровське
водосховища; Дніпро-Бузька гирлова
система; Дніпро-Бузький лиман; 
річки Десна, Сейм, Шостка, Півден-
ний Буг, Чайка, Конка, Серет, Чере-
мош, Прут, Сула, Сугоклея, пониззя 
Дніпра. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Озимина зимує
 Станом на 17 грудня українські аграрії посія-
ли озимих зернових культур на площі 7,1 млн. га 
— 99 відсотків від запланованого. Сходи отрима-
ли на площі 6,9 млн. га (97 відсотків). У доброму 
та задовільному стані з них 6 мільйонів, а у слаб-
кому та зрідженому — 0,9 млн. га (14%). З посія-
них під зиму 1,03 млн. га ріпаку сходи отримано на 
площі 1 млн. га (99%). В доброму та задовільному 
стані ріпак на 984 тисячах гектарів (92%), у слаб-
кому та зрідженому — на 87 тисячах (8%). Порів-
няно з минулорічними показниками нинішні сходи 
посівів під урожай 2019 року перебувають у кра-
щому стані. Так, за повідомленнями прес-служ-
би Мінагрополітики, 2017 року на аналогічну дату 
в слабкому та зрідженому стані перебувало 19% 
озимих зернових та 13% озимого ріпаку.

Сінгапур наш
 Компетентний орган Сінгапуру з питань сіль-
ськогосподарських харчових продуктів та ветери-
нарії повідомив, що українська заявка на експорт 
м’яса птиці та продуктів з нього, столових яєць та 
яєчних продуктів отримала позитивну оцінку. «Це 
свідчить про ефективну та дієву державну систе-
му контролю за безпечністю харчових продуктів 
та охорони здоров’я тварин» — відзначили в Де-
ржпродспоживслужбі. Схвалення на експорт про-
дукції отримали вісім українських підприємств, 
проінспектованих під час верифікаційного візи-
ту інспекторів AVA до України у липні-серпні. На-
разі триває процес погодження форми ветеринар-
ного сертифіката між компетентними органами Ук-
раїни та Сінгапуру. Співпраці посприяла команда 
Посольства України у Сінгапурі, яка й ініціювала 
доступ українських харчових продуктів на сінга-
пурський ринок та сприяла українським виробни-
кам у виході на ринки АСЕАН. Українські підпри-
ємства, зацікавлені в експорті до Сінгапуру про-
дукції птахівництва, повинні заповнити аплікаційні 
форми, розміщені на сайті Держпродспоживслуж-
би у розділі «Міжнародне співробітництво», та по-
дати на розгляд сінгапурській стороні. За позитив-
ної оцінки наданих документів, AVA може здійсни-
ти інспекційний візит на підприємства перед схва-
ленням їхньої продукції для експорту в Сінгапур.

Сто тисяч ялинок
 Лісогосподарські підприємства, підпорядко-
вані Державному агентству лісових ресурсів Ук-
раїни, на кінець минулого тижня реалізували 110 
тисяч 876 новорічних ялинок. У трійці лідерів за 
кількістю проданих новорічних красуньок Волин-
ське обласне управління лісового та мисливського 
господарства (28 тисяч хвойних дерев), Полтавсь-
ке ОУЛМГ (13,5 тисячі) та Житомирське ОУЛМГ 
(12,6 тисячі). Лісгоспи Держлісагентства заго-
товляють новорічні ялинки зі спеціальних план-
тацій або під час проведення рубок формування 
та оздоровлення, які не завдають шкоди лісу. Та-
кож низка лісгоспів вирощує ялинки в горщиках. 
Держлісагентство закликає купувати лише марко-
вані ялинки з самоклейними етикетками чи пласт-
масовими бирками-стяжками. За номером на цих 
уніфікованих засобах можна перевірити легаль-
ність заготовленого новорічного деревця на сай-
тах ДП «ЛІАЦ», yalynka.info, або через аналогіч-
ний додаток для мобільного телефону. Втім, до 
сфери управління Держлісагентства сьогодні на-
лежить 73 відсотки лісового фонду України, тому 
забезпеченням новорічними ялинками займають-
ся й інші лісокористувачі.

Зареєструйся — і годуй
 Державний реєстр потужностей операторів 
ринку харчових продуктів набув чинності ще 4 
квітня 2016 року. Для внесення інформації до ньо-
го на сьогодні до Держпродспоживслужби звер-
нулося 235 тисяч операторів. Відповідно до статті 
25 Закону України «Про основні принципи та ви-
моги до безпечності та якості харчових продуктів» 
оператори ринку, які провадять діяльність, що не 
вимагає отримання експлуатаційного дозволу, 
зобов’язані зареєструвати потужності, які вико-
ристовуються на будь-якій стадії виробництва та/
або обігу харчових продуктів. Для цього достат-
ньо подати заяву територіальному органу Держ-
продспоживслужби (з реквізитами територіаль-
них управлінь Держпродспоживслужби можна оз-
найомитись на сайті Держпродспоживслужби, за 
посиланням http://consumer.gov.ua/ContentPages/
Kontakti_Terorganiv/139/ ). Реєстрація здійснюєть-
ся безоплатно впродовж 15 робочих днів після от-
римання заяви. Неподання суб’єктом господарю-
вання заяви про державну реєстрацію потужнос-
тей тягне за собою накладення штрафу: на юри-
дичних осіб — у розмірі від двадцяти трьох до 
тридцяти мінімальних заробітних плат, а на фізич-
них осіб — підприємців — у розмірі від восьми 
до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат. ■

■

ДОВІДКА «УМ»

 У період із січня по листопад 2018 року на всій території України зариблення в режимі спе-
ціальних товарних рибних господарств (СТРГ) здійснювало 150 суб’єктів господарювання, якими 
було вселено 15,6 млн. екз. молоді риб. Крім того, за участі представників територіальних ор-
ганів рибоохорони користувачами, громадськими організаціями, в тому числі за рахунок компен-
саційних коштів та благодійних внесків у рибогосподарські водні об’єкти України, було випуще-
но 3,7 млн. екземплярів малька. В цілому з початку року рибогосподарські водні об’єкти України 
поповнилися 32,3 мільйона екземплярами різних риб.

■

Найбільше молодняка риби виростили і запустили в Українські водойми на Херсонщині.
Фото з сайта khm.depo.ua.

❙
❙

АКВАТОРІЯ

Форель для Черемошу
Майже 14 мільйонів мальків підростили і випустили в ріки державні заводи

■

 Цього тижня Верховна Рада має ви-
рішувати, чи продовжувати дію мо-
раторію на продаж землі сільськогос-
подарського призначення ще на рік. 
Цікаво, що, попри заяви політиків-
популістів, українці почали підтри-
мувати земельну реформу, — за умов 
цивілізованого відкриття ринку та 
захисту прав власників паїв. Про це 
свідчать результати останніх соціо-
логічних досліджень компанії GfK, 
яка впродовж 2018 року разом iз Цен-
тром економічної стратегії  на замов-
лення проекту Світового банку «Під-
тримка прозорого управління земель-
ними відносинами в Україні» щомі-
сяця опитувала 1000 респондентів 
щодо ставлення до відкриття ринку 
землі.  
 «Різниця у відповідях респонден-
тів може сягати до 10 процентних пун-
ктів, залежно від того, як було сфор-
мульоване запитання: довкола скасу-
вання мораторію, чи довкола можли-

вості розпорядитися своєю земельною 
ділянкою. У другому випадку кіль-
кість позитивних відповідей значно 
більша. Люди хочуть отримати пра-
во продати, коли їм буде потрібно. А 
коли в питанні звучить про мораторій, 
сприймають це як «страшилку», — 
повідомив заступник виконавчого ди-
ректора Центру економічної стратегії 
Дмитро Яблоновський.
 Кількість противників реформи 
дуже близька до кількості тих, хто 
не визначився зі своєю позицією. А в 
низці регіонів — кількість тих, хто не 
має жодної позиції щодо земельної ре-
форми, переважає кількість против-
ників ринку. «Одна з особливостей 
відповідей — чимало людей досі не 
визначились зі своєю позицією. У ці-
лому по Україні «не підтримують» чи 
«скоріше не підтримують» земельну 
реформу майже 43%, а не мають чіт-
кої позиції — майже 40%», — зазна-
чає Яблоновський. Більше половини 

респондентів з півдня, сходу та Киє-
ва вагаються з відповіддю. На заході 
ж більша поляризація прихильників 
та противників реформи, а тих, хто не 
визначився, значно менше. Наймен-
ше противників реформи у Києві та 
східних областях.  
 У вибірці опитувань власників паїв 
— близько 11%, у близько 29% опи-
таних паї є в родичів, а 60% — не ма-
ють жодного стосунку до землі. Серед 
власників паїв 32% відповіли, що хо-
чуть мати право продати земельну ді-
лянку, якщо це буде їм потрібно. Се-
ред тих, хто не має відношення до во-
лодіння паями, лише 15,8% хочуть 
мати право купити або продати зе-
мельну ділянку; 14,7% погоджують-
ся з необхідністю відміни мораторію.
 На жаль, з’ясувалось, що українці 
не вважають земельну реформу пріо-
ритетною. «Але це пов’язано з тим, що 
вони мало про неї знають.  Тому дуже 
важливо не зупинятися на питанні 
«так чи проти», а рухатися далі та по-
яснювати компроміс iз точки захисту 
прав людини та переваг реформи. Чим 
більше респондент знає про земельну 
реформу, тим краще він ставиться до 
скасування мораторію. Бо в принци-
пі вже навіть прихильники збережен-
ня мораторію не говорять, що ринок 
не потрібен», — пояснює тенденцію 
Дмитро Яблоновський. ■

МОРАТОРІЙ

Зважуючи землю
Настрої щодо продажу земельних паїв змінюються

■
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Микола ПАЦЕРА

 Останнім часом в Україні триває ці-
новий галоп на продуктовому ринку. 
Особливо це відчутно на овочах, надто 
ж на улюбленому багатьма «делікатесі», 
без якого навіть смачного борщу не зва-
риш, — цибулі. Буквально за три міся-
ці вона виросла в ціні мало не на 10 гри-
вень і зараз коштує на столичних ринках 
майже 20 гривень за кілограм. Як пові-
домляє Українська плодоовочева асоціа-
ція, у порівняні з аналогічним періодом 
минулого року цибуля виросла в ціні 
майже у три рази. Аналітики ж аграр-
ного сектору «заспокоюють», що подіб-
на ситуація майже в усіх європейських 
країнах, де її вирощують, і пояснюють 
це несприятливими погодними умова-
ми нинішнього літа. Але нам від того не 
легше, бо саме в Україні, за їх же дани-
ми, вартість ріпчастої зросла найбіль-
ше і побила всі рекорди останніх років. 
І пов’язано це, окрім погоди, ще й з ба-
жанням господарств та фермерів, які на 
ній спеціалізуються, заробити якомо-
га більше на цьому «делікатесі». Тож 
вони закладають значну частину вели-
кої цибулі до сховищ у надії реалізува-
ти її в другій половині сезону ще разів у 
два дорожче. Натомість на ринок вистав-
ляють дрібнішу або ж уражену якимись 
хворобами. А перекупники, в свою чер-
гу, накручують ціни, користуючись та-
ким штучним ажіотажем. Тож, якщо 
тенденція до подорожчання збережеть-
ся, то незабаром зубожілі покупці пла-
катимуть не лише, коли чиститимуть 

цибулю, а й коли купуватимуть її...
 До речі, незважаючи на значний при-
ріст вартості, цей овоч не є її рекордсме-
ном. За даними найбільшого в Україні 
гуртового ринку «Шувар» (Львів), ос-
таннім часом усіх «конкурентів» випе-
реджає перець солодкий жовтий, який 
добавив до ціни аж 22,5 відсотка. За ним 
слідує капуста броколі — 21, тоді як бі-
логолова, пекінська та цвітна прибави-
ли трохи більше 6 відсотків. Морква — 
понад 10, картопля на столичних рин-
ках за останній місяць теж піднялась 
у ціні на дві гривні і зараз коштує 8-10 
грн. за кілограм. А це ще ж тільки поча-
ток зими — тож, як кажуть: чи таке ще 
буде!..
 Не краща ситуація і на м’ясному рин-
ку. Точніше кажучи, на сальному. Цей 
«стратегічний» національний продукт у 
столиці вже випередив за вартістю м’ясо 
— його продають мало не по 200 гри-
вень, а на найдорожчих ринках — Во-
лодимирському та Бессарабському вже 
подолали 300-гривневу межу за кілог-
рам. Продавці жаліються, що здебіль-
шого люди беруть сала «по граминці», 
проте ціну на нього не зменшують із 
«корпоративної» солідарності, підтри-
муючи таким чином зростаючий попит. 
До речі, кажуть, що на Тернопільщині 
воно майже втричі дешевше. Аналіти-
ки вважають, що приріст ціни значною 
мірою пов’язаний із різким зменшенням 
поголів’я свиней, зокрема у приватному 
секторі, який дає близько 70 відсотків 
цих продуктів. Тож вартість їх і надалі 
зростатиме.

