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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,19 грн 

1 € = 28,73 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Тракторний фронт
У Харкові активно 

запрацювали одразу 

два машинобудівні 

підприємства
стор. 3 »

Економіку 
підніматиме 

Гоголь
Агрокластери додадуть 

сільським територіям більше 

трьох тисяч нових робочих місць
стор. 8 »

Українка за 

походженням 

очолила 

МЗС Канади 
стор. 6 »

Дипломатами керує Христя  Колядка 
пішла у 

люди
Школяр Данилко 

Савка пише музику з 

чотирьох років
стор. 10 »

Після багатьох років простою ХТЗ знову готовий служити українським аграріям. ❙
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«І хоча розмір чиновницького апетиту прямо пропорційний статусу на ієрархічній 
драбині влади, будь-який чиновник-корупціонер — уже точно державна повія». Коїчіро Мацуура

глава ЮНЕСКО

УКРАЇНА МОЛОДА

ГУЧНА СПРАВА

Не 
КОНТІненталь
Арештант Олександр 
Єфремов перебуває у 
стандартній двомісній 
камері площею 13,5 
квадратного метра
Тарас ЗДОРОВИЛО

 До справи за «біло-блакитних» часів одіозно-
го українського політика, а за сумісництвом росій-
ського шовініста Олександра Єфремова, екс-голо-
ви фракції Партії регіонів у Верховній Раді, остан-
нім часом знову активно почали привертати увагу. 
Нагадаємо, що Генпрокуратура 9 грудня завершила 
досудове розслідування в його кримінальному про-
вадженні, а вже на  початку 2017 року Олександр 
Єфремов отримав для ознайомлення обвинуваль-
ний акт, що автоматично дає право прокуратурі пе-
редавати справу до суду. 
 «Із великою часткою ймовірності можу сказати, 
що місцем проведення судового процесу буде Лу-
ганська область. Думаю, це буде і політично, і юри-
дично правильно — за місцем скоєння злочину і 
саме там, де ідеологи сепаратизму відкрили двері 
війні», — заявив нещодавно Генпрокурор Юрій Лу-
ценко.
 Захист пана Єфремова категорично проти роз-
гляду справи в Луганській області. Адвокат Євген Со-
лодко зазначив: «Ми вважаємо, що визначення (під-
судності) за Луганською областю безпідставне через 
низку причин, які ми зараз оголошувати не будемо, 
щоб не давати Генпрокуратурі можливість підготу-
вати контраргументи. Справа має слухатися тут, у 
Києві, тому що саме тут перебуває орган досудового 
розслідування».
 А французький адвокат екс-депутата Максим 
Сасьє додав: «Я продовжуватиму захищати пана 
Єфремова, але я вражений і шокований тим, що роз-
гляд справи переноситься в Луганську область, яка є 
нестабільним регіоном і не зовсім зручним для цьо-
го. Для мене це дуже дивно». Він вважає, що кримі-
нальне переслідування Олександра Єфремова в Ук-
раїні є політично мотивованим.
 До речі, днями адвокати Олександра Єфремо-
ва заявили про те, що він відбуває арешт в одиноч-
ній камері зi штучним освітленням. Прес-служба СБУ 
відповіла, що арештант перебуває у стандартній дво-
місній камері площею 13,5 кв. м, яка обладнана всім 
необхідним. І вікно з кватиркою у ній вільно відкри-
вається за бажанням затриманого. «Для припинення 
спекуляцій Служба безпеки України, за зверненням 
адвокатів, готова надати можливість для ознайом-
лення з умовами утримання пана Єфремова Уповно-
важеному Верховної Ради України з прав людини Ва-
лерії Лутковській», — сказано в заяві Служби без-
пеки.
 Нагадаємо, Олександра Єфремова вперше було 
затримано 14 лютого 2015 року ГПУ спільно з СБУ 
за звинуваченням у сприянні сепаратизму та зазіхан-
ні на територіальну цілісність і суверенітет України. 
Вдруге — затримали за дорученням нового Генпро-
курора Юрія Луценка 30 липня за підозрою у пося-
ганні на територіальну цілісність і недоторканність 
України в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за да-
ними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 
 Олександру Єфремову реально «світить» від 10 
до 15 років ув’язнення. Його підозрюють у: 1) ор-
ганізації захоплення будівлі Луганської ОДА; 2) по-
собництві у захопленні будівлі Управління СБУ в Лу-
ганській області; 3) вчиненні умисних дій iз метою 
зміни меж території та державного кордону України; 
4) організаційному та іншому сприянні створенню та 
діяльності терористичної організації «Луганська на-
родна республіка»; 5) державній зраді, тобто діянні, 
умисно вчиненому громадянином України на шкоду 
суверенітетові, територіальній цілісності та недотор-
канності України, а саме: наданні іноземній органі-
зації та її представникам допомоги в проведенні під-
ривної діяльності проти України. 
 Тим часом Олександр Єфремов усі звинувачен-
ня на свою адресу відкидає.
 Додамо, що, за рішенням Печерського райсуду 
столиці, арешт екс-депутата продовжено до 22 січня 
2017 року. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 На Полтавщині назріває 
скандал. Управління поліції 

охорони області закупило на 
свої гроші десять «Нив» — 
авто, які не тільки морально 
і технічно застаріли, а й ви-

робляються в Росії — країні, 
що анексувала український 
Крим і веде неоголошену вій-
ну на Донбасі. 
 Автомобілі охороняти-
муть нафтогазовий комп-
лекс. Полісменам урочисто 
їх вручили. Вітаючи полі-
цейських, перший заступ-
ник голови Полтавської ОДА 
Андрій Пісоцький сказав, 
що «поліція охорони повин-
на мати сучасну техніку й ав-
томобілі». 
 У будь-якому випадку 

підвищена прохідність і не-
висока ціна «Нив» — не ар-
гумент для придбання їх за 
українські гроші. Раніше 
обіцяні поліції новітні гіб-
ридні кросовери Mitsubishi 
Outlander PHEV не тільки 
потужніші, а й набагато еко-
номніші.
 Тим часом десять нових 
авто розподілили між про-
фільними підрозділами охо-
рони Полтавського, Кремен-
чуцького і Лубенського від-
ділів поліції. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Головний спеціаліст юри-
дичного департаменту Хар-
ківської міськради та за-
ступник начальника одно-
го з районних відділів де-
ржавної виконавчої служби 
потрапили до СІЗО, оскіль-
ки були спіймані на гарячо-
му в момент отримання від 
підприємців хабара в роз-
мірі 12 тис. гривень. За ґра-
тами вони перебуватимуть 
щонайменше три дні, поки 
слідчі не нададуть суду до-
стовірні докази їхньої вини. 
Саме тому в будівлі міськви-
конкому днями пройшов об-
шук iз вилученням необхід-
них документів. Досудове 
розслідування проводиться 
за статтею «Отримання не-
правомірної вигоди групою 
осіб». 
 Як повідомила прес-сек-
ретар обласного прокурора 
Віта Дубовик, ця історія по-
чалася ще у 2014 році, коли 
Господарський суд облас-
ті задовольнив вимогу про-
куратури Харкова про ска-
сування договору оренди 
одного з нежитлових при-
міщень, аби передати його до 
комунальної власності міс-
та. Виконувати це рішення 
прийшли до орендарів зга-
дані вище чиновники. Під-
приємці не хотіли залиша-
ти «насиджені» місця й по-
цікавилися, чи не можна за-
лишитися під старим дахом 

на нових правових умовах. 
«Тоді їм і запропонували уп-
равлінці залагодити пробле-
му, надавши контакти тре-
тьої особи, — каже Віта Ду-
бовик. — Нею виявився на-
чальник однієї з юридичних 
фірм Харкова. Коли підпри-
ємець йому зателефонував, 
то отримав пропозицію про-
довжити оренду на нелегаль-

ній основі».
 Ціна питання сягнула 30 
тисяч гривень одноразового 
внеску за умови, що весь на-
ступний час орендарі спла-
чуватимуть по 6 тис. гри-
вень щомісяця. Правда, по-
середники пішли назустріч 
бізнесменам, дозволивши 
розбити першу суму на три 
транші. Під час отримання 

останньої частки чиновни-
ки й були затримані. Пра-
воохоронці запевнили, що 
мають документальні дока-
зи сплати і двох попередніх 
сум. Якщо вина управлін-
ців буде доведена в суді, їм 
загрожує термін ув’язнення 
до 10 років із позбавленням 
права обіймати певні посади 
на трирічний термін. ■

Іван БОЙКО

 Останнiми днями найгарячішим 
на східному фронті став маріуполь-
ський напрямок. За даними Мінобо-
рони, наразі кількість ворожих об-
стрілів на цій ділянці фронту зросла 
у півтора раза — до 30 на добу, тоб-
то «досягла рівня, який фіксували до 
встановлення режиму «тиші». 
 І це при тому, що загалом на всій 
лінії розмежування позаминулої 
доби відбулося 49 обстрілів. Тобто на 
маріупольський напрямок припадає 
майже дві третини обстрілів. 
 «Ділянки бойової активності про-
тивника звичні: Мар’їнський район 
i східні підступи до Маріуполя. Пе-
реважно ворог застосовує стрілецьку 
зброю, включно зі снайперською, та 
гранатомети, рідше — міномети, з яких 
щоразу випускає не більше двох мін», 
— повідомляє речник Міноборони з пи-
тань АТО Олександр Мотузяник.
 Дошкуляють і диверсанти: пізно 