 Висока ціна на свинину та яловичи-
ну призвела до того, що останніми рока-
ми значно зріс попит на дешевше м’ясо 
птиці, адже навіть за нинішньої скрути 
ще не всі українці стали вегетаріанця-
ми. Тож, зважаючи на цей фактор, його 
виробники також постійно піднімають 
вартість своєї продукції. І ця тенденція, 
як вважають фахівці Національного на-
укового центру «Інститут аграрної еко-
номіки», збережеться й надалі. Вони 
прогнозують, що через низьку купівель-
ну спроможність населення, яке просто 
не може дозволити собі брати свинину 
чи яловичину й задовольняється куря-
тиною та іншим м’ясом птиці всіх видів, 
ця продукція ще до кінця нинішньо-
го року подорожчає, як мінімум, на 10 
відсотків. Сприяє такій ситуації також 
його зростаючий експорт з України — 
особливо після відкриття європейських 
ринків, що негативно впливає на внут-
рішній. 
 Загальна ж динаміка вартості, за 
оцінками експертів, така. Якщо гурто-

ва відпускна ціна на курятину в січні-
листопаді нинішнього року була на рівні 
минулого року і становила 45,70 грн. за 
кілограм, то роздрібна виросла за цей пе-
ріод на 7,1 відсотка і становила в серед-
ньому 57,2 грн./кг. Таким чином у су-
пермаркетах, незважаючи на малу купі-
вельну спроможність населення, ціна 
м’яса птиці вийшла на європейський рі-
вень — скажімо, куряче філе вже мало 
не наздоганяє свинину і продається в су-
пермаркетах майже по 120 гривень за кі-
лограм. Експерти навіть зазначають, що 
роздрібні ціни в Україні більш ніж на 10 
відсотків вищі, ніж у Польщі та Угор-
щині. І хоча на наших ринках ціни дещо 
нижчі, але тенденція до подорожчання 
там також завжди присутня. Тож якщо 
й надалі зберігатиметься дисбаланс між 
купівельною спроможністю населення 
та зростанням цін на м’ясо птиці, воно 
також невдовзі стане делікатесом на сто-
лах значної кількості наших співвітчиз-
ників. І споживатимуть вони його навіть 
не вприкуску, а «вприглядку»... ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Хоч до Нового року ще є час 
— передбачливі господині вже 
почали складати список свят-
кового меню. Проте, зазирнув-
ши до гаманців, мабуть, поміти-
ли, що ціни таки зросли. Якщо 
порівнювати з попереднім но-
ворічним столом, нині за той са-
мий набір продуктів  доведеть-
ся викласти на 20% більше. За 
підрахунками фахівців Націо-
нального наукового центру «Ін-
ституту аграрної економіки» на 
основі даних Державної служ-
би статистики України, за но-
ворічний стіл-2019 доведеться 
заплатити щонайменше 1 тис. 
535 грн. Саме стільки коштува-
тиме меню для сім’ї з чо тирьох 
осіб. Як розповів заступник 
директора ІАЕ Микола Пуга-
чов, для розрахунку брали но-
ворічне меню зі страв, які є тра-
диційними для столу середньо-
статистичної родини: салати, 
м’ясні та рибні продукти, овочі, 
фрукти, хлібобулочні та конди-
терські вироби, напої тощо.
 І першим у списку підра-
хунків опинився традиційний 
салат  — олів’є. Так, 3 кг цієї 
страви традиційної рецептури, 
на думку науковців, обійдеть-
ся у 129,76 грн. — на 25 % біль-
ше, ніж при святкуванні Нового 
2018 року. Найдорожчими інг-

редієнтами страви є ковбаса — 
53,08 грн. за 0,5 кг, 0,5 кг зеле-
ного горошку — 27 грн., шість 
яєць — 15,1 грн. і 180 г майо-
незу — 9,5 грн. Ще у 25,08 грн. 
обійдуться цибуля, морква, 
картопля та солоні огірки. Гос-
подиня Ірина Смалій у розмові 
з «УМ» розповіла, що купувати 
деякі продукти до новорічно-
го столу почала ще в листопаді. 
«Може, це і дивно звучить, але, 
щоб заощадити, список страв на 
новий рік я почала складати ще 
в листопаді і роблю так не пер-
ший рік. Адже напередодні Но-
вого року ціни на продукти сут-
тєво зростають. Проте, звісно, 
зекономити можна на тому, що 
довго зберігається — це горо-
шок, консерви, овочі», — роз-
повідає жінка. Підтверджують 
слова господині і в  Українській 
асоціації постачальників тор-
говельних мереж. Генеральний 
директор організації Олексій 
Дорошенко запевняє, що в груд-
ні ми спостерігаємо зростання 
цін практично на всі компонен-
ти новорічного столу. Тому все 
куплене в листопаді гарантова-
но виявиться дешевшим, ніж у 
грудні. Вочевидь, за 1,5 місяця 
до свята немає сенсу брати щось 
таке, що швидко псується, крім 
сирів і сирокопченої ковбаси, за 
умови, що вона свіжа. «Якщо 
взяти цілу головку сиру (1,5—

2 кг) витримки 12 місяців і біль-
ше, то вона не зіпсується в хо-
лодильнику й 3-4 місяці, — роз-
повіла продавець у супермар-
кеті Ольга Повалій. — Поки що 
ціна на неї — 280—320 грн./кг, 
залежно від сорту, але перед Но-
вим роком попит зросте, ціна 
також, на 30-40 грн./кг підні-
меться». У багатьох супермар-
кетах зараз діють акції на алко-
голь. Наприклад, 0,7 л пляшку 
віскі або рому середнього ціно-
вого сегменту можна купити на 
25-30 % дешевше, ніж зазви-
чай, — за 190-200 грн., запев-
няють в Українській асоціації 
постачальників торговельних 
мереж.
 Трохи дешевше за олів’є — 
118,32 грн. — коштуватиме са-
лат «Оселедець під шубою» (1,5 
кг). Левову частку його вартості 
складе філе оселедця — 100 грн. 
за 0,5 кг. Майонез обійдеться у 
9,5 грн., а поштучно морква, бу-

ряк, цибуля та картопля кош-
туватимуть майже 9 гривень. За 
словами заступника директора 
ІАЕ Миколи Пугачова, суттє-
во зростуть витрати на м’ясні 
продукти. Півкілограма наріз-
ки із сирокопченої ковбаси «Са-
лямі» коштуватиме в середньо-
му 80 грн., стільки ж підчере-
вини копченої — 75 грн., а би-
ток зі свинини свіжий — 78,5 
грн. За кiлограм філе курячого 
свіжого доведеться заплатити 
в середньому 111 грн. Загалом 
вартість 2,5 кг м’ясних продук-
тів на новорічному столі складе 
344,5 грн. За розрахунками ук-
ладачів своєрідного досліджен-
ня, вартість овочів на новоріч-
ному столі складе в середньому 
159,48 грн. До списку ввійшли 
— картопля, гриби, перець со-
лодкий, огірки свіжі, помідо-
ри свіжі. Фрукти обійдуться у 
78 грн. Це 2 кг мандаринів, 1 кг 
бананів i два лимони. Смаколи-

ки — а саме шоколадні цукер-
ки — коштуватимуть близько 
150 грн. за 1 кг. Атрибут Ново-
го року, без якого важко уявити 
свято — пляшка шампанського 
(0,75 л),— обійдеться у 98 грн. 
Безалкогольні напої — близь-
ко 100 гривень. Сім’ям, які ма-
ють можливість купувати де-
лікатеси, доведеться додатко-
во витратити з бюджету майже 
470 грн. Баночка червоної ікри 
на 120 грамів обійдеться у 250 
грн., а 200 грамів червоної риби 
— у 220 грн. Відтак вартість но-
ворічного столу з делікатесами 
підвищиться до 2005,3 грн.
 Проте очевидно, що сім’я з 
чотирьох осіб навряд чи зможе 
за одну новорічну ніч з’їсти все 
перелічене. Адже 3 кілограми 
олів’є, 2,5 кілограма м’яса, пів-
кілограма сиру та 1,5 кілогра-
ма салатів  для родини із двох 
дорослих та двох дітей — таки 
забагато. Більшість українців, 
які хочуть заощадити, можуть 
зекономити на кількості про-
дуктів або ж, як радять екс-
перти, — шукати акційні про-
позиції напередодні свят. Від-
класти покупку шампансько-
го експерти радять до самого 
Нового року, адже на нього пе-
ред 31 грудня здебільшого бу-
вають хороші акції. Топ-ме-
неджер однієї з мереж супер-
маркетів Володимир Молча-
нов розповів, що це приблизно 
на чверть збільшує продажі не-
дорогого, до 100 грн., ігристо-
го. Незважаючи на здорожчан-
ня продуктів Новий рік ніхто 
не відміняє, тому заощадли-
вим українцям варто скласти 
список заздалегідь і ретельно 
прорахувати, у скільки ж обій-
деться святкування їхнім роди-
нам. ■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Сльози від цибулі 
і м’ясо «вприглядку»
Україна за темпами здорожчання основних продуктів 
випереджає деякі європейські країни

■

ХАРЧІ

Свято — це витрати 
Новорічний стіл коштуватиме українцям на 
20 відсотків дорожче, ніж рік тому

■

Цибуля потроху переповзає в категорію дорогих продуктів.
Фото з сайта agravery.com.

❙
❙

Без переїдання і перевитрат.
Фото з сайта tochka.net.

❙
❙
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Гуртове ставало чортовим
 Трагедія ця розпочалася з ди-
кого для споконвічних хліборобів 
слова колективізація. Отієї, якій 
супротивилася родина моїх діду-
ся-бабусі. І таких у Козацькому 
було багато. Мало хто поспішав 
стати колгоспником, де гурто-
ве ставало чортовим. Услід за ко-
лективізацією розпочався і голод. 
Разом iз ним у селянську хату ши-
кувалися й інші слова-чужинці: 
експропріація, агітація, конт-
рактація, конфіскація, екзеку-
ція, мобілізація, реквізиція, а за 
ними й ліквідація. 
 Морили: вдень і вночі, на рід-
ній землі голодом і холодом, і в та-
борах далекої Півночі, і не ближ-
чого Сходу...
 Голодомор наступав на п’яти 
українським селянам і моїм зем-
лякам iз початку тридцятих. Тоді 
хліборобам iз діда-прадіда, які го-
дували хлібом і салом не тільки 
Україну, а й усю царську, а зго-
дом і радянську імперію, спус-
тили абсолютно нереальні плани 
хлібозаготівель. Більшовики на-
віть придумали лозунг про вико-
нання першої заповіді перед де-
ржавою. Із кремлівської трибу-
ни так званий вождь народів дав 
жорстку настанову: першою ва-
шою заповіддю є виконати зерно-
заготівлю... і не треба відволіка-
ти увагу на всілякі фонди і резер-
ви... 
 Селяни повстали. Навесні 
1930 року в п’яти районах Чер-
нігівщини відбулися селянсь-
кі заколоти. Не оминули вони й 
мою Бобровиччину. Чекісти-ен-
каведисти потопили тогочасних 
майданівців у морі крові. Ще й 
регулярне військо покликали на 
допомогу. 
 Для заготівлі хліба більшови-
ки створили буксирні бригади. 
Втім не всі односельці погоджу-
валися зi штиркачками нишпо-
рити в обійсті сусідів чи родичів. 
Тоді влада зробила наступний га-
небний крок — буксирні брига-
ди одного села відправляли пра-
цювати на території сусіднього. 
Бригади «борців за хліб» виміта-
ли «червоною мітлою» все до зер-
нини. Забирали не тільки хліб.
 Дружина Федора Юхимови-
ча Харсіки Ликера з мого Козаць-
кого якраз замісила тісто у діжі, 
коли поріг хати переступила вата-

га комнезамівців. Навколо неї бі-
гало четверо голопузих дітлахів, 
гуляла з ними й сусідська дівчи-
на. Нажахана Ликера і всадовила 
її голою попою на мішок iз борош-
ном. Думала, не займуть дитину, 
посоромляться. Де там! Забрали і 
борошно, і діжу з тістом... Не до-
чекалися діти свіжого хлібця, ку-
пити ж його тоді в магазині було 
неможливо.
 Чоловіки залишали село і 
їхали в пошуках хліба насущно-
го: за 100 км — у Київ, за 80 км — 
у Ніжин чи за 30 км — у райцен-
трівську нині Бобровицю. Втім 
усюди загороджувальні загони... 
Людей зсаджують iз потягів, роз-
вертають назад кінні повозки... А 
хто і добрався до пункту призна-
чення — всюди порожні полиці, 
всюди голодують...
 У страшний, підлий і голод-
ний 1933-й так званий братній 
російський народ не тільки не 
простягнув руку порятунку та до-
помоги, а, навпаки, все робив, аби 
зруйнувати генофонд моєї країни 
і збільшити масштаби гуманітар-
ної катастрофи. Інакше, говори-
ли мої співрозмовники в селі, чим 
пояснити, що українців поверта-
ли від російського та білорусько-
го кордонів, коли відправляли 
назад помічні хлібні валки із За-
хідної України, не дозволили за-
везти пшеницю з Канади, зібрану 
там українською діаспорою.
 Тим часом на Чернігівщині, у 
Козацькому, відкривають нечу-
ваний досі патронат: на території 
колгоспу «Перше травня», у хаті 
репресованого і засланого на Пів-
ніч колишнього куркуля Андрія 
Харлана. Його малолітніх дітей 
викидають на вулицю — просто у 
сніговий замет. Вигнані з власних 
домівок так звані куркулі, яким 
випало залишитися на своїй зем-
лі, риють землянки і живуть там 
майже до самої війни. Їх доля не 
цікавила тодішню владу.
 У партійних газетах того 
часу — численні повідомлення 
про зрив «куркулями» та їхніми 
«посіпаками» хлібозаготівель. 
Про масовий голод у районній га-
зеті Бобровиччини жодного сло-
ва. Верхом цинізму можна назва-
ти слова партійного вождя Чер-
нігівщини Маркітана, який на 
обласному з’їзді колгоспників-
ударників 5 липня 1932 року за-

явив: «Голод, смерть від голоду 
не тому, що був неврожай. Уро-
жай кращий. Не засіяли землю 
— винні куркулі...» 
 Трагедію голодомору від лю-
дей приховують всі газети Ра-
дянського союзу. Натомість вони 
рясніють інформаціями про зрі-
зані п’ять колосків на полі, про 
перевіювання полови, вириту на 
полі картоплю. А ще — про поту-
рання багачам, куркулям і під-
куркульникам, яке чинять голо-
ви колгоспів. Цією пропагандист-
ською тріскотнею прикрита прав-
да про продовольчу катастрофу.
 У Старій Басані, пише район-
на газета «За суцільну колективі-
зацію» у №24 за 1932 рік, зграя 
церковників-твердоздавців за ак-
тивної участі й під керівництвом 
попа Бидило Івана використали 
церкву під сховище куркульсько-
го хліба та майна. 26 лютого там 
знайшли 11 мішків хліба вагою 
60 пудів, 2 мішки сала й м’яса, 
мішок тютюну та інше. Все це на-
лежить твердоздавцям — членам 
церковної ради Запорожцю Опа-
насу, Назарку Василю, Красно-
щоку Єграпу.
 У колгоспі «Червоний кобиж-
чанець» колгоспники й одноосіб-
ники часто збирають у полі ко-
лоски у свої торби і крадуть їх із 
кіп (та ж газета №68). У колгоспі 
«Червона громада» села Веприк 
теж виявлено випадки зрізуван-
ня колосків зі снопів, що складені 
в копу. Комісія знайшла кілька 
«речових доказів» у громадянина 
Шияна Якова, що свого часу вий-
шов з колгоспу. Про це сигналізує 
на весь район призначений новою 
владою колгоспкор Видючий (там 
же №69). 
 У замітці 3 квітня 1933 року 
читаємо про те, що в колгос-
пі «Нове життя» села Кобижча 
крадіжки мають масовий харак-
тер. Вартові біля комір виточу-
ють зерно для власного спожи-
вання. Ще з’ясувалося: ледар Го-
лота Андрій переточує колгоспну 
пшеничну... полову, у якій зали-
шилось чимало зерна, а управа не 
реагує. А за прикладом Голоти — 
до полови ходить ціла зграя зло-
діїв, виточують зерно, крадуть по-
лову...
 Акцентуємо: полову перето-
чували у квітні 1933-го. Тобто по-
чаток року і весна були періодом 

розпалу масового голоду, коли 
масово пухли і вмирали люди. 
Одночасно біля залізничної стан-
ції Кобижча просто неба пріли 
гори звезеного з усієї округи ек-
спропрійованого у людей зерна, 
яке цілодобово охороняли солда-
ти з рушницями і стріляли у лю-
дей без попередження. А полова 
всю зиму пролежала на вулиці 
під снігом, і люди намагалися ви-
добути з неї бодай жменю рятів-
них зернят, переточуючи вручну 
решетом мокру і гнилу масу, аби 
спекти з неї яку-не-яку затірку. 
 Це треба так довести людей 
до ручки, що вони стали «зграєю 
злодіїв», які пішли не грабувати, 
не вбивати, а точити полову! Ко-
муно-більшовицька влада зуміла 
так зробити. І такій владі не може 
бути прощення навіть за давністю 
років.

Вимагали здати останні зернини 
 Продовжимо читати гіркі 
рядки газетних публікацій того 
періоду. Колгоспниця з «1 серп-
ня» села Марківці Буряк Хрис-
тя систематично краде в колгоспі 
картоплю. Приміром, нещодавно 
вона різала картоплю на посадку 
і у неї при обшуку знайдено за па-
зухою та в карманах повно бульб. 
Тож треба притягнути її до суво-
рої відповідальності (та ж газета 
№52). 
 Замітка в номері за 12 червня 
1933 року розповідає про підкур-
кульників: із села Ярославки — 
Магдика Василя та із Марківців 
— Голика Тимоша, які крали на 
полі філії бурякорадгоспу висад-
ки, які вже дали сходи. У наступ-
них номерах «районка» повідом-
ляє про куркульського агента 
Миколу Дурнева, який крав кар-
топлю, та комірника свидовець-
кого колгоспу Архипа Плиску та 
польовода Коровая Кузьму, які 
привласнили гречку.
 «За останній місяць у новоби-
ківському колгоспі «Робітник і 
селянин» чимало зареєстровано 
фактів різних крадіжок. У зер-
носховищі у підлозі прокрутили 
дірки і виточили 24 пуди вики. У 
другому гамазеї теж не стало де-
кількох кілограмів зерна. Крім 
того, чимало вкрадено коней. Це 
роблять класові вороги (№63). 
 Або: «Куркуль села Коби-
жчі Неділько Юхим, що нещо-
давно вийшов із Бупру, направ-
ляє своїх дітей красти колго-
спний урожай... Судово-слідчі 
органи мусять нещадно покара-
ти цього куркуля як найзапеклі-

шого  ворога радянської  влади
 (№64, 1933 р.).
 За матеріалами районної газе-
ти 1933 року, одна з найжахливі-
ших провин місцевих селян — 
зрізання колосків у полі. У Рудь-
ківці упіймали Андріяша Захар-
ка та Конішевського Якима у 
володіннях колгоспу «Червоний 
промінь». За це нарсуд 15 липня 
засудив обох на чотири роки. У 
ніч на 19 липня у новобиківсько-
му колгоспі «Робітник і селянин» 
схопили Мринську Наталку Гри-
горівну. Збори ухвалили: жінку 
як куркульського агента з колгос-
пу виключити та прохати органи 
прокуратури притягнути її до від-
повідальності (там же, №72). 
 Куркульки села Петрівка 
Марійко Ганна Йов. та Хоменко 
Христя Степан (чоловіки яких 
вислані за межі УРСР) теж зріза-
ли в колгоспі колоски. Їх спійма-
ли і справу передали до боброви-
цького народного суду. 21 липня 
його виїзна сесія засудила кож-
ну з жінок на 5 років з урізанням 
громадських прав на два роки 
(№72).
 Ще газета пише: у козачансь-
кому колгоспі імені Орджонікід-
зе стоїть на полі пшениця у копах, 
зерно якої призначено на насін-
ня; невідомо хто обрізав колоски 
з п’яти полукіпків, а правління 
колгоспу навіть не думає виявля-
ти, хто різав колоски і притягти 
його до відповідальності.
 І колгоспників, і керівників 
господарств гнуть через коліно і 
вимагають здати останні зернини 
посівного матеріалу. «Нема в нас 
посівного матеріалу, ми самі си-
димо голодні», — кричав на збо-
рах колгоспу «Червоний кому-
нар» села Свидовець Сергій Кра-
марчук і зривав збір насіння се-
ред членів колгоспу» (№29, 1933 
р.). Це єдина замітка в районній 
газеті тих злощасних років, де 
хоча б побічно сказано, що люди 
сидять голодні. 
 Щоб посилити репресії проти 
хліборобів і колективного, й ін-
дивідуального секторів, влада в 
ті роки запроваджує чорні спис-
ки сільрад, які «злочинно зри-
вають збір посівного матеріалу в 
одноосібному секторі». Перший 
перелік містить аж 17 сільських 
рад, серед них і з мого села Ко-
зацького. (№30, 1933 р.). Заува-
жу, що зривали план не дві-три 
чи навіть п’ять рад, а 17. Це пе-
реважна більшість рад району. 
Така масовість пояснюється од-
ним: усе, що можна було забра-

ГЕНОЦИД■

У той рік
Буксирні бригади, «чорні дошки», «червоні 
суди» страшної голодiвки 85 років тому на 

Чернігівщині

Микола ГРИНЬ,член Національної спілки журналістів України

Щороку в післявеликодній поминальний понеділок моя бабуся Марія разом з іншими родичами йшла 
насамперед на так зване старе кладовище Козацького, що в Бобровицькому районі на Чернігівщині. 
Воно вже тоді, більше півсотні років тому, було густо зарослим кущами бузку. Поміж них виднілись 
горбочки могил. Із хрестами і без них. Ретельно прибрані і порослі травою. Після традиційного качан-
ня на могилках крашанок, пригублювання чарчини з самогонкою за упокій жертв голодiвки ми йшли 
на нове кладовище, до могил недавно померлих родичів. 
Тоді на старому цвинтарі малозрозуміле для школярського вуха слово «голодовка» часто звучало з 
вуст багатьох моїх односельців. Про неї, у своєму та навколишніх селах, не згадували ні на уроках 
історії, ні літератури. Ось тоді я й звернувся за поясненнями до бабусі. Від неї і дізнався про страшну 
трагедію односельців і моєї родини. 
Тоді, у тридцять третьому, розповідала бабуся, у її родині, — де росло дванадцятеро рідних братів та 
сестер, десятки племінників та двоюрідних, — померло від голоду чимало дорослих і дітей. Бабуся 
Марія, дідусь Микола та їхні троє малолітніх дітей, серед яких була й моя майбутня мама, а тоді 12-
річна дівчинка Галя, теж могли б не уникнути трагічної долі. Та правду кажуть: не було б щастя, та 
нещастя допомогло. У перші роки масової колективізації більшовицька влада аж на п’ятнадцять років 
запроторила молоду розкуркулену родину, яка категорично не хотіла усуспільнювати кілька десятин 
землі, десяток овець, іншу домашню худобу та вовночесалку, на заслання у Вологодську область 
Московії. Про Голодомор у рідному краї бабуся та її діти дізналися незадовго до окупації нацистами 
Козацького. Тоді вони вперше поклонилися могилам померлих від голодної смерті і тій традиції не 
зраджували вже ніколи. І слово «гіолодовка» назавжди ввійшло у їхній лексикон.
І сьогодні, коли проходиш у моєму рідному Козацькому дорогою попід старим кладовищем, ще біль-
ше зарослому бузковими кущами, мимоволі чуєш, як у єдиному пориві возноситься до небес мо-
литва-волання моїх убієнних голодом односельців: «Хліб наш насущний дай нам сьогодні, Господи! 
Сьогодні, Боже, бо завтра буде пізно...» 
Посивілі від прожитих літ односельці, з якими говорив на трагічну тему голодiвки початку тридцятих 
років у моєму краї, не раз наголошували, що тоді люди не чекали вже спасіння навіть від Бога. Хай 
вибачить Всевишній, але ж так і було. Бо ж трагізм усього, що відбувалося, посилювався ще й тим, 
що Україна наша прийшла до своєї Голгофи з розтоптаною православною вірою предків, без їхніх 
моральних заповітів, із зруйнованими храмами. І Козацьке тут не виняток. Тому і говорили люди, що 
це сам диявол зробив так, аби вмираюче село саме сповзало в цю місцину. 
На кладовище щодня привозили десятки виснажених трупів. І без домовин, без жалібних піснеспівів 
про останній поцілунок і вічну пам’ять скидали їх у ями-могили... Багато односельців, які були свід-
ками того жахіття і з якими довелося говорити, стверджували, що в багатьох таких могилах знайшли 
останній спочинок десяток, а то й більше людей.
 Ось так жнивувала на моїй древній козацькій землі червона орда. Страшні лягали покоси...

Коли люди мерли з голоду, продзагони вихвалялися силоміць 
відібраними тоннами хліба.

❙
❙



11УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 19 ГРУДНЯ 2018МИНУЛЕ І ДУМИ
ти в людей, уже вигребли штри-
качі та буксирники. Не поліпши-
лися справи і в наступні місяці. У 
вересні, наприклад, 11 сільських 
рад району нагороджені рогожо-
вим прапором і занесені на чорну 
дошку. Протягом п’яти днів груд-
ня жодне село району не викона-
ло своїх щоденних і п’ятиденних 
завдань. Газета знову закликає 
розбити опір куркуля і виконати 
план хлібозаготівлі.

Агітпроп: «За більшовицьку, 
зразкову боротьбу за хліб»
 Районній владі вже не виста-
чає «чорної дошки» і рогожових 
прапорів. Вона заводить у газеті 
рубрику «червоний суд», під якою 
вимагають «нещадної кари зрива-
чам хлібозаготівлі».У номері рай-
газети за 8 лютого 1933 року вона 

вимагає такої кари стайничому 
колгоспу «Нове життя» з Козаць-
кого Тодосю Фенюку, який, «їду-
чи по фураж, убив коня». Важко 
повiрити в те, що він його убив. 
Очевидно, він сам помер від голо-
ду, адже скотину в нових колго-
спах нічим було годувати, не ка-
жучи вже про «куркульську пай-
ку зерна», яку обіцяли для ко-
ней. 
 12 серпня 1932 року боброви-
цька районна газета «За суцільну 
колективізацію» друкує телефо-
нограму голови РВК Сидорова до 
всіх сільських рад та уповноваже-
них виконкому. У ній б’ють три-
вогу, що серпневе завдання з хлі-
бозаготівлі зривається. Під персо-
нальну відповідальність рекомен-
дується зрушити хлібозаготівлю в 
колгоспах та серед контрактантів. 
Третій пункт вимагає обмежити 
перемел зерна по 8 кілограмів на 
їдця у місяць і робити це можна 
лише за довідками сільрад. Із цьо-
го часу заборонявся продаж хліба 
на базарах. Ця телефонограма не 
дає позитивних результатів. Через 
кілька номерів газета пише, що за 
першу половину серпня колгосп-
ний сектор виконав своє місяч-
не завдання лише на 2,1 процен-
та, здавши 381 центнер зерна при 
плані 18 тисяч центнерів. Газета 
одразу робить красномовний ви-
сновок про те, «що управи колго-
спів стали на відвертий куркуль-
ський шлях і в такий спосіб зри-
вають хлібозаготівлю» (там же, 
№68).
 А ще через номер газета дру-
кує статтю «За більшовицьку, 
зразкову боротьбу за хліб». Тут 
в антипартійній лінії звинува-
чують керівництво району, яке 
нібито спасувало перед трудно-
щами, перед опором куркулів і 
опортуністів, скотилось до табо-
ру класових ворогів, бо організу-
вало куркульську дискусію про-
ти виконання плану хлібозаготі-
вель. За це постановою обкому 
партії 17 серпня секретаря Бобро-
вицького райпарткому Закопай-