ввечері у вівторок ворожа ДРГ атаку-
вала захисників України поблизу Та-
рамчука. Однак завдяки скоордино-
ваним діям напад ворога було відбито 
за лічені хвилини.
 У свою чергу, український пред-
ставник Спільного центру з контро-
лю та координації припинення вогню 
генерал-майор Борис Кременецький 
вважає, що постійні обстріли Широ-
киного бойовики використовують як 
тиск, щоб показати, що  Маріуполь 
перебуває під загрозою.
 «Є таке поняття, як «турбуючий 
вогонь». Нам увесь час показують, що 
Маріуполь під загрозою — це такий 
соціально-політичний тиск, бо ми ж 
знаємо, в Маріуполі металургійні за-
води, знаємо, кому вони належать, ми 
знаємо, що люди зав’язані на роботі 
на цих підприємствах», — зазначив 
генерал-майор в інтерв’ю «Українсь-
кій правді».
  На його думку, активізація бойо-
вих дій на Світлодарській дузі в груд-

ні 2016 року пов’язана з наявністю на 
цій ділянці стратегічних об’єктів під 
контролем сил АТО.
 «Подивіться, в Щасті електростан-
ція, у Світлодарську — ТЕС. Вони під 
нашим контролем, але дають струм 
на окуповані території. Це стратегіч-
ні об’єкти. І якщо подивитися з точ-
ки зору тактики, то виходить, ми стої-
мо перед водосховищами. Не можна, 
щоб нас скинули у воду, бо потім дуже 
важко буде її форсувати», — каже пан 
Кременецький.
 До речі, ситуація на донецькому 
напрямку лишається незмінною. «Ос-
новні протистояння тривають на Світ-
лодарській дузі, на периметрі Горлів-
ки, в Авдіївці та в районі Донецького 
аеропорту. На всіх цих ділянках во-
рог застосовував важке озброєння — 
82- та 120-мм міномети, за добу ви-
пустивши по позиціях сил АТО біль-
ше 120 мін», — додає полковник Мо-
тузяник. 
  Тоді як на луганському напрямку 
окупанти відкривали вогонь у «тра-
диційних» гарячих точках минулих 
днів: Попаснянський район, Троїць-
ке, Станиця Луганська. За даними 
розвідки, в район окупованої Брянки 
ворог замасковано під час сутінків пе-
рекидає посилення: по 200 найманців 
на кожен напрямок. 
 Унаслідок обстрілів позаминулої 
доби загинув один захисник України, 
ще троє поранено. ■

СКАНДАЛ

Ниви рашистські
Поліції на Полтавщині закупили автівки 
виробництва країни-агресора

■

НА ФРОНТІ

Маріуполь під загрозою 
У секторі «М» зафіксовано дві третини від загальної 
кількості ворожих обстрілів  

■

КОРУПЦІЯ

Місія — посередник
У Харкові затримали посадовців, які запропонували 
бізнесменам сплачувати оренду, оминувши міську казну

■

У міськраді Харкова провели обшуки.❙
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 Із 10 січня розпочалася 
реєстрація на пробне ЗНО 
для абітурієнтів з українсь-
кої мови та літератури та ще 
одного предмета на вибiр. 
Зареєструватися для участі 
у пробному ЗНО до 31 січ-
ня можна на сайтах регіо-
нальних центрів оцінюван-
ня якості освіти.
 Кожен зареєстрований 
учасник може взяти участь 
в одному із запропонованих 
у той чи інший день пред-
метів на вибiр, згідно з гра-
фіком проведення:
 1 квітня відбудеться 
пробне зовнішнє оцінюван-

ня з української мови і лі-
тератури.
 8 квітня — з інших 
предметів (історії Украї-
ни, математики, біології, 
географії, фізики, хімії, 
англійської, іспанської, ні-
мецької, російської, фран-
цузької мов).
 Варто знати, що участь 
у пробному ЗНО є плат-
ною послугою для учасни-
ків. Вартість тестування 
для одного учасника визна-
чає кожний регіональний 
центр оцінювання якості ос-
віти окремо. Якщо зазирну-
ти на їхні сайти — знайдемо 
демократичну для нинішніх 
часів суму — 129 гривень.

 Тим часом Міносвіти 
уже затвердило програми 
ЗНО-2017. Уже можна оз-
найомитися з основними 
темами з української мови 
і літератури, історії Украї-
ни, математики, біології, 
географії, фізики, хімії. 
Також можна уже дізнати-
ся, що увійде до зовнішньо-
го незалежного оцінюван-
ня з іноземних мов.
 Нагадаємо, що у 2017 
році вступники подавати-
муть 7 заяв до вищих нав-
чальних закладів на 3 спе-
ціальності. Тобто відбу-
деться скорочення кіль-
кості заяв у порівнянні з 
минулорічною вступною 

кампанією. Раніше мож-
на було подавати до 15 ап-
лікацій на 5 спеціальнос-
тей, без обмежень у кіль-
кості ВНЗ.
 Вступ до вишів відбува-
тиметься за результатами 
сертифікатів ЗНО 2016-го 
та 2017 років. Для вступу в 
університети обов’язковим 
буде сертифікат з українсь-
кої мови та літератури.
 У 2017 році вступники 
з Криму та Донбасу вступа-
тимуть за окремими квота-
ми. Також особливості 
вступу передбачено для 
пільгових категорій — ін-
валідів, дітей-сиріт, учас-
ників АТО. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Кіноперлину 
штормить
«Приват» десь втрачає, 
а десь знаходить
Ірина КИРПА 

 На Одеській кіностудії змінилося керівниц-
тво: директор Андрій Звєрєв пішов з посади за 
власним бажанням. Свій вчинок голова правлін-
ня приватного акціонерного товариства «Одесь-
ка кіностудія» мотивував «сімейними обстави-
нами» та бажанням розпочати індивідуальну 
продюсерську кар’єру. Свої повноваження він 
тимчасово передав виконуючому обов’язки го-
лови правління ПАТ юристу Андрію Осипову. 
Відомо, що на своїй посаді Андрій Звєрєв про-
тримався трохи більше чотирьох років, а поки-
нути своє крісло вирішив після серйозних змін у 
складі акціонерів кіностудії. Після того як голо-
вним акціонером став Олександр Ткаченко (ге-
неральний директор групи компаній «1+1»), всі 
зрозуміли, що керувати студією будуть люди з 
його команди.
 — Я передаю підприємство у доброму стані, 
адже поки що Одеська кіностудія не має заборго-
ваностей iз зарплати та комунальних платежiв, 
— розповів Андрій Звєрєв в інтерв’ю агентству 
«Вікна-Одеса». — Крім того, ми виграли кон-
курс та отримали державне фінансування (14 
мільйонів гривень) під створення історико-при-
годницького фільму про час становлення Одеси.
 За словами Андрія Звєрєва, на кіностудії 
він представляв інтереси колишнього головно-
го акціонера Одеської кіностудії Сергія Тарути. 
Йому вдалося подолати системну кризу та вря-
тувати підприємство від банкрутства. Пробле-
ми почалися після того, як у жовтні минулого 
року Приморський райсуд Одеси своєю поста-
новою зобов’язав виплатити ПАТ «Одеська кі-
ностудія» понад 10,5 мільйона гривень за дого-
вором про надання поворотної фінансової допо-
моги медіа-менеджеру групи «Приват» та ген-
директору «1+1 Медіа» Олександру Ткаченку. 
Він уже більше шести років є членом наглядо-
вої ради, а також головним кредитором ПАТ 
«Одеська кіностудія». Однак керівництво Одесь-
кої кіностудії платити за рахунками фактично 
відмовилося, пославшись на непростий еконо-
міко-соціальний стан підприємства. Адже, не-
зважаючи на отримання фінансування від де-
ржави, Одеська кіностудія не має права претен-
дувати на ці гроші доти, поки не будуть вирі-
шені два судові розгляди — з ТОВ «Українська 
Продакшн Студія» та з ТОВ «Нова студія» — 
про невиконані боргові зобов’язання у кілька 
мільйонів гривень. Саме з цієї причини конт-
роль над кіностудією змогли встановити люди, 
що представляють інтереси промислово-фінан-
сової групи «Приват».
 Із моменту створення і досi власниками ак-
цій ЗАТ «Одеська кіностудія» є держава (в особі 
Фонду державного майна 50% + 1 акція) та ТОВ 
«Нова кіностудія» (50% — 1 акція). Статутний 
фонд ЗАТ «Одеська кіностудія» становить 62 
млн. 172 тисячі гривень. Майже десять років ве-
дуться спроби приватизувати державну частку 
кіностудії. У січні 2011 р. депутати Верховної 
Ради ухвалили Закон «Про заборону приватиза-
ції, відчуження, передачі в заставу та внесення 
до статутних капіталів господарських товариств 
усіх форм власності пакета належних державі 
акцій у статутному капіталі закритого акціонер-
ного товариства «Одеська кіностудія». Того ж мі-
сяця студія була звільнена від сплати земельного 
податку на ділянки в 6,622 га, які використову-
ються для забезпечення виробництва національ-
них фільмів. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Нещодавно на сайті одного агент-
ства нерухомості опублікували дивне 
оголошення. Охочим пропонують при-
дбати Велику Максиміліанську вежу, 
розташовану на Цитаделі у Львові. 
Вежу на вул. Грабовського (на Цита-
делі) можна купити за 21 020 000 грн. 
(800 000 доларів США). В описі об’єкта 
зазначено: «1500 кв. м, підвал+2 по-
верхи, цегла, приміщення зберегло-
ся в хорошому стані, є комунікації. 
Велика Максиміліанська вежа роз-
ташована в історичному місці з чудо-
вим краєвидом, належить до об’єктів 
архітектури національного значен-
ня. Можна реставрувати та зберегти 
всю красу споруди. Територія навколо 
Вежі — близько 60 соток (оренда зем-
лі на 49 років)». 
 Квадратний метр Максиміліансь-
кої вежі Цитаделі продають за 533 до-
лари, а це — вартість пересічної пло-
щі в новобудові у Львові.
 За словами Лілії Швець-Онищен-
ко, начальниці місцевого управлін-
ня охорони історичної спадщини, 
всі дії є цілком законними. «Мак-
симіліанська вежа є пам’яткою архі-
тектури, що розташована на історич-
но цінній території, яка перебуває в 
приватній власності. Зараз у ній ні-
чого не міститься, хоча власник по-
передньо планував облаштувати в ній 
готель. Він має повне право її прода-
ти, однак, коли знайдеться покупе-
ць, повинен отримати дозвіл на відчу-
ження в управлінні охорони історич-
ної спадщини, тоді зможе оформити 
договір купівлі-продажу», — заува-
жила чиновниця. 

 

Цікаво, що комплекс Львівської ци-
таделі є пам’яткою архітектури націо-
нального значення з 2012 року. Побу-
дована у 1850-х роках. У період Дру-
гої світової війни на цій території фун-
кціонував концентраційний табір для 
військовополонених Shtalag-328. 
 Попри це, будівлі вже давно пере-
бувають у приватній власності. В од-
ній із веж Львівської цитаделі нині 

працює готель «Цитадель Інн» (вежа 
№2). У вежі №1 розташоване кни-
госховище бібліотеки імені Василя 
Стефаника, вежа №3 перебуває у на-
півзруйнованому стані, а №4 — від-
реставрована, але стоїть пусткою з 
2007 року. Було заплановано також 
зведення розважального центру, од-
нак цьому завадив спротив громадсь-
ких організацій. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Процес переозброєння українсь-
кої армії додав  роботи Харківсько-
му заводу імені Малишева, що спе-
ціалізується на випуску і модерніза-
ції танків та іншої броньованої тех-
ніки. Як повідомила прес-служба 
підприємства, темпи зростання то-
варної продукції минулого року тут 
підвищили майже на 320 відсотків. І 
це притому, що 2015 рік, за результа-
тами якого й провели таке порівнян-
ня, теж не був провальним — обсяг 
випущеної продукції тоді становив, 
відповідно, 105,6 відсотка.  

 Середня заробітна плата на заводі 
наразі становить 6 тисяч гривень, 
але вже найближчим часом підпри-
ємство платитиме більше. За остан-
ній час колектив заводу зріс на тися-
чу  осіб. План завантаження вироб-
ничих цехів розписаний на два роки 
вперед. Причому йдеться як про вже 
укладені угоди, так і контракти, що 
будуть гарантовано підписані най-
ближчим часом i виконуватимуться 
у більш віддаленій перспективі.
 Після року судової тяганини 6 січ-
ня запрацював і Харківський трак-
торний завод. Власник контрольно-
го пакета акцій підприємства Олек-

сандр Ярославський повідомив, що 
інженерно-технічний персонал уже 
приступив до налагодження повно-
цінної діяльності ХТЗ. «Ми повинні 
завоювати ринки збуту для віднов-
лення технологічного потенціалу та 
економічних відносин і модернізува-
ти виробництво, — сказав він. — Це 
робота серйозного фронту, тому ми 
почали займатися саме цим завдан-
ням». За словами голови облдержад-
міністрації Юлії Світличної, у планах 
підприємства надати харків’янам 
2 тисячі робочих місць i випускати 
близько 500 одиниць сільськогоспо-
дарської техніки на рік. ■

ДОВІДКА «УМ»

 За минулий рік творчий колектив Одеської кіностудії ство-
рив у ко-продакшн, спільно з державою та київським продю-
серським центром «Інсайт-Медіа», три повнометражні філь-
ми. Це екранізація роману Андрія Кокотюхи «Червоний», філь-
ми «Зрадник» (робоча назва «Операція Марконі») та «Тарас. 
Прощання з пустелею» (про Тараса Шевченка). У цих фільмів 
уже закінчилися знімальні періоди, кінострічки у стані постпро-
дакшна. У 2016 році Одеська кіностудія стала лауреатом щоріч-
ного рейтингу «Народне визнання» — за підтримку дитячого 
кінематографа та створення фестивалю NEXT, єдиного в Україні 
конкурсного форуму ігрового, документального та анімаційного 
кіно для дітей та підлітків.

■

ВИРОБНИЦТВО

Тракторний фронт
У Харкові активно запрацювали одразу два машинобудівнi підприємства

■

ОСВІТА

Готуйся до ЗНО взимку
За пробне оцінювання треба платити

■

Цитадель, яку продають.❙

ОВВА!

«Куплю цитадель»
Пам’ятку архітектури національного значення 
продають за копійки

■



ЧЕТВЕР, 12 СІЧНЯ 20174 ГАРЯЧА ТЕМА
«Врешті-решт, навіть для Савченко мандат — не індульгенція. 
Тим бiльше — при спробах торгувати життями українців». Олексій Голобуцький

політтехнолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Зробивши те, що її наполегливо проси-
ли не робити (а саме — оприлюднивши 
списки полонених), Надія Савченко від-
була до Чехії. Там вона пробуде з середи 
по п’ятницю, повідомив депутат Євро-
пейського парламенту від Чехії Павєл 
Свобода, який і запросив її до Праги. 
Чеський політик зазначив в інтерв’ю 
місцевому інформагентству СTK, що у 
Савченко з часів її полону в Росії серед 
чехів є багато прихильників. «Я знаю, що 
багато людей у Чехії виступили, щоб під-
тримати її», — сказав Свобода. За його 
словами, Савченко висловила бажання 
краще познайомитися з Прагою, де вона 
раніше провела кілька незапланованих 
годин, коли летіла в Брюссель. Також 
євродепутат додав, що Савченко висло-
вила зацікавленість зустрітися з низкою 
особистостей, проте їхні імена він не 
розкривав. Хто ці люди — питання, звіс-
но, цікаве. Невже емісари від Плотниць-
кого та Захарченка, контактами з якими 
Савченко буквально марить? Втім про її 
зв’язки з ватажками «ДНР» / «ЛНР» тро-
хи згодом, а поки що, власне, про при-
крий Надійчин демарш. 

Голуб миру. Несправна модель 
 Отож головною подією останніх двох 
днів стало опублікування Надією Сав-
ченко списків полонених та зниклих без-
вісти. Списки ці Савченко виклала у себе 
на «Фейсбуці». «Чому потрібно публіку-
вати списки полонених і зниклих без-
вісти людей? Та для того, щоб їх можна 
було знайти! Мій процес звільнення був 
публічним, моя сестра не боялася шпи-
няти Президента і владу, щоб вони щось 
робили, й тільки таким чином я змогла 
опинитися на свободі!» — цим комента-
рем Савченко супроводила оприлюднені 
нею документи.
 Вочевидь героїчній льотчиці зай-
ве нагадувати, що заслуга її звільнення 
належить не тільки сестрі, котра «шпи-
няла Президента», а значно ширшому 
та впливовішому колу людей. Це без-
перспективне заняття, бо Савченко має 
схильність до довільних інтерпретацій, 
котрі задовольняють передусім її саму. 
Так само не варто товкмачити нардепу, 
що лише факт оприлюднення імен не 
наближає їхніх власників до свободи. 
Тут у дію мають вступити інші механіз-
ми, зокрема й ті, що спрацювали у ви-
падку самої Савченко. 
 Але зацитуємо її власні аргументи та 
подальші плани. «Етап перший: здійс-
нюється обмін по списках, які підтвер-
джує кожна сторона зі свого боку. Етап 
другий: тих, хто залишився в списках, 
розшукують по прихованих в’язницях і 
підвалах, однією й іншою стороною шу-
кають усіх полонених, які лишилися 
живі. Етап третій: усіх, кого знайти не 
вдалося, визнають мертвими або безвіс-
ти зниклими». «Після чого починається 
робота з розшукування захоронень, екс-
гумації, ідентифікації й перепоховання 
загиблих», — додає Савченко.
 Як вона стверджує, є дві категорії об-
міну. «Перша категорія — це наші війсь-
ковополонені, що перебувають на окупо-
ваній Росією території Донецької та Лу-
ганської областей України. Українською 
стороною подається запит на 129 людей. 
Протилежна сторона підтвер джує 42 лю-
дини». «Ще Україною розшукується 494 
безвісти зниклi. Вони пропорційні обмі-
ну на ув’язнених в Україні по списках, 
які запитують представники окупованих 
Росією територій. Від «ДНР» у списках 
таких людей — 524, а від «ЛНР» — 377 
людей. Частину людей iз цих списків 
українська сторона також підтверджує, 
приблизно 256. При таких розкладах 
маємо перший етап обміну підтвердже-
них осіб з обох боків — це 42 на 256», — 
написала Савченко.
 У другій категорії обміну, за її слова-
ми, українські політв’язні, що утриму-
ються у російських в’язницях та в окупо-
ваному Росією Криму. «Їх на даний час 
44 людини. В Україні у в’язницях теж є 
російські громадяни, які відбувають по-

карання за злочини, скоєні проти тери-
торіальної цілісності України та проти 
українського народу в період iз 2014-го 
по 2016  роки. Їх на даний час 102 особи. 
Маємо перший етап обміну по другій ка-
тегорії «всіх на всіх» — це 44 на 102», — 
зазначила вона.
 Прикметно, що, згідно зі списками 
Савченко, представники терори стичної 
«ДНР» внесли у списки для обміну екс-
мера Слов’янська Нелю Штепу. (Нага-
даємо, що 11 липня 2014 року право-
охоронці затримали Нелю Штепу за пі-
дозрою у зазiханні на територіальну 
цілісність і недоторканність України та 
створення терористичного угруповання. 
Нині Штепа перебуває в СІЗО, їй загро-
жує довічне ув’язнення). Цікаво, у яку 
категорію, згідно з класифікацією Сав-
ченко, потрапляє Штепа? Невже її вар-
то зарахувати до політв’язнів?..