ла з лав партії виключили, звіль-
нили з роботи заворга РПК Мат-
вієнка із забороною займати йому 
відповідальні посади. Бюро обко-
му партії також звільнило з робо-
ти й оголосило сувору догану го-
лові райпрофради Мартинюку. 
Стаття завершується гнівними 
закликами, що найменшим нама-
ганням пом’якшити хлібозаготів-
лі буде дано рішучу відповідь. По-
туранню ж глитайні буде покла-
дено край розтренувальним уда-
ром і ніякого відступу в боротьбі 
за хліб бути не може (№70).
 Услід за партійними бонзами 
під роздачу потрапили й їхнi мо-
лодші помічники з комсомолії. 
У наступному номері «районка» 
пише, що секретар райкому ЛК-
СМУ Лисенко надіслав директи-
ву всім осередкам, у якій не тіль-

ки не дає нічого конкретного з ор-
ганізації хлібозаготівлі, а стає на 
шлях скерування райорганізації 
ЛКСМУ проти плану заготівель 
хліба. Секретар райкому комсо-
молу т. Лисенко пропонує КСМ 
осередкам ... перевірити реаль-
ність доведених планів хлібоза-
готівлі до села, колгоспів... Із цієї 
антипартійної постанови, гово-
риться далі в публікації, можна 
визнати обличчя т. Лисенка як 
опортуніста найгіршого ґатунку, 
якому партія доручила керувати 
й ідеологічно виховувати робітни-
чо-колгоспну та бідняцько-серед-
няцьку молодь (№70). 
 Звісно, Лисенка з роботи зня-
ли та оголосили йому сувору до-
гану. На серпневому об’єднаному 
позачерговому пленумі РПК і 
РКК покарали й інших керівни-
ків району, які в «різних формах 
виступали проти плану хлібоза-
готівлі, дезорганізували трудя-
щі маси в боротьбі за хліб і тим 
самим лили воду на млин кур-
куля». Об’єднаний пленум ухва-
лив виконати план до 28 серпня. 
«Цього ми мусимо добитися будь-
якою ціною», так завершується 
постанова пленуму (№70).  
 Розмаху голоду сприяло й те, 
що буксири та штрихальники 
забирали не тільки зерно. Одно-
сельці розповідали, що безжаліс-
но вигрібали вузлики з овочевим 
насінням, маком, квасолею, ма-
кухою, кормовими буряками... 
Через це в багатьох селян навес-
нi 33-го залишилися не посадже-
ними городи. Не вистачало навіть 
основної селянської їжі — кар-
топлі. З хлівів зникли кури, гуси, 
качки... Рятували лише ополон-
ки в Шарамасі та навколишніх 
озерах і болотах...

«На хаті один куль, у сільраді 
кажуть, що куркуль»
 У мартиролозі, опубліковано-
му в Національній книзі пам’яті 
жертв Голодомору 1932-1933 
років, вписані прізвища більше 
шестисот моїх односельців, що 

померли від голоду в ті страшні 
роки. Проте з урахуванням мас-
штабів голодомору, що панував 
у сусідніх селах, розповідей доне-
давна живих свідків тієї трагедії 
можна вважати, що цей марти-
ролог козаччан неповний. Адже 
люди помирали вже на початку 
1932 року і в записах про смерть 
не писали, що помер від голоду. 
Помирали і так звані куркулі, 
і вчорашні наймити, яких нова 
влада обіцяла зробити найщас-
ливішими в світі.
 На ці обіцянки мої земляки 
відповідали тоді народною твор-
чістю. Сільські старожили зга-
дували, що найпопулярнішими 
були прислів’я: «На конторі серп 
і молот, а у хатах — смерть і го-
лод», «Батько в СОЗі, мати — в 
СОЗі, а голодні діти лазять по до-

розі», «Жито та пшениця пішли 
за границю, ячмінь і овес — на 
МТС, а кукурудзу та буряки їмо 
ми — колгоспники-дураки». 
Нишком співали й такі частівки:
 Нема хліба, нема й сала —
 Тільки кіно та вистава.
 А на хаті один куль,
 В сільраді кажуть, що кур-
куль.
 Погодьтеся, це був сміх крізь 
гіркі сльози. Але така вже вдача в 
моїх земляків, нащадків славних 
козаків-запорожців: усе сприй-
мати з гумором. До речі, отой ос-
танній сніп на хаті доводилося й 
справді знімати, різати його на 
січку, запарювати для змореної 
голодом корівчини-годувальни-
ці і рятувальниці сім’ї. 
 Про це та багато чого іншого, 
що назавжди врізалося в пам’ять, 
розповідала мені односельчанка 
Євдокія Федорівна Синенко, 1927 
року народження. За її словами, 
рідна сестра її батька Олена була 
заміжня за односельцем Яко-
вом Сорокою. Це була роботяща 
сім’я. Мали землю, міцне госпо-
дарство. А ще — шестеро малих 
дітей: трьох хлопців і трьох дів-
чаток. Найменшенька дівчин-
ка була 1928 року народження. 
І ось на початку тридцятого року 
в селі організовували колгосп. 
Яків Сорока не погодився вступа-
ти до нього. Його відразу ж запи-
сали у вороги нової влади. Приї-
хав «воронок» і чоловіка забрали 
без суду і слідства. Всю сім’ю виг-
нали з хати. Одяг, пожитки завез-
ли в колбуд і скинули до купи з ін-
шими речами таких же розкурку-
лених. Діти, як ото колись писав 
Тарас Шевченко, розлізлися ми-
шенятами межи людьми. Ганна 
вий шла заміж за парубка з Феню-
кової сім’ї, що жив через дорогу. 
Іван і Михайло пішли за десяток 
кілометрів у Петрівку до родичів. 
Але потім повернулися назад. І 
ось батьку Євдокії Федорівни да-
ють у колгоспі наряд везти підво-
дою на залізничну станцію в Боб-
ровицю рідну сестру з дітьми для 
відправки на заслання у Вологду, 
бо влада висилає їх із села. Вирі-
шили, що Олена має сховатися, а 
дітей самих не відправлять. Так і 
зробили. Але де там! Змусили вез-
ти дітей самих. Замотали їх у ряд-
на, склали у вузлик сякі-такі хар-
чі. І в дорогу. Довелося залишити 
їх поміж чужих людей у товар-
ному вагоні. Серце Олени не вит-
римало, і вона наступного ран-
ку йде до Бобровиці, А це майже 
тридцять кілометрів. На щастя, 
ешелон ще не відправили і вона 
з дітьми поїхала у Вологду. Про-
жили там у злиднях і холоді два 
роки. На третій — вирішили ті-
кати додому. Вийшли з тайги ран-
ньою весною, а в Козацьке приби-
лися пізньою осінню. Що було в 

дорозі, краще не питати і не роз-
повідати... Прийшла Олена з чо-
тирма дітьми в братову хату, а 
тут голодівка в розпалі. Самим 
їсти нічого, бо сім’я немаленька. 
Та ділилися всім. Щавель рва-
ли в берегах, ловили ополоників 
і рибу, драли на болоті пташині 
гнізда, жолуді під дубами вико-
лупували із землі. Знали, якщо 
свині їх їдять, то й людям можна. 
Але голод усе дужче наступав на 
п’яти. Старшенькі вирішили йти 
у найми. Робили все, на що виста-
чало сил. Соню в патронат у Но-
вому Бикові прилаштували. Але 
там теж було голодно. І тоді бать-
ки від людей дізналися, що таких 
дітей «кукушкою» везуть у Коби-
жчу і там залишають їх на вок-
залі напризволяще. Зі сльозами 
на очах так і зробили. На щастя, 
дівчинку підібрали макаренків-
ці. Відвезли в дитбудинок у селі 
Сосниці Рокитнянського району 
Київщини. Соня росла там і зали-
шилась живою. Вона була роботя-
щою дівчинкою і її забрала до себе 
додому кухарка. Згодом Соня за-
кінчила ФЗУ і вийшла заміж за 
сусідського хлопця-інваліда. Вже 
після Другої світової Соню розшу-
кав брат Іван, який жив у Петрів-
ці. Соня теж писала в усі інстан-
ції, щоб знайти родичів. Але спо-
гади дитинства були досить куці 
для пошуків. Урешті, у 1957 році, 
майже через чверть століття піс-
ля розлуки в Козацькому відбула-
ся їх довгождана зустріч.
 Над рідним братом батька Єв-
докії Федорівни Іваном Харсі-
кою влада влаштувала показо-
вий суд. За те, що не відвіз до кол-
госпу три центнери буряків зi сво-
го поля. «Наш батько тоді відвіз 
і просив, щоб брат так зробив,— 
розповідала вона. — Але брат 
не послухав. Нас влада не тро-
нула». «Трійка» засідала за сто-
лом, застеленим червоним сук-
ном. Бригадири зігнали на суд 
ледь не все село. Відправили його 
у Лук’янівську в’язницю Києва. 
Разом з односельцем Гнатом Бор-
цем звідти втік. Впіймали і дали 
«строгача». Якраз розпочалася 
голодівка, він так і помер у тюр-
мі. Перед смертю сім’я одержала 
від нього листа: просив присла-
ти хоча б лушпайок від картоплі, 
бо вже й запаху варених бульб не 
пам’ятає. Не пережила голоду 
і його дружина з двома малими 
дітьми. Залишився один малень-
кий Михайлик, його відправили 
в патронат.
 — Це неправда, що селяни тоді 
саботували здачу зерна державі, 
— розповідав мені інший одно-
селець Микола Іванович Бурзак, 
1925 року народження. — Просто 
не було чого здавати, а що можна 
було забрати, все вигребли. Люди 
бачили невідворотність голоду і 
прагнули приховати бодай трохи 
зерна чи інших припасів харчів. 
Тоді в кожній сільській хаті від 
печі розпочиналася довга лежан-
ка з товстих дошок. Ось моя мама, 
Марія Тимофіївна, під ними в 
глиняній долівці викопала яму і 
приховала там два мішки зерна. 
Адже в неї на руках було троє ма-
лолітніх дітей — я та мої сестрич-
ки Галя й Оля. Але мама мала не-
обачність викинути свіжу землю 
на вулицю. Її побачив бригадир 
Овсій Фенюк і він побіг заявля-
ти про це у сільську раду. Згодом 
разом iз ним прийшли члени бук-
сирної бригади Андрій Кобизь-
кий та Опанас Онисимович Харсі-
ка. Звісно, зерно знайшли й кон-
фіскували. На щастя, мама і всі 
троє діток вижили в те голодне 
лихоліття. Але в 1933 році від 
недоїдання помер наш батько та 
ще вісім кровних родичів по ма-
миній та татовій лініях. А, знає-
те, я в дитинстві дуже любив слу-
хати кування зозулі і рахувати, 
скільки мені вдасться років про-

жити. Їх багато жило в наших бе-
регах між Бурзаківкою і Морозів-
кою. А ось того трагічного літа 33-
го року їх перегукування майже 
не було чути... «Не до добра це», 
— все повторювала моя мама...

Піррова перемога більшовиків
 — Масове голодування в Ко-
зацькому розпочалося наприкін-
ці 1931 року, — згадувала Ганна 
Ганжа, 1920 року народження. 
— 22 місяці люди пухли, мучи-
лись, страждали і вмирали. Мені 
тоді виповнилося 12 років і я все 
це добре пам’ятаю. Рвали кропи-
ву, ходили красти жом на Ново-
биківський цукрозавод. Батьків 
змушували записуватись у кол-
госп. Вони відмовилися. Тоді до 
нас приїхала юрба грабіжників. 
Обікрали до нитки. Але цього зда-
лося для них замало. Вони стали 
нас виселяти з хати. Згорьована 
від безвиході і відчаю мати хоті-
ла вкинути в колодязь менших 
діточок. І тут в одного з членів 
бригади прокинулася совість. 
Пам’ятаю, він сказав, щоб зупи-
нили її, бо за це вони відповіда-
тимуть. Однак із сім’ї живою за-
лишилася лише я. Ми жили тоді 
неподалік кладовища. На нього 
щодня підводою возили мерців. 
Без трун, немов тварин, кидали 
в ями. Коли присипали землею, а 
коли й так залишали. Деякі тру-
пи так і розкладалися проти сон-
ця... 
 Піррова перемога більшови-
ків над власним народом наочно 
засвідчила згубність сільськогос-
подарської політики, яку прово-
дила радянська влада щодо на-
шого працьовитого селянства. В 
умовах голоду, господарського 
занепаду, безладдя і свавілля ко-
лективізацію в області не вдало-
ся завершити навіть у 1934 році. 
За даними обласного архіву, на 
червень того року в Чернігів-
щині усуспільнили трохи біль-
ше 70 відсотків селянських гос-
подарств і 77 відсотків посівних 
площ. Тодішня влада видавала 
ці показники за неабиякі успіхи і 
перемогу колгоспного ладу та со-
ціалізму. Але навіть ці цифри ви-
даються сумнівними в порівнян-
ні з численними людськими жер-
твами та руйнуванням духовних і 
матеріальних основ нашого хлібо-
робського і працьовитого села.  
 ...Минулого року знову прой-
шов сивим від горя сільським 
кладовищем. Стара частина по-
ховань початку тридцятих років 
минулого століття ще більше 
вкрилася кущами бузку. Та все 
ж ще видніються горбочки ко-
лишніх могил. Саме в тому буз-
ку, в тих могилах спочиває віч-
ним сном основна частина жертв 
Голодомору мого села. Бо зара-
ди справедливості треба сказати, 
що ховали тоді в селі ще на двох 
кладовищах: на цвинтарі по-
руч із церквою та на так званому 
Харланівському кладовищі од-
нойменного кутка села. Так ось 
на першому масовому похованні 
де-не-де ще є прибрані і уквітчані 
могилки. 
 Отже, ще живі люди, які зна-
ють, що тут спочивають замучені 
голодом їхні діди-прадіди. Поп-
ри півстолітнє замовчування Го-
лодомору, пам’ять людська не 
убієнна. Попри все, онуки-прав-
нуки цих трудяг не тільки вижи-
ли. Вони й продовжили рід люд-
ський. Щоб пам’ятати праведні 
жертви, розповісти про них на-
ступним поколінням і молитися 
за душі спочилих дітей Господ-
ніх, у вірі православній і смирен-
ні Божому замучених голодом і 
холодом заморених, у засланнях 
і по чужих краях померлих, без 
погребіння і молитов заупокій-
них полишених, щоб оселилися 
їхні душі там, де всі праведні ук-
раїнці спочивають... ■

заніміли зозулі

Голодні селяни намагалися доїхати у забезпеченіші міста, щоб вижити, 
— але й там на більшість iз них чекала смерть, просто обабіч доріг.