Фатальна помилка 
або зумисний злочин
 Утім варто зазначити, що план Сав-
ченко «деенерівцям» не сподобався. У 
«ДНР» зазначили, що там виступають 
проти обміну полоненими за тими пара-
метрами, які пропонує народний депутат 
Надія Савченко. Про це заявила «упов-
новажений із прав людини в «ДНР» 
Дар’я Морозова, повідомляє Espreso.
tv з посиланням на російські ЗМІ. За її 
словами, «ДНР» домагається повернен-
ня 527 осіб в обмін на 42 громадян Украї-
ни. Морозова наголосила, що пропозиції 
щодо обміну від Савченко є неприйнят-
ними. Вона додала, що питання обміну 
полонених, як і раніше, порушувати-
муть на зустрічі гуманітарної підгрупи 
в Мінську.
 У свою чергу, представник України 
в гуманітарній підгрупі тристорон ньої 
контактної групи з вирішення конф-
лікту на Донбасі Ірина Геращенко кон-
статувала, що остання заява президента 
РФ Владіміра Путіна свідчить про те, що 
Росія не готова віддавати заручників.
 «Цю мантру слово в слово повторили 
представники ОРДЛО. Вони не підтвер-
джують наявність у себе 110 заручників, 
яких вимагає звільнити СБУ та мінська 
група, а говорять, що в них утримується 
вдвічі менше. І вимагають від українсь-
кої сторони негайно передати ОРДЛО 

700 осіб і звільнити не менше 50», — 
повідомляє вона. За словами Геращен-
ко, в списку тих, кого вимагають звіль-
нити бойовики, є вбивці та інші особи, 
що вчинили найтяжчі злочини, а у спис-
ку тих, кого підтверджує ОРДЛО, немає 
багатьох із тих українців, долі яких нам 
відомі, їх просто ховають і не дають про 
них жодної інформації.
 Таким чином, з точки зору тактики 
й стратегії звільнення полонених, опри-
люднені Савченко списки — це крок у 
нікуди. Напередодні СБУ просила Надію 
не поспішати поперед батька в пекло й 
обіцяла провести з нею «роз’яснювальну 
роботу». «Нові списки полонених — це 
не феєрверк, а тяжка праця. Ми не по-
винні використовувати цю інформацію 

з корисною метою, маніпулювати цими 
списками, займатися політичним піа-
ром. Важливо пам’ятати про життя цих 
людей, нам треба зробити все, щоб хлоп-
ці були звільнені. Треба пам’ятати про 
безвісти зниклих, їх більше 490. Пи-
тання в тому, для чого взагалі ці списки 
опубліковувати», — коментував наміри 
Савченко радник голови СБУ Юрій Тан-
діт.
 Звісно, окремим питанням до Танді-
та, а також до всього керівництва СБУ, є 
потрапляння до Савченко згаданих спис-
ків. Вочевидь, із захистом секретної ін-
формації (принаймні в тій частині, що 
стосується вимог України щодо передачі 
полонених) у Служби безпеки є серйозні 
проблеми. Хоча в ситуації, яка склала-
ся, навіть це не головне.
 Як зазначав Тандіт, поширення пріз-
вищ військовополонених може нашко-
дити їхнім близьким, які перебувають у 
досить важкому емоційному стані, тому 
«будь-яка інформація, пов’язана із за-
ручниками, може мати характер не тіль-

ки корисної інформації, а й нашкодити 
їхнім рідним, дуже важливо пам’ятати 
про це». Крім моральних збитків, сім’ї 
полонених можуть постраждати й ма-
теріально. 
 «Знайти за такими списками сім’ю, 
вбиту горем, і шантажувати її, вимага-
ючи гроші, доводячи до божевілля, — 
це раз плюнути, — написав учора один з 
користувачів «Фейсбука». — У моєї под-
руги пропав брат. Телефонували. Дава-
ли пару слів сказати, нібито братові. Ви-
тягли всі гроші. Сім’я продала машину, 
дачу, квартиру бабусі. Мама, не вит-
римавши, померла. А через два місяці 
знайшли хлопця. За ДНК. У Дніпрі. На 
кладовищі». 
 Інші дописувачі зазначали, що така 
«гласність» у виконанні Савченко може 
дійсно вартувати полоненим життя, 
адже досі подекуди вдавалися й «тихі» 
обміни, коли бойовики за гроші відпус-
кали наших хлопців, не ставлячи до ві-
дома своє «начальство». Тепер же ко-
жен, хто потрапив до списків Савчен-
ко, стає «товаром», який автоматично 
зростає у ціні, що значно ускладнює всі 
подальші перемовини.
 Також зазначається, що в даній си-
туації не можна виключати й хвилю зу-
мисних викрадень людей, які не мають 
жодного стосунку до АТО і до ЗСУ, з ме-
тою збільшення заручників, затрима-
них на території «ДНР» / «ЛНР» та роз-
ширення обсягів шантажу. Це поки що 
все, що можна сказати з приводу наслід-
ків, які матиме вчинок Савченко. Напев-
но, найближчий час іще більше розши-
рить перелік ризиків, з яким зiткнеться 
українська сторона. 

Що далі?
 Даючи оцінку діям Надії Савченко, 
заступник директора Агентства моде-
лювання ситуацій Олексій Голобуцький 
пророкує, що рано чи пізно вона буде 
позбавлена мандата і змушена буде пе-
реїхати... до Ростова. «Депутат Савчен-
ко знайшла чим шантажувати українців 
та Українську державу — їй простіше, 
вона за межею будь-якої моралі. Оголо-
сила ось, що публікуватиме списки вій-
ськовополонених і зниклих безвісти ук-
раїнців, отримані від країни-агресора. 
Так, СБУ обіцяла пояснити Савченко, 
що це протизаконно, — однак чи зупи-
нить подібне агента в статусі нардепа?» 
— запитує експерт. 
 Він також зазначає, що план Савчен-
ко хочуть впровадити до інавгурації пре-
зидента США Дональда Трампа, щоб той 

не почав вводити додаткові санкції про-
ти РФ. «З нами намагаються розібрати-
ся до інавгурації Трампа і перших його 
серйозних рішень, розраховуючи пос-
тавити того перед фактом, що «все вже 
нормально, ми самі розібралися, не пот-
рібно ніяких санкцій і військової допо-
моги Україні». «Врешті-решт, навіть 
для Савченко мандат — не індульген-
ція. Тим більше — при спробах торгува-
ти життями українців. Краще їй відразу 
записуватися в азаровський «уряд в ек-
зилі» — щоб вкладений ресурс зовсім не 
пропав. Їй, власне, все одно — буде з Рос-
това нести ту ж кремлівську пургу», — 
зазначив Голобуцький в одному зі своїх 
блогів.
 І хоч питання про те, чи вдасться при-
тягнути Надію Савченко до відповідаль-
ності, чи її надійно прикриє депутатсь-
кий мандат, є питанням важливим, на 
сьогодні значно актуальнiшою є перс-
пектива обміну наших полонених — те-
пер уже з поправкою на ту шкоду, яку 
завдала цьому процесу Савченко. ■

КОЛІЗІЇ

БезНАДІйно
Хоч як би СБУ просила Савченко не оприлюднювати 
списки полонених, депутатка все одно все 
зробила по-своєму. Наслідки її кроку можуть бути 
непередбачуваними

■

План Савченко «деенерівцям» не сподобався. У «ДНР» зазначили, 
що там виступають проти обміну полоненими за тими параметрами, 
які пропонує народний депутат Надія Савченко. Про це заявила 
«уповноважений з прав людини в «ДНР» Дар’я Морозова, 
повідомляє Espreso.tv із посиланням на російські ЗМІ.

Ще в червні, незабаром після свого звільнення, рейтинг Савченко випереджав підтримку 
Петра Порошенка та інших політиків. Зараз популярність Надії — у межах 2%. 

❙
❙
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«Ми всі розуміємо справжню мету цієї статті Пінчука. Шлях, який він 
пропонує, — не шлях миру, а дорога до втрати держави».

Ганна Гопко
голова Комітету ВР у закордонних справах

УКРАЇНА МОЛОДА

Страшний сон Києва
 На Печерських пагор-
бах усе здавалося, що в стані 
скривдженої дитини мож-
на перебувати ще довго: тебе 
жаліють, втішають цукерка-
ми, а кривдника піддає осуду 
вся школа... Та ось прийшов 
до школи новий хлопець, ще 
сильніший, і потоваришував 
із... твоїм кривдником. І твої 
колишні друзі вже не так на 
тебе дивляться, подумки зва-
жують можливість приєдна-
тися до компанії двох сильні-
ших, а тебе і зовсім віддати на 
поталу лобуряці-кривднику. 
 Цей страшний сон реалізу-
вався для української влади з 
обранням президентом США 
Дональда Трампа, адже всім 
зрозуміло, що нова адмініст-
рація Білого дому проводити-
ме зовсім іншу політику й гео-
політичне становище Украї-
ни зміниться. Вибори прези-
дента США викликали такий 
собі політичний шок серед ук-
раїнського керівництва, за-
значає «Німецька хвиля» у 
поданій 10 січня аналітичній 
статті «Київ боїться Дональда 
Трампа». Близькість нового 
американського президента до 
Володимира Путіна не обіця-
ла й не обіцяє нічого хорошо-
го Україні. Адже є небезпід-
ставні побоювання, що Путін 
та Трамп спробують виріши-
ти долю України поза спина-
ми самих українців. А ще є 
острах, що США не лише по-
збавлять Україну політичної 
підтримки, а й обмежать про-
грами економічної допомоги.