❙
❙



ТАКІ СУСІДИ

Прокляті 
на віки
З ворогом — 
жодних компромісів
І. ШІМАНЧУК
Рівне

 Існує думка, що світові події рухаються  
спіраллю і мають здатність повторюватися, 
тільки вже на іншому рівні, за інших обста-
вин. Це, зокрема, ми бачимо і у відносинах 
Росії та Німеччини.
 Гітлер у 30-х роках використав Росію для 
підготовки своїх військових кадрів і попов-
нення стратегічних запасів, а також зробив со-
юзницею при розв’язанні Другої світової вій-
ни, разом напавши на Польщу і розділивши її, 
але стратегічні його плани були іншими.
 У даний час Росія намагається використа-
ти Німеччину у власних стратегічних цілях із 
розвалу Європейського Союзу і НАТО. Росія 
зробила Німеччину своїм основним торго-
вельним союзником, що підкреслив і прези-
дент США Дональд Трамп. Парадокс у тому, 
що США повинні захищати Німеччину як 
члена НАТО, бо остання до воєнного спроти-
ву не спроможна. У сучасному світі бачимо, 
як національні інтереси держав не збігаються 
навіть між союзними членами НАТО, чим ус-
пішно користується Росія на всіх рівнях спіл-
кування з керівниками західних країн. Так, у 
серпні цього року у Львові в обладміністрації 
проводили виставку, присвячену українсько-
му військовому діячеві, політику, поету Ва-
силю Вишиваному (австрійському князю 
Вільгельму Габсбургзькому), який загинув у 
катівні НКВС у 1948 р., а на його батьківщині, 
у Відні, міністр закордонних справ на своєму 
весіллі витанцьовувала з Путіним, продовжу-
вачем традицій чекістів.
 Наші беззубі ЗМІ обійшли мовчанням цей 
факт наруги над пам’яттю героя, не зробили 
його відомим в Україні і всій Європі, а була 
така прекрасна нагода. Біда в тому, що дуже 
мало сучасних журналістів знають історію 
України, особливо історію віковічного спро-
тиву українців усім загарбникам. Наші ЗМІ 
чомусь дуже лояльно ставляться до запеклих 
ворогів України, не інформують населення 
про цих «героїв». Користуючись бездіяльніс-
тю влади, все більше нахабніє «п’ята колона» 
та її телеканали.
 Влада, без спротиву здавши Крим і час-
тину Донбасу, так нічому і не навчилась, а 
«регіонали» (нині Опоблок) та їхні посіпа-
ки готові керувати Малоросією, знищити 
державність України. Керівникам Украї-
ни треба брати приклад із Великої Британії, 
яка вжила конкретних заходів після хімічної 
атаки Росії.
 Україна на п’ятому році війни з Росією 
дозволяє у своєму тилу відкрито і безкарно 
діяти ворогам країни під прикриттям свободи 
слова і «миротворців». Ці «миротворці» хай 
запитають десятки тисяч удів, сиріт і матерів, 
які втратили на війні своїх дітей, населення 
зруйнованих сіл і міст, 1,8 мільйона біженців, 
чи готові вони вибачити Росії завдані Україні 
збитки. Чи готовий був СРСР і його союзни-
ки — США, Англія, Франція, Польща та інші 
держави — вибачити Німеччині руйнування і 
загибель десятків мільйонів своїх громадян.
 Із Росією можна помиритись тільки після 
звільнення окупованих територій і відшкоду-
вання нею завданих збитків Україні. Без цьо-
го ніякого примирення з нею бути не може, 
люди, наші воїни цього не допустять, це по-
винні закарбувати у своїй голові всякі «миро-
творці».
 Не Україна підло і підступно порушила до-
говір про дружбу і без оголошення війни на-
пала, не вона нищила міста і села, вбивала, 
розстрілювала в Іловайському котлі воїнів, 
усупереч досягнутим домовленостям, не Ук-
раїна на всіх фронтах продовжує гібридну 
війну. З агресором ніяких компромісів бути 
не може. Путін, його кліка та їхні родичі вже 
прокляті навіки за страждання українців і їм 
ніколи не відмолитися від неминучого людсь-
кого та Божого суду, не відмитися від крові, 

не очиститися від сорому. ■

■ Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава 

 Чому ми такі? Діагноз 
поставлено... Чи буде адек-
ватний висновок фахового 
«консиліуму», залежить 
також і від кожного з нас... 
Відомий авантюрист казав: 
«Дайте мені масову газету, 
і я переверну світ!». Йому 
дали масову газету (гроші 
на її випуск), і з’явилися 
«Десять днів, які врази-
ли світ». Нині маємо ЗМІ 
(інтернет), на порядки по-
тужніший за «Іскру». Нев-
же він не здатний допомог-
ти Україні перевернутися з 
голови на ноги?!. 
 На початку 60-х років 
ХХ століття англійський 
учений Оскар Льюїс ввів 
у науку термін «Культура 
бідності»: тривале прожи-
вання в бідності виробляє 
особливий спосіб життя, 
що передається у спадок, 
зокрема нездатність щось 
зробити, аби вийти з цього 
становища. У наші дні под-
ружжя науковців та тера-
певтів Віталія Климчука та 
Вікторії Горбунової, прово-
дячи масштабні досліджен-
ня наслідків Голодоморів 
30-х років, дійшли анало-
гічних висновків, зокре-
ма: «... наслідки травми, 
що пов’язані з Голодомо-
ром... є такі переконан-
ня: «Звідси треба тіка-
ти, бо нічого доброго тут 
не буде»... «Відомий фе-
номен, коли жертва від-
чуває почуття провини за 
те, що над нею чинять на-
силля». Це хвороба націо-
нальної психіки, тож її 

треба лікувати. «Психоло-
гічні наслідки подолали б 
швидше, якби не дії режи-
му. Табуювання теми Го-
лодомору поглиблювало 
травму. Людям треба було 
дати можливість виговори-
тися, але цього не сталося. 
Подивіться, як євреї бага-
то говорять і оплакують 
Холокост. Вони не сором-
ляться свого болю і своїх 
сліз. Вони не вважають це 
своєю провиною»... Про-
те не враховується, що на-
слідки цих злочинів відріз-
няються. Тоді, як жахіття 
Холокосту пережили (ви-
жили) одиниці (є пам’ять, 
але немає постгеноцидно-
го синдрому), муки Голо-
домору пережили (вижи-
ли) сотні тисяч осіб трьох 
поколінь; зламана психіка 
жертв Голодомору вплину-
ла на національну психіку 
загалом. «Певні наслідки 
будуть відчуватися в кіль-
кох поколіннях» (*). Тобто 
нація потребує нетрадицій-
них реформ; «стратегічні 
партнери» нам адекватно 
не допоможуть, тому що 
вони елементарно не ма-
ють відповідного досвіду. 
«Одна з проблем, яка ре-
зонує в усіх реформах, — 
це те, що реформатори не 
дивляться далі свого жит-

тя та приватних інтересів» 
(В.К. В.Г.«УМ», 08.08.17.). 
Справедливість цього вис-
новку очевидна. Кожен 
уряд знаходив, що вписа-
ти до активу своєї діяль-
ності, чим завойовував во-
тум довіри. Але жоден не 
звітував — чого він не зро-
бив... А кожен із понад дю-
жини урядів окремо і всі 
разом не зробили головно-
го — не зробили державу 
успішною, заможною, не-
залежною, авторитетною. 
Навпаки, кожен окремо і 
всі разом зробили з потуж-
ної республіки сировинний 
бантустан... 

 Висновки вчених свід-
чать, що нація потребує 
реабілітації. Замість цьо-
го 26 років продовжується 
геноцид українського на-
роду по всьому фронту. Це 
вирок системі, що узурпу-
вала владу в Україні. І вод-
ночас народу, який покір-
но терпить знущання. Хіба 
ні?! Феноменом українсь-
кої політики є уникнення 
визнання проблеми. Відтак 
не з’явився політик, який 
би, наслідуючи Дж. Гарі-
бальді, сказав: «Ми здобу-
ли Україну! Тепер будемо 
створювати Український 
народ».

Поки «совки» лоби чесали,
Ламали руки: «Що ж тепер?»,
До своїх рук ми просто брали
Уламки від УРСР.
Ми не звалилися із неба,
Від роду — теж не чужаки,

Ми, що могли, гребли під себе
І аж ніяк не навпаки.
Не ми вигадували трасти,
Купони теж не наш почин.
Ми знали, що в державі красти
Серед хаосу і руїн.

А чарівні сертифікати?
Вони для нас — як Божий дар:
Ми знали, як й кому їх дати,
Що досі маєм з них навар.
Поки народ ще охав, ахав,
Шлях у майбутнє обирав,
«Прихватизації» епоха
Нам теж підкинула добра.
А що закони? — дишло в возі,
Вони для нас — як секонд-хенд,
Плетуться в нашому обозі
Парламент, уряд, президент.
Ми свою справу робим вміло.
В шахрайстві — супермастаки,
Усім давно вже зрозуміло, 
Що правлять грошові мішки. ■

Нарешті це сталося. Мрія впродовж сотень років про відродження Єдиної помісної української православної церкви здійснилася. Ми 
змогли, причому, незважаючи на пророкування «доброзичливців» з-за «порєбріка», мирно, безкровно, проте не безпроблемно. Шлях 
до мети до кінця ще не подолано, але ми вже не звернемо з нього.

РЕФЛЕКСІЇ

Ми здобули Україну
Пора здобувати український народ

■

 P. S. Підтвердження і нездатності суспільства, і 
спадковості психоментальної хвороби не забарилося... 
Гість однієї з програм «Прямим текстом з Остапом Дроз-
довим», на якій обговорювалась проблема еміграції та за-
робітчанства, голова однієї з молодіжних громадських 
організацій у заключному слові звернувся до старших по-
колінь: «...адже це вони обирають владу...». Це гірка прав-
да і велика біда: старі люди, в яких об’єктивно немає май-
бутнього, обирають владу для молодих, бо самі молоді на 
вибори не ходять, не розуміючи, що їхнє майбутнє бук-
вально в їхніх руках. ■

*«Десять днів, які вразили світ» — книга американ ського 
журналіста Джона Ріда про Жовтневу революцію 1917 
року в Росії, свідком якої він був, адже був відряджений 
до Росії американським соціалістичним журналом The 
Masses. І хоча він стверджував, що намагався дивити-
ся на події неупереджено, проте в передмові писав: «У бо-
ротьбі мої симпатії не були нейтральними».

ПОЛІТПАРНАС

Грошові мішки
Застільна пісня українських олігархів
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

■
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Тетяна МІЩЕНКО

 У Києві, в галереї Port Creative Hub, 
до 24 грудня можна подивитися підсум-
кову виставку робіт, створених під час 
арт-резиденції у рамках проекту «Моя 
Україна: біль і надія». Творча резиден-
ція — майданчик для праці та навчання 
художників — діяла попередньо в лис-
топаді впродовж дев’яти днів: худож-
ники навчались, працювали, ділились 
один з одним своїм досвідом та бачен-
ням подій, які відбуваються в Україні. 
 Учасники разом шукали сенси та 
маркери, які допомагають досягти са-
моідентичності. Відібрані за конкурсом 
16 молодих художників зі всієї країни 
зібрались, щоб сформулювати і ство-
рити актуальний посил іншим мовою 

мистецтва — найпотужнішим та універ-
сальним засобом, який досягає кожної 
людини. Проект об’єднав творчих людей 
із Києва, Львова, Вінниці, Одеси, Пол-
тави, Харкова, Чернівців, Черкас і Тер-
нополя. Він здійснюється за підтримки 
Федерального міністерства закордонних 
справ на основі рішення Бундестагу Фе-
деративної Республіки Німеччина через 
Представництво Фонду Ганса Зайделя в 
Україні у співробітництві з громадською 
організацією Tolerance Ukraine.
 «Воркшоп Фонду Ганса Зайделя 
«Художники в Арт-резиденції» ство-
рив умови для народження дуже точно-
го, чутливого, тематично акцентованого 
мистецтва, сповненого майстерністю та 
пронизаного досвідом, і, на відміну від 
існуючого мистецького бізнесу, знач-

но менш сконцентрованого на складних 
саморефлексіях, — констатує Даніель 
Зайберлінг, директор представництва 
Фонду в Україні, керівник проектів Фон-
ду Ганса Зайделя в Україні, Республіці 
Молдова і Румунії. — За супроводу екс-
пертів ГО «Толерантність Україна» твор-

ча майстерня звернулась до теми амбі-
валентності сьогоднішньої України. 16 
художників із різних міст України пра-
цювали в резиденції над двома робота-
ми, які відображають, відповідно, біль 
та надію молодого покоління. Сам вор-
кшоп став символом тої української ди-