Ігри з територіальною 
цілісністю України
 Саме під час різдвяно-но-
ворічних свят з’явилася ціла 
низка пропозицій, які могли 
б дещо пожвавити дискусію 
стосовно місця, яке відведуть 
Україні в «епоху Трампа». 
Ініціатором таких пропозицій 
виступив промисловець, ме-
ценат-мультимільярдер Вік-
тор Пінчук. Він є представни-
ком тієї фінансово-економіч-
ної еліти, яка традиційно має 
значний вплив на український 
уряд. У статті для ділового ви-
дання «Уолл-Стріт Джорнел» 
Пінчук так проаналізував си-
туацію: обрання Дональда 

Трампа президентом США та 
посилення популізму в Європі 
змушує Україну піти на «бо-
лючі компроміси». Тож, на 
його думку, Україні слід від-
мовитися від намірів вступу 
до НАТО, зобов’язатися при-
тримуватися позаблокового 
статусу, але у відповідь отри-
мати гарантії безпеки. На по-
гляд Пінчука, слід також по-
чекати й iз можливою інтегра-
цією до ЄС.
 Щодо питання Донбасу, де 
вже три роки не вщухає війна, 
Пінчук пропонує Україні від-
мовитися від завдання-макси-
муму та погодитися на прове-
дення місцевих виборів, навіть 
попри те, що ці вибори будуть 
не зовсім чесними та спра-
ведливими через присутність 
російських військ і представ-
ників спецслужб Росії. Так 
само, на його думку, Києву 
слід забути про таку тему пере-
говорів з Росією, як анексова-

ний Крим. У своїй статті Пін-
чук не виключає, що за кілька 
десятиліть Крим добровільно 
приєднається до України, так, 
як це колись зробила колишня 
НДР, що приєдналася до полі-
тично та економічно успішні-
шої ФРН.
 Реакція на такі пропози-
ції була вкрай різкою. При-
міром, незалежна депутатка 
Верховної Ради Ганна Гопко, 
яка очолює Комітет у закор-
донних справах ВР, назвала 
те, що пропонує Пінчук, «зло-
чинним». На її думку, це — 
«злочин, гратися територіаль-
ною цілісністю України». Так 
само й інші депутати закида-
ють Пінчуку зраду Батьківщи-
ни, називаючи його представ-
ником «п’ятої колони Моск-
ви». Радник Президента Поро-
шенка з зовнішньополітичних 
питань Костянтин Єлісєєв теж 
висловився категорично проти 
відмови від євроатлантично-
го курсу та проти будь-яких 
зволікань на шляху України 
до ЄС та НАТО. Адже, на його 

думку, це схоже на зраду неза-
лежності та суверенітету краї-
ни. «Це було б те саме, що по-
вернення в радянське мину-
ле», — зазначив він.
 Свідомим чи випадковим 
союзником Пінчука став го-
лова правління «Міжнарод-
ного центру перспективних 
дослі джень» Василь Філіп-
чук, який раніше працював на 
дипломатичній роботі. Філіп-
чук виступає за врегулювання 
конфлікту з Росією. На думку 
експерта, в України лишилося 
небагато часу на те, щоб самій 
активно виступити за припи-
нення конфлікту на Донбасі. 
«У конфлікті з Росією Украї-
на більше не може розрахову-
вати на США», — вважає ек-
сперт. На його погляд, про це 
знають і в Москві, тож там на-
магатимуться здійснити «ес-
калацію ситуації».
 На сайті видання «Апост-
роф» Філіпчук виклав деталь-
ний план iз дев’яти пунктів, 
що також містить відмову Ук-
раїни від можливого членства 

в НАТО. Водночас він не від-
мовляється від вступу до ЄС. 
Для Криму Філіпчук пропонує 
складний шлях, кінцевою ме-
тою якого було б надання авто-
номії. Так само й для деяких 
районів Донецької та Лугансь-
кої областей експерт пропонує 
особливий регіональний ста-
тус. Однак після виведення 
всіх російських військ. «Я от-
римав сотні мейлів та СМС, де 
мене обзивали «зрадником», 
— розповів Філіпчук у роз-
мові з «Німецькою хвилею». 
Тож в Україні з’явився тан-
дем двох політиків, назвімо 
його «2чук», які пропонують 
вирішити конфлікт на сході за 
сценарієм, який дуже схожий 
на сценарій Кремля (а може, й 
розроблений там). 

Два «чуки» й один «гек»
 Усе це можна було б вва-
жати «місцевою ініціати-
вою», з якою можна спереча-
тися, а можна й ігнорувати, 
навіть якщо вона має чимало 
прихильників з числа тієї ж 

«п’ятої колони», які не поспі-
шають розкривати свої пріз-
вища. Але є одне «але». Дует 
цих «чуків» має потужного со-
юзника за межами України. І 
не в Москві, а у Вашингтоні. 
Йдеться про ветерана амери-
канської дипломатії, 93-річно-
го колишнього держсекретаря 
США Генрі  Кіссінджера. 
 Нещодавно в німецькій 
газеті «Більд» з’явилася ін-
формація, що Генрі Кіссінд-
жер порадив Дональду Трам-
пу досягти домовленості про 
зближення з Росією за раху-
нок поступок iз кримського 
питання. За даними видан-
ня, екс-дипломат порадив но-
вообраному президенту домо-
витися з Путіним про вста-
новлення миру в Україні. При 
цьому США не порушують пи-
тання про повернення Криму 
Україні й неформально визна-
ють півострів за Росією. За не-
офіційною інформацією, Кіс-
сінджер також рекомендував 
Трампу відмінити санкції про-
ти Росії, а Кремль взамін має 

вивести свої війська зі Східної 
України та припинити поста-
чання зброї донецьким сепа-
ратистам. «Більд» перекона-
на, що Кіссінджер може стати 
посередником між Трампом 
та Путіним на таких перегово-
рах.
 Кіссінджер має репута-
цію одного з найсильніших та 
найавторитетніших аналіти-
ків у галузі міжнародних від-
носин, його вважають одним з 
архітекторів зовнішньої полі-
тики США. До його думки при-
слухались багато американсь-
ких президентів iз часів Ніксо-
на. Окрім того, він регулярно 
зустрічається з Путіним на не-
офіційному рівні. У сприйнят-
ті Кіссінджера, Україні завж-
ди була частиною Росії, при-
наймні мала з нею особливі 
відносини. З огляду на це він 
вважає, що вона і в майбутньо-
му повинна залишатися зо-
ною впливів Москви. А «за-
лагодивши» це питання, Ва-
шингтон матиме вільні руки 
для з’ясування відносин iз 

Китаєм, який, на його думку, 
у майбутньому становитиме 
найбільшу загрозу для США. 
 Використавши Україну 
як розмінну монету, США за 
правління Трампа матимуть 
більші впливи на Москву, щоб 
вона не йшла на занадто тіс-
не зближення з Китаєм. Од-
ночасно Кіссінджер є речни-
ком великих американських 
корпорацій, передусім енер-
гетичних, яким не вигідне 
протистояння на вісі Вашин-
гтон—Москва, оскільки вони 
втрачають через це мільяр-
ди доларів. Звідси і наполя-
гання на відміні санкцій про-
ти Москви. За великим рахун-
ком, Кіссінджер за ширмою 
попередження нової «холодної 
війни» створює привід для по-
вернення американських кор-
порацій на російський ринок. 
Певні проблеми в здачі Украї-
ни Росії можуть виникнути 
лише з огляду на те, що серед 
американських законодавців 
немало противників зближен-
ня з Росією і за заспокійливи-
ми рекомендаціями «патріар-
ха Кіссінджера» вони бачать 
їхню справжню суть. 
 Але чи зможуть вони впли-
нути  на непередбачуваного 
Дональда Трампа? Президент-
елект продовжує гостро кри-
тикувати противників лінії 
поліпшення стосунків США з 
Росією. У серії своїх записів 
на «Твіттері» новообраний 
президент назвав їх «невігла-
сами». Дональд Трамп напи-
сав, що добрі взаємовідноси-
ни з Росією — це в інтересах 
Сполучених Штатів Амери-
ки. «Тільки дурні та невігла-
си вважають, що це щось пога-
не», — написав Трамп на своїй 
сторінці. І додав, що США ма-
ють достатньо проблем у світі, 
їм не потрібні нові.
 «Коли я буду президентом, 
Росія нас шануватиме більше, 
ніж нині, й обидві країни, не 
виключаю, вирішуватимуть 
великі та нагальні проблеми 
у співпраці». Під час своєї пе-
редвиборчої кампанії Дональд 
Трамп часто наголошував на 
тому, що необхідно поліпши-
ти взаємовідносини на лінії 
Вашингтон—Москва, а також 
утримувався від коментарів 
щодо дій Росії в Україні. Тож 
питання «чи здасть Трамп Ук-
раїну?» залишається відкри-
тим. ■

ПРОГНОЗИ

Гоп, чуки-чуки, візьму Путіна під руки 
Вирішити українське питання за кремлівським сценарієм пропонують і в США, і навіть в Україні

■

Лебідь, рак та щука (Пінчук, Філіпчук та Кіссінджер) на диво одностайні, в якому напрямку слід перти 
українського воза. 

❙
❙

За неофіційною інформацією, Кіссінджер рекомендував Трампу відмінити санкції 
проти Росії, а Кремль взамін має вивести свої війська зі Східної України та 
припинити постачання зброї донецьким сепаратистам.

Ігор ВІТОВИЧ

Під час президентських виборів 2014 року тоді ще кандидат на 
найвищу державну посаду України Петро Порошенко обіцяв у 
разі його обрання закінчити війну на сході впродовж тижнів. 
Обіцянка не виконана і через два з половиною роки після об-
рання. Таки не буде блюзнірством сказати, що доведений до 
тліючого стану воєнний конфлікт вигідний частині українського 
керівництва. Це ніби й не зовсім війна, та її можна використо-
вувати, щоб заручатися підтримкою Заходу, як політичною, так 
і матеріальною. 
Та лише наївне дитя може тішити себе сподіванням, що батьки 
все життя будуть ним турботливо опікуватися, як і тоді, коли 
воно приходило до тями після побиття шкільним лобурякою. 
Лише керівництво в Києві могло сподіватися, що Захід, захоп-
лений мужністю та стійкістю народу на Майдані, буде роками 
допомагати владі на Печерських пагорбах. Якщо й не до кінця 
сподівалися, то принаймні повчали українську дипломатію, що 
її головним завданням є постійно нагадувати західним лідерам 
про жертви народу, щоб вони не припиняли допомогу зовсім не 
жертовним лідерам цього народу. В цю ж канву вкладалося вже 
легендарне: «Мінським домовленостям немає альтернативи».
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Серія замахів 
в Афганістані
 П’ятеро дипломатів з 
Об’єднаних Арабських Еміратів 
загинули внаслідок вибуху в Аф-
ганістані. Цей вибух стався у вівто-
рок у місті Кандагар. ОАЕ офіцій-
но підтвердили смерть своїх пред-
ставників. Дипломати загинули у 
гостьовому будинку місцевого гу-
бернатора. Посол ОАЕ залишився 
живим, але був поранений. Окрім 
представників Об’єднаних Арабсь-
ких Еміратів, загинули ще кілька 
людей. Як відзначають в ОАЕ, за-
гиблі відповідали за «гуманітарні 
й освітні програми та проекти роз-
витку». В ОАЕ оголосили триден-
ну жалобу. Цього ж дня внаслідок 
двох вибухів біля будинку, що роз-
ташований поруч iз приміщенням 
парламенту Афганістану в Кабулі, 
загинули щонайменше 30 осіб, а 
ще 80 отримали поранення. Кіль-
кість жертв може зрости, оскіль-
ки багато поранених перебувають 
у критичному стані, повідомляють 
місцеві медики. Відповідальність 
за замахи взяла на себе терорис-
тична організація «Талібан». 

Мексика 
не фінансуватиме 
забаганки Трампа
 Міністр закордонних справ 
Мексики Луїс Відегарай Касо за-
явив, що його країна не заплатить 
за будівництво стіни на мекси-

кансько-американському кордоні. 
Мур між двома країнами планує 
збудувати новообраний прези-
дент Дональд Трамп, а кошти на 
його зведення має, за його за-
думом, сплатити Мексика. Глава 
мексиканського МЗС пояснив, що 
його країна може вести переговори 
зі США у справах обміну товара-
ми та торгівлі, але «є питання, які 
принижують національну гідність і 
вражаючим чином порушують су-
веренітет держави, і в таких спра-
вах не буде компромісу». 

У Кремлі все бачили!  
 Росіяни мають компрометую-
чу інформацію про особисте жит-
тя і фінансову діяльність новооб-
раного президента США Дональда 
Трампа. Про це повідомляє Сі-Ен-
Ен iз посиланням на власні дже-
рела. Кажуть, що оприлюднення 
цієї інформації може переверши-
ти скандал iз Біллом Клінтоном i 
Монікою Левінськи. Трамп запере-
чив цю інформацію та заявив про 
«політичне полювання на відьом». 
Водночас прес-секретар президен-
та РФ Дмитро Пєсков, коментуючи 
інформацію про компромат, зазна-
чив: «У Кремля немає компромату 
на Трампа. Це абсолютна брехня, 
абсолютна фабрикація і це повна 
нісенітниця, Кремль не займаєть-
ся збором компромату». На думку 
Пєскова, це спроба нашкодити від-
носинам між Росією та США. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Прем’єр-міністр Канади 
Джастін Трюдо переформату-
вав уряд і призначив канадку ук-
раїнського походження Христю 
Фріланд на посаду міністра за-
кордонних справ. Вона до цього 
очолювала міністерство торгівлі, 
тому також і надалі відповідатиме 

за торговельну співпрацю зі США. 
Про призначення її на нову поса-
ду повідомив 10 січня особисто 
прем’єр-міністр Канади Джастін 
Трюдо. Вона замінить на цьому 
посту Стефана Діона.
 Такі кадрові перетасовки в 
канадському уряді вважаються 
спробою Трюдо щось протиста-
вити майбутній адміністрації 

Дональда Трампа у Вашингтоні. 
Останній раніше різко крити-
кував угоду про вільну торгів-
лі між США, Канадою та Мекси-
кою (NAFTA) та обіцяв у одно-
сторонньому порядку перегляну-
ти її. Крім того, для збереження 
наявних та створення нових ро-
бочих місць Трамп наполягає на 
протекціоністській торговель-
ній політиці. Стефан Діон, який 
оголосив, що йде з політики піс-
ля 21 року держслужби, раніше 
відкрито критикував Трампа під 
час президентської кампанії у 
США.
 Саме США є найголовнішим 
торговим партнером Канади, 
адже на них припадає три чвер-
ті всього канадського експорту. 
Водночас 48-річна Фріланд є чи 
не єдиною в кабінеті міністрів 
Трюдо, яка відома на міжнарод-
ній арені та має добрі закордонні 
зв’язки. Торік їй та уряду Канади 
вдалося переконати ЄС підтрима-
ти угоду про зону вільної торгівлі, 
яку підписали 30 жовтня. Раніше 
пані Фріланд працювала фінан-
совим журналістом. Вона була 
в групі канадських чиновників, 
які виступили за введення санк-
цій проти Росії у 2014 році через 
анексію Криму та агресію щодо 
України. Через це пані Христя та 
ще 12 канадських високопосадов-
ців були позбавлені права в’їзду 
на територію РФ. Персоною нон-
грата в Росії Фріланд залишаєть-
ся дотепер.  ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Сорок четвертий президент Сполу-
чених Штатів Америки Барак Хуссейн 
Обама II (в ніч на середу за київським 
часом) виголосив прощальну промо-
ву в місті, де розпочав свою політичну 
кар’єру. До конгрес-центру «Маккор-
мік Плейс» у Чикаго разом iз ним прибу-
ли перша леді Мішель Обама і віце-пре-
зидент Джо Байден iз дружиною. У залі 
зібралися близько 20 тисяч осіб. Спочат-
ку квитки на захід роздавали безплатно, 
але пізніше їхня ціна у перекупників в 
інтернеті перевищила тисячу доларів.
 Американський лідер підбив підсум-
ки свого восьмирічного правління і зро-
бив настанови на майбутнє. «Якби я ска-
зав вам вісім років тому, що Америка по-
долає велику рецесію... Якби я сказав 
вам, що ми розпочнемо новий етап від-
носин із кубинським народом, закриє-
мо іранську ядерну програму без жод-
ного пострілу, позбавимося натхнен-
ника терактів 11 вересня... Якби я по-
обіцяв вам усе це, то ви могли б сказати, 
що цілі надто завищені. Однак ми зроби-
ли це. Америка є сильнішою і кращою, 
ніж коли ми починали. Я прошу вас ві-
рити, не в мою здатність щось змінити, а 
у вашу. Так, ми можемо. Так, ми зроби-
ли. Дякую вам. Нехай Бог благословить 
вас», — промовив Обама. 
 У своєму прощальному слові прези-
дент Сполучених Штатів закликав за-
хищати відкрите суспільство та демо-
кратію в США, а також попередив про 
можливі загрози. Одними з головних та-
ких загроз для демократії США він на-
звав расизм та економічну нерівність.
 Під час своєї промови Обама один раз 
згадав про Росію, говорячи про виклики 
для США. «Ісламська держава» намага-
тиметься вбивати безневинних людей, 
але вони не зможуть перемогти Амери-
ку, якщо ми самі не зрадимо нашу Кон-

ституцію і принципи, за які ми боре-
мось. Суперники, як Росія чи Китай, не 
зможуть зрівнятися з нашим впливом у 
світі, якщо ми самі не зречемося того, 
чого ми дотримуємося, і не станемо прос-
то ще однією великою країною, яка за-
лякує менших сусідів», — констатував 
американський лідер.
 Обама також нагадав, що за десять 
днів він передасть владу законно обрано-
му президентові Дональду Трампу, і на-
голосив, що його адміністрація зробить 
усе можливе, аби це відбулося якомо-
га швидше і безболісніше. Про свого на-
ступника Дональда Трампа Обама згадав 
лише раз — на початку промови. Однак 
низка американських видань зазначає, 
що порушені у зверненні теми непрямо 
опонували до ідей, з якими Трамп ішов 
на вибори. Завуальованим зверненням 
до Трампа можна вважати той пасаж 
промови Обами, в якому попереджає, 
що ще однією небезпекою для устрою 
Сполучених Штатів є тенденційний під-
бір фактів політиками, коли думки ба-
зуються не на «загальних вихідних фак-
тах» — тобто, популізм. Телеканал «Ен-
Бі-Сі Ньюс» зауважив, що Обама здавав-
ся обережним у висловлюваннях щодо 
викликів, які очікують на адміністра-
цію Трампа стосовно зробленого Обамою 
за роки його президентства.
 І, на завершення, звертаючись із три-

буни до своєї дружини Мішель, Обама 
сказав: «Впродовж останніх 25 років ти 
була не тільки моєю дружиною і матір’ю 
моїх дітей, ти була моїм найкращим дру-
гом... І я пишаюся тобою. Вся країна пи-
шається тобою». І на цих словах не стри-
мав сліз. У цей момент, щоб підтрима-
ти його, на сцену піднялися дружина Мі-
шель і доньки Малія та Саша. Мішель 
Обама закохала в себе не лише простих 
американців, а й журналістів, модних 
фотографів, дизайнерів і навіть титуло-
ваних осіб. Першу леді запам’ятають не 
лише за витончений смак, бездоганний 
стиль, любов до здорового способу жит-
тя, а й за чудове почуття гумору. 