хотомії: відкриття арт-резиденції від-
булося 21 листопада 2018 року, в день 
п’ятої річниці початку євромайданівсь-
кого руху, який продемонстрував оста-
точну успішну спробу громадського сус-
пільства України зробити рішучий крок у 
європейське майбутнє; під час воркшо-
пу, 26 листопада, в Україні ввели тимча-
совий воєнний стан, що стало критич-
ною кульмінацією військових конфлік-
тів, у яких Україна перебуває з 2014 року 
і які забрали вже понад 10 000 життів 
молодого покоління однолітків худож-
ників-резидентів». ■

«На моїй маленькій 
батьківщині, у рідному 
селі...»
 ■ Маріє, ми познайомилися кілька 
років тому, коли ти стала стипендіат-
кою фонду «Україна». Запам’яталося: 
ти чудово грала на гітарі. Що змінило-
ся з того часу?
 — Так, я стала стипендіаткою у 2009-
му. Мою творчість  відзначили іменною По-
дякою «За багатогранний талант і яскра-
вий мистецький хист». Я отримала грант 
на розвиток свого таланту. І саме за цієї 
підтримки з’явилася збірка поезій «Світло 
довіри» (2010) та збірник хорових творів 
a cappella «Віночок волошок» (2010). Опіс-
ля, в Києві відбулась і презентація цих ви-
дань у рамках Фестивалю дитячої книги 
«Азбукове королівство магів та янголів», 
який відбувався в Музеї книги та друкарс-
тва України. 
 Відзнака стала величезною підтрим-
кою моєї творчості. Відбулися численні ав-
торські концерти, презентації на Львівщині 
в містах  Миколаєві, Стрию, Львові, Дрого-
бичі, Радехові та селах області.
 Пройшло чимало часу. Я не зупиняла-
ся, продовжувала займатися своєю реалі-
зацією та шліфуванням таланту. 
 Моїм фахом є музика, а саме — хоро-
ве диригування. У нашій сім’ї не було про-
фесійних музикантів. Але я зростала в ат-
мосфері співу, любові до української піс-
ні. Батьки дуже любили співати. Ще коли 
навчалась у школі, я грала у шкільному 
духовому оркестрі на блок-флейті, сопіл-
ці. Саме там отримала перші музичні знан-
ня. Ми часто виступали з оркестром на 
всіх районних заходах. Згодом навчалась 
у Дрогобицькому музичному училищі імені 
Василя Барвінського на двох спеціальнос-
тях — хорове диригування і гітара. Музика 
постійно супроводжує мене. Граю на фор-
тепіано, гітарі, сопілці. Тепер освоїла на-
строювання фортепіано. 
 У 2010 році в рідному селі Гірське я 
була диригентом та співзасновником міша-
ного хору при церкві Покрови Пресвятої Бо-
городиці. Цей колектив до сьогодні існує, 
концертує, співає у храмі. З минулого року 
викладаю і є співзасновником катехитично-

хорової школи «Покров» при храмі Покро-
ви Пресвятої Богородиці рідного села. Му-
зична освіта дала мені знання і можливість 
вільно писати музику, правильно її оформ-
ляти, записувати. Я осягнула великий ре-
пертуар, співаючи у студентському хорі му-
зичної академії. На випускних іспитах дири-
гувала хором, який виконував мої авторські 
твори. Дуже вдячна своїм викладачам по 
фаху (в училищі) Людмилі Омелянівні Гай-
дук і (в академії) заслуженій артистці Украї-
ни Зінаїді Григорівні Остафійчук за все, що 
я вмію, знаю, за музичну путівку в життя. 
 ■ Творчість для тебе це насампе-
ред — музика? Поезія? Що перема-
гає?
  — Поєднання. Творчість для мене — 
це мистецтво поезії і музики, їхнє поєднан-
ня й водночас їхня окрема самобутність. У 
моїй творчості є поезія, є пісня, де слово 
і музика єдині, є ще й музика — яка суто 
інструментальна (фортепіано, гітара). У вір-
шах я часто пишу про музику, інструменти, 
про мистецтво в цілому.
 Музика, на відміну від поезії, потребує 
просто більше часу щодо запису, її офор-
млення у нотний текст. Але коли пишу му-
зику, то відчуваю, що професійно зростаю. 
Адже, маючи музичну освіту, можу і пишу 
тепер музику різну — популярні, дитячі 
пісні, фортепіанні твори, композиції для мі-
шаного та однорідного хору, вокальних ан-
самблів, аранжування та обробки українсь-
ких пісень. Це величезне музичне полотно 
має дуже великі можливості самореаліза-
ції. Тільки б бажання. І я люблю це, тому і 
пишу різну музику.
 Поезія і музика у мене не конкурують 
між собою. Буває, можу за день написати 
декілька віршів, а потім тиждень — немає 
нічого... Я не пишу «під силу». Коли відчу-
ваю потребу в поетичному слові, то стара-
юсь обов’язково вловити цей момент. Дуже 
шкодую, коли втрачу таку мить через якісь 
причини. Тому не приймаю таких причин, а 
записую.
 ■ Маріє, ти вже маєш не одну пое-
тичну збірку, кілька музичних збірни-
ків...Чим ще займаєшся?
 — Маю чотири поетичних збірки: «Ме-
лодії мого серця», «Твоя королева часу», 

«Світло довіри», «Струни любові». Му-
зичні твори увійшли в нотний збірник ав-
торських творів «Лети, моя пісне», збір-
ник хорових творів a cappella «Віночок во-
лошок», збірник авторських обробок ук-
раїнських колядок англійською мовою 
Ukrainian Carols (автор збірника — Ната-
ля Мартинишин).
 Книжка Ukrainian Carols є унікальною 
в тому, що спеціально для цього проекту я 
зробила всі аранжування, музичні оброб-
ки творів та комп’ютерний набір нот. Так, 
у своєму репертуарі я маю і колядку «Спи, 
Ісусе, спи» англійською мовою.
 На моїй маленькій батьківщині, у рід-
ному селі, є талановиті автори, які вже у по-
важному віці. Проте ці люди мають бага-
то своїх творів, які ще ніколи не публіку-
вались. Я вирішила допомогти їм донести 
своє поетичне слово до читача. А ще под-
бала, аби воно ввійшло в нашу культурну 
спадщину «Поети рідного краю». Так стала 
упорядником та рецензентом видання пое-
та-художника з Гірського Михайла Павлі-
шака, а саме: збірки поезій «Спогад», ок-
ремого видання «Оповідання». 
 Коли ближче познайомилася із само-
бутньою творчістю цього автора, мене охо-
пила хвиля натхнення і я написала музику 
на тексти Михайла Павлішака. Так вийшов 

у світ наш спільний музичний збірник ав-
торських пісень «Заспівайте з серцем доб-
рим». 
 Також серед самобутніх поетів мого 
рідного краю варто згадати і Марію Юрач. 
Наше спілкування і моє знайомство з її пое-
тичною творчістю втілилося у видання пое-
тичної книжки Марії Юрач-Горуцької «Кри-
лата хата», в якій я виступаю як упорядник 
та рецензент.

Світло довіри — світло до віри
 ■ Цей рік приніс для тебе багато 
успіхів і перемог. Наприклад, ти стала 
переможницею у конкурсі «Рідна мати 
моя»... 
 — Дуже приємно бути у складі пере-
можців конкурсу віршів «Рідна мати моя», 
який організували спільнота «Красуня Ук-
раїнка» та фотопроект Etno_Fashion_by_
Poltava. Ідея створення та автор — дизай-
нер Катерина Потлова. 
 Дізнавшись про цей конкурс, я 
надіслала для участі три поезії про маму. 
Серед 50 учасників моя «Матусина любов» 
увійшла до списку переможців. Образ ма-
тері для мене є дуже дорогим та ніжним. 
Без сумніву, моя найдорожча в світі люди-
на — мама. Вона дуже підтримує мене, на-
дихає до творчості. В усіх життєвих і твор-

чих справах вона завжди поруч — словом, 
допомогою, розумінням, навіть своєю дум-
кою, величезною вірою у мене! Дуже сим-
волічно, що моя поезія в цьому календарі 
відображає саме серпень — місяць, коли 
я народилася! Такий приємний збіг, адже 
організатори не володіли такою інформа-
цією... А для мене і моєї мами — це особ-
ливий місяць.
 Вдячна організаторам за таку висо-
ку оцінку моєї поезії! Маю за честь своїм 
поетичним словом доповнити цей чудовий 
мистецький проект. Адже вірші стануть ок-
расою першого в Україні календаря, при-
свяченого Матері й Дитяті. Найкращі вірші 
про маму від сучасних українських поетів 
супровожуватимуть цей унікальний кален-
дар української краси «Рідна мати моя». 
 ■ Що потрібно, на твою думку, 
Марійко, аби перемагати? Яке твоє 
життєве кредо? 
 — Щоб перемагати — треба жити й 
любити. Життєве кредо — творити добро 
своєю творчістю: у слові, музиці, у пісні. І 
з цим виходжу на сцену до публіки, із цим 
виступаю на творчих презентаціях. 
 Вірю, що все те, що робимо добре, 
коли творимо добро, воно повертається до 
нас сторицею в інших справах. Тому кож-
ну людину, з якою мене знайомить життя, 
сприймаю насамперед із доброї сторони. 
Дуже прикро, що не завжди на добро від-
повідають добром. Але в тім, певно, і є суть, 
щоб відстоювати Світло! Такими мотивами 
пройнята моя поетична збірка «Світло дові-
ри». Світло довіри — світло до віри... Лю-
бов до рідного краю, домівки, природи, по-
чуття кохання, любові до ближнього — це 
насамперед довіра, це світло, яке виокрем-
лює саме те, що ми так любимо і чим так 
дорожимо.
 Рік, що минає, був для мене багатим і 
щедрим на мистецькі події, нові досягнен-
ня. Наступний, сподіваюся, буде добрим і 
вже нарешті мирним. Люблю Різдвяні свя-
та із колядками, дійством вертепу. Своєю 
сім’єю ми плекаємо ці чудові українські тра-
диції. Попри традиційні колядки, маю в ре-
пертуарі авторські новорічні пісні, які люб-
лю співати в родинному колі. В Новому році 
хочеться усім щиро побажати добра, миру 
і любові! Вірю, що наші добрі думки і поба-
жання матеріалізуються. Тому давайте ду-
мати про хороше і творити добро. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Марія Гев: Музичне полотно 
має великі можливості 
самореалізації
Як молода композиторка і поетеса популяризує українську пісню 
та лобіює творчість своїх талановитих земляків

■

АРТ-ПРОСТІР

Біль і надія молодих
Художники з дев’яти міст у столиці показують 
амбівалентності сьогоднішньої України

■

Результати творчих пошуків молодих художників представлено на виставці.
Фото надане Фондом Ганса Зайделя.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Знайомтесь — Марія Гев, поетеса, композитор, виконавиця. На-
родилась у мальовничому селі з поетичною назвою Гірське, що на 
Львівщині. Працює викладачем по класу гітари в Дрогобицькому 
музичному коледжі імені Василя Барвінського.
Стипендіатка фонду «Україна» серед молодих письменників і мит-
ців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореогра-
фічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва. П’ять 
років тому успішно закінчила Львівську національну музичну ака-
демію імені Миколи Лисенка. Авторка чотирьох поетичних книжок, 
нотних збірників авторських творів, а ще збірок — хорових творів 
a cappella та обробок українських колядок англійською мовою (у 
співавторстві із Наталією Мартинишин) Ukrainian Carols. На Всеук-
раїнському фестивалі-конкурсі авторської пісні та співаної поезії 
«Оберіг-2018» посіла ІІ місце з авторськими піснями «Пам’яті ге-
роїв» та «Захисти, Маріє, рідну Україну». 
Співрозмовниці «України молодої» ще не виповнилося і тридцяти, 
тому дозволено спілкування на «ти».

Марія Гев.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Зима та її свята не дають забути про 
смачну випічку або ще щось солоденьке. 
Шукаєте рецепти нових смаколиків? Тоді 
нотуйте усі поради з власного досвіду 
любительки здивувати навколишніх со-
лодкими кулінарними витворами.

Гірський рецепт
 Пляцок «Карпатка» — легендарний. 
Вирішила до свят і я опанувати гірську 
науку випікання. Найперше — постави-
ла собі за мету віднайти перевірений ре-
цепт. Цікаво, що здибала його у полтав-
ки Каті Скрябіної. От уміють же наші 
кулінарні майстрині підхоплювати все 
гарне і смачне та поширювати у своїй 
місцевості! Рецепти Катерини ( вона,до 
речі, лікар за фахом) я та всі шануваль-
ники її кулінарної творчості давно вип-
робували, інгредієнти вона подає зі скур-
пульозною точністю, тому все вдається з 
першого разу і на славу.
 «Обожнюєте смачні та оригінальні 
смаколики?! Тож цей неймовірно смач-
ний пляцок саме для вас. Нагадує ніж-
ний еклер із заварним кремом. Саме те, 
що необхідно до філіжанки ароматної 
кави!» — заохочує Катерина Скрябіна і 
ділиться рецептом та фото привабливої 
святкової випічки. 
 Коржі: 230 мл води, 150 г борошна, 
1/3 чайної ложки солі, 120 г вершково-
го масла , 5 яєць.
 Крем: 4 столові ложки картопляно-
го крохмалю, 300 г вершкового масла , 
60 г пшеничного борошна , 20 г ваніль-
ного цукру, 700 мл молока, 200 г цукру, 
4 яйця.
 У каструлі з товстим дном довести до 
кипіння воду з сіллю та маслом. Всипа-
ти, інтенсивно перемішуючи вінчиком, 
борошно. Готувати 2-3 хвилини на неве-
ликому вогні, постійно помішуючи. 
 Зняти каструлю з вогню. Вистудити 
масу до 45-50°С. Міксером на мінімальних 
обертах або ложкою по одному вмішувати 
яйця. Залишити тісто на 30 хвилин.
 Круглу форму діаметром 22 см вис-
телити пергаментом. Половину тіста 

викласти та розрівняти. Випікати в по-
передньо розігрітій до 210°С духовці 10 
хвилин, потім зменшити температуру 
до 180°С і випікати до гарного рум’яного 
кольору ще 10-15 хвилин. У такий спосіб 
приготувати другий корж.
 Затим готуємо крем. У каструлі з 
товстим дном за допомогою вінчика змі-
шати молоко, цукор, ванільний цукор, 
яйця, крохмаль і борошно. Постійно 
збиваючи, на невеликому вогні довес-
ти масу до кипіння. Варити до загустін-
ня, постійно помішуючи. Зняти з вогню. 
Вистудити.
 Масло кімнатної температури збити. 
Потім порціями, постійно збиваючи, до-
дати заварну частину.
 Перший корж викласти в роз’ємну 
форму горбиками вверх. Далі викласти 

крем та накрити другим коржем теж не-
рівною частиною догори. 
 Поставити в холодильник на 6 годин. 
Затим — на стіл!