 Барак Обама залишає Білий дім з гор-
до піднятою головою. Вісім років тому він 
заступав на посаду зі своїм славетним гас-
лом «Так, ми можемо» (Yes, we can), а те-
пер залишає її зі словами «Так, ми зро-
били» (Yes, we did). Останнє опитування 
громадської думки, яке було проведене 
інформагенцією «Ассошiейтед Пресс» та 
соціологічним центром NORC Center for 
Public Affairs, засвідчило, що Обаму під-
тримують 57 відсотків американців. Із та-
ким же результатом залишав посаду най-
популярніший американський президент 
останніх десятиліть Білл Клінтон.
 Інавгурація 45-го президента США До-
нальда Трампа запланована на 20 січня. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Дипломатами 
керує Христя  
Українка за походженням очолила МЗС Канади

■

Христя Фріланд. ❙

КІНЕЦЬ ЕПОХИ

Так, Обамо! 
44-й президент США Барак Обама виконав 
своє передвиборче гасло й іде з посади 
з вражаючим рейтингом

■

Сльози на прощання.❙

Президента Обаму американці запам’ятають простим хлопцем iз чудовим почуттям гумору.❙



ДЕМОГРАФІЯ

«Специ» зі сходу,
або Генетика приймаків
Антон КАДЕНЮК, ветеран праці, дитина війни, 
жертва Голодомору 1947 року
Житомир

 Звинувачуючи, як прийнято говорити, «північного 
сусіда» в ідеологічній диверсії проти нашої держави, ми 
самі не помічаємо, як допомагаємо йому в цьому. Ось 
свіжі приклади: на «Свободі слова» Шустера виступав 
міністр культури Євген Нищук. Наші журналісти, які 
пильно стежать за тим, хто що сказав, накинулися на 
нього, що не те сказав, когось образив. На мій погляд, 
говорив міністр усе правильно, просто дехто не може 
уяснити сказаного. Після виступу міністра в передачі 
пішло-поїхало: відправити у відставку, змусити 
вибачитися. Так, пан Євген не кривив душею, сказав, як 
думав, і той внесок, який він зробив під час Революції 
гідності, підтверджує його дії як Патріота з великої 
літери. У той час, коли більшість телеканалів, газет, 
радіостанцій вихваляли «проФФесора» і його команду, 
коли захарченки, клюєви, льовочкіни мобілізовували 
зі східних і південних областей товарняки з тітушками 
у столицю України на підтримку Януковича, коли на 
вулицях Києва проливалась кров, пан Євген, стоячи 
на сцені Майдану, закликав українських патріотів 
на боротьбу проти режиму Януковича. Водночас, 
незважаючи на трагічні події в державі, деякі продажні 
писаки, ведучі каналів, артисти працювали проти 
народу, прославляли Януковича і його команду. 
Тому причини Революції гідності потрібно добре 
проаналізувати і дати оцінку кожному політику.
 Можу підтвердити кожне слово, сказане паном 
Нищуком на тій передачі, і навести приклади з власного 
життя. Наслідки правління совітів на землях України 
— страшний Голодомор 1932-33 років, знищення 
українців-господарів, окрім Західної України, де на 
той час іще не було радянської влади. До війни совіти 
ще не встигли все знищити (німці завадили), але після 
війни зробили все, щоб і Західна Україна відчула, що 
таке радянська влада. Я пережив трагедію приходу на 
наші землі перших і других совітів і на підтвердження 
хочу розповісти про ці події. Тернопільська область, 
колишнiй Мельниця-Подільський район, який 
межував із Кам’янець-Подільським, їх розділяла річка 
Збруч. За Збручем, на схід від Мельниця-Подільського 
району, були москалі, як говорили люди, а ми жили на 
підконтрольній Польщі території, тому й Голодомор 
1932-33 рр. нас не зачепив. Але з приходом у 1944 р. 
радянської влади ми відчули на собі, що це таке. 
Насамперед почалося масове заселення наших сіл 
«спецами» зі сходу. Досить сказати, що до 1962 р. навіть 
сторожі в колгоспі були зі Східної України, не кажучи 
вже про «спеціалістів» районного масштабу. У селі, 
де я народився, до 1989 року голова колгоспу був із-за 
Збруча, а до нього був «спец» із Одеської області, який 
поняття не мав, як полоти кукурудзу, не кажучи вже 
про цукрові буряки. Зате керівництво колгоспу добре 
знало, як догодити районному начальству.
 Я добре пам’ятаю голод 1947 р.: у моїй родині з 
голоду померла дружина мого дядька, двоюрідна сестра 
і маленька дитина, а на нашій вулиці померло чотири 
людини — ось вони, наслідки радянізації нашого села. 
Відзначу, що всі «специ», які були направлені в села 
нашого району з усього Радянського Союзу, залишилися 
доживати свого віку в Західній Україні і після набуття 
незалежності нашою країною. 
 Про причини Голодомору, причини і винуватців 
війни на сході нашої держави потрібно писати і 
показувати по телебаченню. Історія свідчить, що 
наші керівники і горе-демократи не помічають або не 
хочуть помічати, яку допомогу вони надають Москві, 
а наші доморощені і заїжджі, як відзначала «Україна 
молода», «заробітчани» грають на руку ворогові. 
Скільки було потрібно докласти зусиль і провести 
заходів, щоб усю трагічну історію нашого народу 
відновити в людській пам’яті. У цій справі потрібно 
віддати належне Президенту Віктору Ющенку: саме з 
приходом його до влади питання Голодомору в Україні 
прозвучало по-особливому, адже до Ющенка це питання 
замовчувалося. Маючи документальні свідчення і 
можливості зустрітися з очевидцями подій 1932-33 рр. 
і 1947 р., ЦК Компартії України і всі уряди мовчали, 
проте всілякі жириновські, зюганови, путіни та й 
наші симоненки з ненавистю та злістю ставилися до 
патріота Віктора Ющенка, бо він порушив мовчанку 
довкола цього питання. У той час як він робив усе 
для відновлення пам’яті про ті трагічні події, наші 
політики-«патріоти» створювали йому труднощі у 
виконанні обов’язків Президента. Тому, шановні 
читачі наймасовішої газети «Україна молода», на всіх 
виборах, які проводить наша влада, добре думайте і 
розпізнавайте так званих народних обранців, чи варто 
їх запускати у Верховну Раду. ■

■

Анатолій ЗАТУРЕНСЬКИЙ, пенсіонер, 
учасник війни, кандидат економічних 
наук, доцент
Ірпінь, Київська область

 Шановна редакціє, хочу торк-
нутися проблеми, яка вже давно 
турбує мене. Стосується вона пе-
редачі «Говорить Україна» на ка-
налі «Україна». Моя сім’я і това-
риші вважаємо, що ця передача в 
тому виконанні, в якому вона ви-
ходить в ефір, не є коректною і за 
змістом антиукраїнською. Аргу-
ментую це.
 По-перше. Чому ведучий про-
грами «Говорить Україна» — іно-
земець? Адже повинно йтися про 
Українську державу. Цікаво, 
як би поставилися, наприклад, 
французи, якби аналогічну про-
граму в них вів німець та ще й ні-

мецькою мовою? Неважко здо-
гадатися. Чому ж це можливо у 
нас? Адже може трапитися так, 
як із телеведучим Дмитром Кисе-
льовим, який зараз у Росії є голо-
вним антиукраїнським рупором. 
А ведучий телеканала «Україна» 
Суханов досить непогано почу-
вається, ще й готує собі «запас-
ний аеродром» — уже рекламу-
ють його передачу «Кулінарна 
академія». 
 По-друге. Щодо змісту сю-
жетів Суханова: особливою 
любов’ю користуються в нього 
сюжети на сексуальну тематику, 
зґвалтування з усіма подробиця-
ми. Далі — злочини, вбивства, 
хвороби. Причому Україну пока-
зують як злочинну державу, пра-
воохоронні органи бездіяльні, 
корумповані. Висновок: у такій 

країні жити важко. Лікарі не лі-
кують, у них низька кваліфіка-
ція. Висновок: як вижити в такій 
країні? 
 Хочеться запитати у творців 
цієї передачі: кому це все потріб-
но? Відповідь однозначна — на-
шим сусідам зі сходу та тим, хто 
сидить у Кремлі. І ще питання: 
кому потрібна така програма? І 
чи є в нас орган, який повинен 
контролювати телепередачі? 
 Я все життя працював із мо-
лоддю: спочатку в школі, а 
потім у вищих навчальних за-
кладах, — тому добре розумію, 
який негативний вплив на під-
ростаюче покоління може мати 
подібна програма. Пишу до вас, 
бо дуже ціную вашу газету як 
патріотичну, змістовну та впли-
вову. Буду радий, якщо ви опуб-
лікуєте мого листа, щоб привер-
нути увагу громадськості до цієї 
проблеми.
 P. S. Кожну передачу Суханов 
починає словами: «Об этом гово-
рит вся Украина, не можем мол-
чать и мы». Він нахабно бреше — 
не про це говорить Україна. Вона 
говорить про російську агресію, 
про окупацію Криму, про те, що 
гинуть наші вояки на Донбасі, та 
про тарифи, «дешевий» російсь-
кий газ та інше наболіле. ■

Юрій ПАНИЧ
Львів

 Шановний пане Родик, із за-
доволенням читаю вашу сторін-
ку в газеті «Україна молода». У 

той час, коли розвалено майже 
повністю книготорговельну ме-
режу й у Львові неможливо ку-
пити (крім книжкового форуму) 
видання з Полтави, Харкова чи 
Сум, завдяки вашим публікаціям 

маю можливість орієнтуватися у 
книжковому морі України. Вдяч-
ний вам за це. 
 Користуючись нагодою, хотів 
би уточнити одну деталь. Маю 
непогану книгозбірню. Правда, 
книги придбано в основному в ра-
дянські часи. Сучасні видання 
не по кишені пенсіонеру. Мав би 
такі статки, як наші небожителі, 
то закупив би половину Львівсь-
кого форуму книговидавців. Та 
повернімося до мого прохання. 
Серед усього маю невеличку ко-
лекцію мініатюрних видань. Ска-
жіть, будь ласка, яких розмірів 
(найбільших) видання можна вва-
жати мініатюрним? Заздалегідь 
вдячний вам. З повагою, шаною 
та найкращими побажаннями. ■