Різдвяний мармелад
 Це — до фрази «Гуляти — так гуля-
ти!», якщо вже йдеться про свята. Ка-
терина пропонує домашній смаколик зі 
святковим настроєм — різдвяний мар-
мелад. За бажанням можна приготува-
ти мармелад з іншого соку або компоту 
із заморожених ягід.
 Інгредієнти: 600 мл гранатового соку, 
3 чайної ложки агар-агару, 80-100 г цук-
ру,   паличка кориці, 4 горошини перцю 
духмяного, 2  гвоздики.
 Гранат помити, почистити, вийня-
ти зернятка та вичавити сік. Для да-

ної кількості соку необхідно приблизно 
4 граната. Можливо, знадобиться і біль-
ше. Половину соку вилити в ємкість та 
додати агар-агар. Добре розмішати. Сік, 
що лишився, вилити в сотейник. Поста-
вити на середній вогонь, додати цукор та 
спеції. Довести до кипіння, постійно по-
мішуючи. Влити в сотейник сік з агар-
агаром та варити 3-5 хвилин, помішую-
чи. На цьому етапі спробувати на смак. 
Додати ще цукру за бажанням, якщо сік 
здається кислим. Готову масу проціди-
ти через сито в зручну ємкість. Розлити 
в невисокі силіконові форми. Відстави-
ти в холодильник приблизно на одну го-
дину. Готовий мармелад можна обваля-
ти в цукрі або кокосовій стружці.
 Приємного святкового настрою і 
смачних свят! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Якщо назва пляцка по-
чинається зі слова «пані», 
отже, він — стовідсотко-
во для жінок, які уважні-
ше рахують калорії у своє-
му раціоні, аніж чолові-
ки. Щодо цього пляцка, то 
значною мірою так і є: лег-
кий, як хмаринка, з безе з 
мигдалем, з приємною смо-
родиновою кислинкою, з 
ніжним заварним кремом, 
цей пляцок може стати ко-
ролем столу під час зустрічі 
прияте льок, колежанок, 
гарних посиденьок — свя-
та ж! Головне — порізати на 
маленькі шматочки, щоб не 
перестаратися, і смакува-
ти із запашним чаєм чи ка-
вою.
 Львів’янка Ірина Данай 
пропонує рецепт цієї ошат-
ної насолоди. Отож на тісто 
на деко 38 см на 30 см тре-
ба  такі інгредієнти: борош-
но — 300 г, масло — 200 г, 
жовтки — 4 шт., цукор — 
40 г, ванільний цукор — 
10 г, порошок до печива — 
чайна ложка .
 Безе: 4 білки, 180 г цук-
рової пудри, 10 г крохмалю 
кукурудзяного, 400 г джему 
з чорної смородини (можна 
замінити вишневим, з али-

чі, щоб був кислим), 100 г 
горіхів мигдальних або во-
лоських.
 Крем: молоко — 400 мл, 
яйця — 2 шт., цукор — 40 г, 
ванільний цукор — 10 г, крох-
маль — 40 г, масло — 200 г.
 Просіяне борошно роз-
мішати з порошком і роз-
терти шматочки масла з бо-
рошном на крихти. Жовтки 
з’єднати з цукром і ваніль-
ним цукром, додати до мас-
ляної маси та швидко замі-
сити тісто. Деко застелити 
пергаментом і руками рівно 
розкласти тісто. 
 Поставити у розігріту до 
180 градусів духовку на 10-
15 хвилин.
 Тим часом приготувати 
безе: білки збити до густих 
піків , додати цукор і кро-
хмаль. 
 Трохи припечений корж 
витягнути, намазати дже-
мом, поверх джему — збиті 
білки, на білки — горіхи. І 
пекти при температурі 150 
градусів 30-35 хвилин. 
 Тим часом готуємо за-
варний крем. Більшу поло-
вину молока довести до ки-
піння. Окремо яйця розтер-
ти з цукром, додати кро-
хмаль і розвести рештою 
холодного молока. Тонкою 
цівкою додати до кип’ячого 

молока і, постійно помішу-
ючи, варити на малому вог-
ні до загустіння. Знімаємо з 
вогню, накриваємо харчо-
вою плівкою до самого кре-
му і залишаємо вистигати. 
Коли крем охолоне, додає-
мо по ложці м’яке масло, 
збиваючи міксером.
 Готовий корж розрізати 
на 2 рівні частини. 
 На нижній корж (на 
безе) накладаємо крем і за-
криваємо другим коржем 
— горіхами зверху. Кремом 
поправляєте боки торта і за-
лишаєте в холодильнику 
на 3 години. Торт готовий і 
дуже смачний. 
 Запрошуйте своїх гостей 
на каву з тортом! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 «Сезон схуднення до Нового року 
відкрито!» — часто чути такий жарт. У 
кожному жарті, як кажуть, є частин-
ка правди, бо до свят хочеться бути все-
таки стрункішим. Хоча  для  прихиль-
ників ЗСЖ (здорового способу життя)   
головне  — зміцнення і поліпшення 
здоров’я з допомогою їжі. 
 Наталя Тарапата, наш гід у світ здо-
рового способу життя, не стомлюється 
розробляти для нас нові рецепти ко-
рисної і смачної їжі. І це вдається на 
славу — марафони здоров’я, участь у 
програмах з правильного харчування, 
тренінги, лекції, розробка власних ре-
цептів здорової їжі, особистий приклад 
на стадіонах і у спортивних залах — і 
результат чудовий! Треба брати гарні 
приклади — перед святами давати собі 
обіцянки і виконувати! 
 До свят у Наталі вже є цілий запис-
ничок смачного і корисного. Давайте 
спечемо собі імбирне печиво з авокадо 
— інтригує і назва, і результат!
 Потрібно: яйце, авокадо (чудово за-
міняє масло), кеш’ю — 50 г, цільнозер-
нове борошно — 160 г, мед 50 г, какао 
— 15 г, сода — чайна ложка, сіль, ли-
монний сік, по 5 г або за смаком спе-
ції: кориця, імбир, мускатний горіх, 
коріандр.
 Для топінгу: кефір — 40 г, агар-агар 
— 4 г, білок 1 яйця, зерна гранату, чай-
на ложка меду. Змолоти горіхи на бо-
рошно або за бажанням частину пору-
бати шматочками. Блендерити очи-
щене авокадо, яйце, мед, додати соду, 
сіль, лимонний сік, спеції, горіхове та 
цільнозернове борошно. Сформувати  і 

запікати при 180 градусах 10-15 хви-
лин.
 Для топінгу приготувати суміш 
агар-агару згідно з інструкцією, дода-
ти  кефір, білок та мед і змішати. Пок-
рити топінгом готове печиво і посипати 
зернами гранату, поки маса не взялася 
міцним желе.
 Ягідно-горіховий десерт. У варіан-
ті Наталі — він просто казковий, те, що 
для святкової ночі й потрібно!
 Інгредієнти: йогурт чистий або ке-
фір — 40 мл, заморожена ягода — 50 
г, вівсяні пластівці — 25 г, какао-поро-
шок — 10 г, грецький горіх — 20 г, ко-
риця за смаком, агар-агар — 4 г.
 Йогурт блендерити з ягодами, ввес-
ти розчин агар-агару, приготований 
згідно з інструкцією. Поставити у хо-
лод на ніч для утворення міцної фор-
ми. Розкласти шарами йогурт-вівсяні 
пластівці з какао -йогурт — горіхи. По-
сипати корицею за смаком і подавати.
 То що, продовжимо марафон здоро-
вого і смачного життя? Натхнення! ■

І сердечний мармелад.
Фото з власного архіву.

❙
❙

НА ДЕСЕРТ

«Карпатка» від полтавки
Кулінарних справ майстер Катерина Скрябіна знає солодкі секрети

■

Пляцок «Карпатка».❙

«Пані Валевська» Ірини Данай.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Різдвяне імбирне печиво Наталі Тарапати.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ЕКЗОТИЧНО

Відганяємо калорії
Блендерити з думкою про користь і здоров’я

■ВЛАСНИЙ ДОСВІД

«Пані Валевська» 
для файних панянок
Рецепт ошатної насолоди від львів’янки Ірини Данай

■
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«Сьогодні у команди немає психолога. Ми втратили синдром переможця. 

Потрібно, щоб хлопці повірили, що вони можуть перемагати. Також 
потрібно змінити й методику підготовки. Не можна, звичайно, старого 

забувати, але впроваджувати нове — необхідно».

Григорій Данько
новий головний тренер збірної України 
з вільної боротьби

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У вітчизняних «вільників» 
— новий головний тренер. Уп-
родовж 15 минулих років цей 
пост обіймав Руслан Савлохов, 
і завдяки його плідній роботі 
збірна України здобула чима-
лу кількість престижних наго-
род. Що важливо, з нагородами 
його підопічні регулярно повер-
талися й з олімпіад. В Афінах-
2004 Ельбрус Тедеєв приніс ук-
раїнській команді «золото»; 
Пекінські ігри-2008 зі «сріб-
лом» завершили Василь Федо-
ришин та Андрій Стадник, а Та-
рас Данько отримав «бронзу». У 
Лондоні-2012 на срібну сходин-
ку п’єдесталу зійшов Валерій 
Андрійцев.
 Водночас виступ наших 
«вільників» на літніх Іграх-
2016 у Ріо виявився для ко-
манди Савлохова «холостим», 
змусивши його опонентів за-
говорити про «хворобливий 
стан» вільної боротьби в Ук-
раїні. Додатковим аргументом 
на користь кадрових змін у тре-
нерському штабі збірної став її 
безмедальний виступ на чемпіо-
наті Європи-2017 в Сербії, після 
чого поява нових облич на чолі 
української вільної боротьби 
стала невідворотною.
 Зрештою, вийшло так, що 
новий очільник на чолі збірної 
зміг з’явитися лише після того, 
як змінилося керівництво Асо-
ціації боротьби України. Три-
валий час цю організацію очо-
лював титулований вихованець 
Савлохова — Ельбрус Тедеєв. 
Однак щойно в ній відбулася 
практично повна заміна керів-
ної адміністрації, котру очолив 
Олег Кравченко, Савлохов біль-
ше не прагнув триматися за по-
саду головного тренера.
 На це місце нове керівниц-
тво АБУ запропонувало канди-
датуру знаного в борцівському 
світі спеціаліста Григорія Дань-
ка. Нехай і не з першої спроби, 

однак міністерська комісія таки 
затвердила бронзового призера 
чемпіонату світу-1981, завіду-
вача кафедри єдиноборств На-
ціонального університету фі-
зичної культури та спорту на 
цю високу посаду.
 Про деталі підкилимної бо-
ротьби в коментарі телекана-

лу ZIK розповів Андрій Стад-
ник, який активно виступав за 
зміни у вітчизняній вільній бо-
ротьбі: «Від самого початку на 
пост головного тренера Асоціа-
ція боротьби України рекомен-
дувала Григорія Данька. Але 
комісія «спортивного» мініс-
терства проігнорувала реко-

мендації АБУ, обравши на по-
сади головного та державного 
тренерів зовсім інших людей — 
Олександра Захарука та Діну 
Харенко відповідно. Зрозуміло, 
що відбувалося протистояння з 
командою Савлохова, який на-
магається залишити при керів-
ництві своїх людей». 

 Зрештою, як пояснив сріб-
ний призер Пекінської олім-
піади-2008, протиборчим сторо-
нам удалося дійти компромісу: 
Харенко залишили держтрене-
ром, а головним тренером за-
твердили Данька.
 «Потрібно об’єднатися за-
ради результату, наша головна 
задача — Олімпіада в Токіо-
2020. На жаль, останнім ча-
сом вітчизняні «вільники» не 
показували високих здобут-
ків, і мене це дуже бентежи-
ло. Тож заради прогресу я ви-
рішив підтримати кандидату-
ру Данька, котру запропону-
вало нове керівництво АБУ», 
— наголосив міністр молоді та 
спорту Ігор Жданов.
 З огляду на очевидний спад 
у результатах українських 
«вільників» на їхнього ново-
го голов ного тренера, котрий 
до роботи приступить iз нового 
року, очікує непроста робота. 
Як наголосив Григорій Дань-
ко, перш за все, команді пот-
рібно повернути переможний 
дух, втрачений нею останнім 
часом. 
 «Сьогодні у команди немає 
психолога. Ми втратили син-
дром переможця. Це потрібно 
відновити в першу чергу. Пот-
рібно, щоб хлопці повірили, 
що вони можуть перемагати.
Також потрібно змінити і ме-
тодику підготовки. Не мож-
на, звичайно, старого забува-
ти, але впроваджувати нове — 
необхідно», — відзначив Гри-
горій Данько. ■

Григорій ХАТА

 Заради створення максимально ком-
фортних (в існуючих обставинах) умов 
для проведення «гірниками» заключ-
ного поєдинку групового раунду Ліги 
чемпіонів проти «Ліона», керівництво 
київського «Динамо» проявило сердеч-
ну гостинність, погодившись на прове-
дення цього важливого для донецько-
го клубу поєдинку на столичному НСК 
«Олімпійський», де наступного дня й 
самі «біло-сині» проводили свій євро-
кубковий матч.
 А щойно відгриміли пристрасті на 
міжнародній арені, як на поверхні зно-
ву з’явились ознаки «динамівсько-гір-
ницького» протистояння.
 «Дуже шкода, що на єврокубковий 
поєдинок «Шахтаря» прийшло більше 
глядачів, ніж на наш матч у Лізі Євро-
пи», — з прикрістю зізнався молодий 
динамівський захисник Віталій Мико-
ленко. За «лігочемпіонським» матчем 
донеччан на НСК «Олімпійський» проти 
«Ліона» на власні очі спостерігало біль-
ше 30 тисяч глядачів, тоді як на гру «Ди-

намо» з чеським «Яблонцем» прийшло 
близько 11 тисяч футбольних уболіваль-
ників». За словами динамівця, ситуація 
неприємна, проте у столичному клубі 
обіцяють її змінити. «Хотілося б, аби з 
весни на наші матчі приходило більше 
людей. Ми зробимо для цього все від нас 
залежне», — додав Миколенко.
 Нагадаємо, що й «Динамо», й «Шах-
тар» після приходу нового року розпоч-
нуть підготовку до матчів 1/16 фіналу 
Ліги Європи, продовживши таким чи-
ном заочну конкуренцію за серця віт-
чизняних шанувальників футболу.
 Не виключено, що на одній iз наступ-
них стадій Ліги Європи-2018/2019 ук-
раїнські гранди можуть зустрітися між 
собою, проте для початку «біло-синім» 
потрібно буде подолати грецький «Олім-
піакос», а «гірникам» — німецький 
«Айнтрахт».
 «Нам дістався сильний опонент. Із 
«Айнтрахтом» буде складне протисто-
яння, як, загалом, iз будь-яким колек-
тивом з Німеччини», — заявив настав-
ник «Шахтаря» Паулу Фонсека. Без 
сумніву, після вильоту з Ліги чемпіонів 

у донецького колективу залишився не-
приємний осад, адже до 1/8 фіналу Су-
перліги «гірникам» було дуже близько. 
Тож Ліга Європи може стати місцем для 
сатисфакції, хоча і тут легкого життя у 
підопічних Фонсеки точно не буде.
 Успішний виступ у «плей-оф» друго-
го за силою єврокубкового турніру може 
стати саме тим магнітом, здатним повер-
нути динамівських уболівальників на 
трибуни НСК «Олімпійський». Без сум-
ніву, щойно в Києві відчують непідробне 
бажання місцевої команди боротися за 
високий результат, кількість столичних 
уболівальників на головній футбольній 
арені країни значно побільшає.

 Колишній гравець «Динамо» Олек-
сандр Заваров, який нині займається у 
столичному клубі селекційною роботою, 
каже, що «Динамо» потрібно з усією 
серйозністю поставитися до «Олімпіако-
са». На «біло-синіх» очікуватиме важ-
кий виїзд до Греції, де на столичну мо-
лодь очікуватиме непросте психологіч-
не випробування місцевими фанатами. 
«Новий рік потрібно розпочати з новими 
силами, відпочивши морально та фізич-
но. Матч-відповідь відбудеться в Києві, а 
греки не люблять морозу. Тому має бути 
все добре. Головне — пережити зимову 
паузу й швидко набрати ігрову форму», 
— підсумував Заваров. ■

БОРОТЬБА

Повернути дух переможця
Провівши більше десяти років біля керма вітчизняної збірної з вільної боротьби, 
Руслан Савлохов залишив посаду головного тренера

■

Останньою олімпійською медаллю українських «вільників» була срібна нагорода Валерія Андрійцева 
на Іграх у Лондоні-2012.
Фото з сайта http://www.nusta.edu.ua.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Заочна суперечка
У першому раунді «плей-оф» Ліги Європи динамівці 
зіграють iз греками, «гірники» — з представником 
німецької бундесліги

■

У наступному році динамівці обіцяють зробити все, аби кількість глядачів 
на їхніх домашніх матчах значно збільшилася.
Фото з сайта www.footboom.com.

❙
❙
❙
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Міла Іванцова: Нічого містичного в тому, що філолог став письменником
Письменниця розповідає про любов до непростих «малих форм», столичне урочище Кинь-Грусть,  
доброчинний проект і більше десятка нових оповідань, які можуть стати книжкою наступного року
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 Зустрічаються дві подруги:
 — У нас учора з чоловіком 
сталася пригода: сидимо, i раптом 
хтось постукав у двері. А ми обид-
ва за звичкою в шафу кинулись.

* * *
 Вирішила приготувати м’ясо у 
вині. Після другої пляшки перестала 
розуміти, що я взагалі роблю на кух-
ні.

* * *
 На зупинці відчиняються двері, 
забігає чоловiк і починає притиска-

тися до дiвчини.
 — Ви що?
 — А що, тиснява ще не почала-
ся?

* * *
 Прапорщик iде по вулиці, а на-
зустріч йому солдат у червоних 
шкарпетках. Прапорщик зупиняє 
його і каже:
 — Чого у вас червоні шкарпет-
ки, коли за Статутом повинні бути або 
чорні (піднімає одну штанину), або зе-
лені (піднімає другу штанину).

По горизонталі:
 1. Спеціальний знак, який випіка-
ли на тілі худоби, рабів чи злочинців. 4. 
Солодкий спиртний напій. 7. Прізвище 
архієпископа Чернігівського і Ніжинсь-
кого Євстратія, секретаря Священного 
Синоду УПЦ. 9. Тварина, яка вигоду-
вала своїм молоком Зевса. 11. Націо-
нальність, яку намагається відродити 
частина українців Закарпаття. 12. Екс-
прем’єр-міністр України, який намагав-
ся, але так і не вивчив українську мову. 
13. Перша літера старослов’янської 
абетки. 15. Представник індіансько-
го племені, що проживало на тери-
торії нинішньої Мексики. 18. Письмо-
ва пропозиція на продаж визначеного 
товару. 20. Те, що ніколи не бракує лю-
бителям смачно поїсти. 21. Ім’я сест-
ри Лазаря і Марії, яка дуже клопота-
лася, щоб гостинно прийняти в домі 
Ісуса Христа. 24. Віртуоз своєї спра-
ви. 26. Надмірне применшення як ху-
дожній засіб у літературі. 28. Чолові-
чий шалик. 29. Поет-імпровізатор і спі-
вець у казахів чи киргизів. 30. Шматок 
дерева чи тканини, який насильно за-
совують у рот, щоб запобігти крикам 
чи кусанню. 32. Німецька горілка. 33. 
Об’єкт без жодного ґанджу, приклад 
для наслідування. 
По вертикалі:
 1. Визначена плата. 2. Спеціаль-
на відзначка в паспорті, яка дає доз-
віл на в’їзд у країну. 3. Чарівна країна, 
якою подорожували Еллі, Страшидло 
і Залізний Дроворуб із казки Лімана 
Френка Баума. 4. У давньоримській 
міфології — душа померлої злої лю-
дини, яка несе нещастя і смерть, в ук-

раїнській мові — погана жінка. 5. Тор-
бинка для грошей, частіше — для тю-
тюну, яка висіла на поясі. 6. Централь-
на площа Львова. 8. Улюблена зброя 
Катерини Медичі чи Чезаре Борджіа 
для усунення опонентів. 10. Мінерал 
із класу силікатів, який застосовують 
у будівництві, але останнім часом його 
вважають шкідливим для здоров’я. 
14. Назва території навколо Чорноби-
ля після 1986 року. 16. Дослівна пе-
редача прямої мови чи частини тексту. 
17. Провідна європейська фірма з ви-
пуску світлодіодних екранів. 19. Пов-
на відсутність будь-яких бажань. 21. 
Слов’янська богиня материнства, ми-
лосердя, покровителька жіноцтва. 22. 
Зворотний бік монети, де карбується 
герб. 23. Позивний центру, якому до-
повідав Штірліц. 25. Пісня гурту чи ви-
конавця, випущена окремим диском. 
27. Найбільш продуктивний і творчий 
період життя людини. 31. Математич-
на константа, що означає відношення 
довжини кола до довжини його діа-
метра. ■
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Дара ГАВАРРА 

 Сімейній парі Вікторії та Девіда 
Бекхемів уже два десятиліття. Под-
ружжя виховує четверо дітей: трьох 
синів, старшому з яких — Брукліну 
— вже 19, молодшим Ромео — 16 
та Крузу 14, а також донечку Хар-
пер, якій зараз 7. Та, попри постій-
ні намагання Вікторії показати, яка 
в них дружна та міцна сім’я, у пресу 
постійно просочуються чутки, що їх-
ній шлюб тріщить по всіх швах.
 Вікторії, мабуть, нелегко, маю-
чи свій модельний бізнес та будучи 
світською левицею, яка регулярно 
має відвідувати різні заходи, приді-
ляти час і увагу чотирьом дітям і чо-
ловіку, який звик до постійного інте-
ресу щодо його персони — адже Де-
від дуже успішний, хоч і в минулому, 
футболіст, а після завершення спор-
тивної кар’єри — високооплачувана 

модель у рекламному бізнесі. Тож 
колишня «перчинка», яка також 
завжди була в центрі уваги папа-
раці та фанатів, постійно вигадува-
ла якісь «спецефекти», аби підігрі-
вати почуття чоловіка до себе та ці-
кавість жовтої преси до їхніх пер-
сон. Але й метали мають здатність 
втомлюватися, що вже казати про 
живих людей...
 І хоча пара не давала жод-
них навіть натяків на те, що стоїть 
на порозі розлучення, проте деякі 
«дзвіночки» таки лунають. На не-
щодавній церемонії British Fashion 
Awards, яку Вікторія як дизайнер 
відвідує щороку, всі помітили, що 
пані Бекхем вивела чергове татую-
вання. Нагадаємо, що не так дав-
но Вікторія позбулася тату на своє-
му зап’ясті, яке проголошувало всь-
ому світу «Разом назавжди». І хоча 
Бекхеми на модну тусовку прибули 

разом, але відчувалося, що вже не 
«назавжди», та й трималися вони 
досить відсторонено.  На колишній 
«перчинці» була довга сукня з глибо-
ким декольте на спині, тож усі бажа-
ючі помітили, що й друге татуюван-
ня, яке йшло від шиї донизу і свідчи-

ло на івриті «Мій чоловік належить 
мені, а я належу йому» і було симво-
лом їхнього кохання, кудись зникло. 
Крім того, подружжя не обіймалося, 
як це було раніше, тож преса затур-
бувалася, чи не свідчить усе це ра-
зом про назріваюче розлучення? ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Якщо ви вважаєте, що сімейні стосунки 
врятує кохання,  то помиляєтеся, адже най-
палкіші почуття з роками стають не такими 
яскравими, трансформуються у повагу, друж-
бу (в кращому випадку), а  то й у тиху нена-
висть і роздратування — кому як пощастить. 
Насправді ж сім’ю підтримуватиме в тонусі... 
почуття гумору, і це чудово довів ізраїльський 

художник-ілюстратор Ієгуда Аді Девір із Тель-
Авіва, виставляючи свої картинки в «Інстаг-
рам». Про популярність його «творінь» свід-
чить хоча б кількість користувачів, які стежать 
за творчістю пана Девіра, а їх не мало не бага-
то — 740 тисяч!
 Змальовуючи своє повсякденне життя 
з дружиною Майєю у вигляді коміксів, Ієгу-
да намагається все перетворити на жарт: ось 
він повзає по килиму, збираючи довгі волоси-

ни, які встеляють підлогу, поки Майя розчісує 
своє розкішне волосся; ось Майя сидить на 
купі одягу, горюючи, що немає що одягнути 
(знайома багатьом картина); ось дружина, оз-
броєна пилосмоком, воює з домашніми кома-
хами, порушуючи спокій у домі. Картини Ієгу-
ди виконані дуже професійно, але не в цьому 
їхня привабливість для багатьох — у них бага-
то, крім доброго гумору, любові, а це так важ-
ливо в сімейному житті. ■

СІМЕЙНІ СПРАВИ

Про побут — із гумором і любов’ю
Ізраїльський художник підкорив своїми коміксами сотні тисяч 
користувачів соцмереж

■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

Вікторія та Девід 
Бекхеми... 
заплутались
Сімейні стосунки зіркової пари 
знову під питанням

■

Девід та Вікторія Бекхеми.❙

20 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, без iстотних опадiв. На дорогах ожеледиця. Вi-
тер схiдний, пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi 
-8...-10, удень -4...-6.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -12...-14, удень -3...-5. Яремче: вночi 
-11...-13, удень -4...-6. Мiжгiр’я: вночi -9...-11, удень -1...-3. 
Рахiв: уночi -8...-10, удень -2...-4.

18 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
11 см, Стрий — 16 см, Славське — 21 см, Плай — 19 см, 
Мiжгiр’я — 28 см, Рахiв — 30 см, Долина — 14 см, Івано-
Франкiвськ — 30 см, Яремче — 22 см, Коломия — 27 см, 
Пожежевська — 38 см.
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