ПОЛІТПАРНАС

Тому, 
кого чекаю
Надія КАЇРА
Темрюк, Нікольський район, Донецька область

Шановна редакціє, прошу вас при-
вітати з Новим роком і Різдвом 
Христовим найвідважніших людей 
України — наших воїнів. Для них 
цей вірш.
Якщо тобі важко

 — згадай, що далеко
Є та, що чекає тебе.
Нехай тебе мрії, 

мов крила лелеки,
У небо несуть голубе.
Ти в небі забудеш про біль 

і про втому,
Лихая година мине.
У мріях полинеш до рідного дому
І ніжно пригорнеш мене.
І сонце всміхнеться 

до нас веселково
На тлі сподівань і надій,
Ми щиру вестимо з тобою 

розмову —
Я буду твоя, а ти — мій.
Коли ж розставання настане 

хвилина
І доля розлучить нас знов,
Ти знай, що на світі є вірна людина,
Є чиста і щира любов. ■

■

Різдвяні свята у розпалі, і яких тільки забав і атракцій не проводять у містах 
і селах України: тут вам і фестивалі вертепів, конкурси дідухів, вуличні 
ярмарки новорічних сувенірів. І пальма першості в усіх цих дійствах, звісно, 
— у львів’ян. Тисячі й тисячі туристів відвідали Місто Лева в ці святкові 
дні, і декотрим пощастило стати учасниками смачного дійства — ІХ свята 
пампуха. Усе пройшло весело, жваво і, головне, цивільно — це ж вам не 
«бліни» з лопати їсти!

АКТУАЛЬНО

Про що «Говорить 
Україна»?
Про наші проблеми — чужими устами

■

ВІДЛУННЯ

Скупив би половину 
книжкового форуму
«Україна молода» як навігатор 
у книжковому морі

■
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Якісні продукти 
плюс приватизація
Підсумкове засідання Кабміну 
озвучило першочергові завдання для 
Мінагрополітики
Олена ЯРОШЕНКО

 Головними напрямками, на яких заплановано скон-
центруватися нинішнього року, стануть земельна рефор-
ма, стимулювання розвитку агропромислового комплек-
су, якість і безпечність харчових продуктів, розвиток ор-
ганічного ринку. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман 
назвав реформування агропромислового комплексу пріо-
ритетним завданням уряду: «В бюджеті на 2017 рік ми 
дуже чітко визначили наші пріоритети. Це сектори, які 
можуть стати серйозним, міцним фундаментом для по-
тенційного зростання. В тому числі й агропромисловий 
комплекс, який має бути реформований».
 За словами Гройсмана, до 2020 року має бути про-
ведено якісну земельну реформу. У бюджеті 2017 року 
закладено різноманітні програми підтримки для сти-
мулювання розвитку АПК. «В земельній реформі побу-
дувати ту систему відносин, яка зніме всі популістські 
питання і дасть українським громадянам можливість 
розпоряджатися своїм майном. Щодо стимулювання 
розвитку АПК у бюджеті 2017-го вже сформовано ґрунт 
для підтримки тваринництва, садівництва і сільгоспма-
шинобудування. Дотації мають піти на створення нових 
робочих місць, доданої вартості, інфраструктурні про-
екти і переробку», — повідомив міністр агрополітики 
Тарас Кутовиий.
 За словами Кутового, потенціал українських земель 
та іноземного попиту для органічної продукції дуже ве-
ликий і тільки зростає. «Мінагрополітики продовжує 
розширювати ринки збуту та працювати над великою 
приватизаційною справою, яку запустили цього року. 
Сподіваюсь, що народні депутати зрозуміють її важ-
ливість, і нам вдасться з їх підтримкою завершити по-
чате», — зазначив міністр. ■

ІНСТРУМЕНТИ

Підпис на довіру
Агророзписки дозволили залучити 
до сільгоспвиробництва більш 
як 400 мільйонів гривень
Оксана СОВА

 Упровадження інструменту аграрних розписок посту-
пово набирає обертів, відкриваючи нові можливості для 
залучення ресурсів. За період реалізації пілотного про-
екту впровадження аграрних розписок видано 72 такі до-
кументи. Це дозволило аграріям залучити до сільсько-
господарського виробництва близько 428 мільйонів гри-
вень. Понад половину з цих коштів залучено в 2016/2017 
маркетинговому сезоні. Вже навіть до Різдва цього року 
видано дванадцять розписок на загальну суму близько 
239 мільйонів гривень.
 «Аграрна розписка — це нефінансовий інструмент, 
гнучкий та достатньо простий у використанні, який дає 
можливість аграріям отримати кошти або необхідні вхід-
ні матеріально-технічні ресурси в оборотний капітал. За 
період впровадження цей інструмент підтвердив свою 
ефективність, тож очікуємо цього року його поширення 
з восьми областей, в яких зараз можливо укласти аграр-
ну розписку, на всю територію України» — каже заступ-
ник міністра аграрної політики та продовольства Украї-
ни Олена Ковальова.                                                                                      
 Упроваджували такі розписки, як альтернативний 
спосіб кредитування агросектору України. Проект «Аг-
рарні розписки в Україні», підтриманий міжнародною 
фінансовою корпорацією, членами групи Світового бан-
ку в партнерстві зі Швейцарською конфедерацією в Ук-
раїні. Практичне використання агророзписок в Україні 
розпочалося в 2014 році експериментально в межах Пол-
тавської області. Вже у вересні наступного року вико-
ристання аграрних розписок поширили ще на три облас-
ті: Харківську, Черкаську та Вінницьку. А у 2016 році 
до проекту приєдналися наступні чотири області: Ми-
колаївська, Сумська, Тернопільська та Хмельницька. 
За інформацією прес-служби Мінагрополітики, протя-
гом експериментального періоду вже вдало реалізовано 
кошти під 49 аграрних розписок, ще 23 — у процесі ви-
конання зобов’язань. ■

■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 У шести областях України ми-
нулого року почали створювати аг-
рорекреаційні кластери. Очікуєть-
ся, що такі об’єднання у глибинці 
не лише стимулюватимуть зеле-
ний туризм, а й стануть генерато-
ром розвитку малого та середнього 
бізнесу у сільській місцевості. За 
погодженим у Мінагрополітики 
планом, перші агрокластери взя-
лися організовувати на територіях 
певною мірою облаштованих як з 
огляду на історичні традиції, так 
і завдяки  самоорганізації місце-
вих підприємців. У Миколаївсь-
кій області основою такого класте-
ру став цілорічний курорт «Кобле-
во» на території Березанського та 
Очаківського районів. Полтавська 
область переформатовує на клас-
тер «Диканька цілий рік», міс-
ця, оспівані Миколою Гоголем. У 
Чернігівській області в «Козаць-
ке коло» увійдуть Парафіївська 
об’єднана територіальна громада 
за участю Качанівського парку, 
а також добре знані місцеві фер-
мерські господарства «Хутір «Со-
колиний» та «Мрія». Одеська об-
ласть розвиватиме «Екопарк Фру-
мушіка» у Тарутинському районі, 
а Київська  область буде представ-
лена у пілотному проекті «Медви-
ном» з Іванківського району. Хер-
сонщина в компанію перших аг-
рокластерів зайшла з курортами 
«Лазурне» та «Арабатська Стріл-
ка». «Реалізація проекту зі ство-
рення агрорекреаційних кластерів 
дозволить нам створити комплек-
сний туристичний продукт, роз-
ширити спектр послуг, забезпе-
чити сільське населення постій-
ними робочими місцями та додат-
ковими заробітками. У результаті 
впровадження кластерів передба-
чається поява майже 3,5 тисячi но-
вих робочих місць», — прокомен-
тував міністр аграрної політики та 
продовольства Тарас Кутовий. 
 За інформацією прес-служ-
би Мінагропроду, вже у лютому-
квітні цього року планують про-
вести низку дводенних регіональ-
них навчально-практичних семі-
нарів, аби поширити успішний 
досвід проектного підходу розвит-
ку сільських територій на базі пі-
лотних регіонів. Навчання пред-
ставників різних областей Украї-
ни проведуть спільно з проектом 
Європейського Союзу «Підтрим-
ка впровадження сільськогоспо-
дарської та продовольчої політи-
ки в Україні».
 Агрорекреаційні кластери як 
один із механізмів розвитку сіль-
ських територій уперше предста-
вили на Міжнародній туристич-
ній виставці UITT 2016 «Украї-
на — подорожі та туризм», яка 
пройшла навесні минулого року в 
Києві. Виставка UITT традиційно 
збирає професіоналів туристично-
го ринку, представників держав-
них структур, готельєрів та пе-
ревізників. Тоді директор Де-
партаменту науково-освітнього 
забезпечення та розвитку підпри-
ємництва на селі Андрій Стефа-
нович та його заступниця Світла-
на Павленко презентували Кон-

цепцію розвитку сільських тери-
торій, схвалену розпорядженням 
Кабінету Міністрів у вересні 2015 
року. Саме тоді профільні асоціа-
ції та професіонали туристич-
ного ринку висловили зацікав-
леність у налагодженні співпраці 
з міністер ством у цьому проекті 
та готовність провести інтегрова-
не навчання активного сільського 
населення на базі пілотних тери-

торій. Зараз міністерство вже пла-
нує створити зональні навчально-
практичні центри для успішного 
ведення господарської діяльності 
в сільській місцевості. Адже за-
вдяки розвитку супутніх, суміж-
них та альтернативних галузей 
господарювання, в тому числі й 
туризму, регіони мають шанс от-
римати реальні можливості для 
розвитку своєї економіки. ■

КООПЕРАЦІЯ

Економіку 
підніматиме Гоголь
Агрокластери  додадуть сільським територіям більше 
трьох тисяч нових робочих місць

■

ДОВІДКА «УМ»

 Кластери можуть створюватися як на постійній, так і на тимчасовій основі. Остан-
ні формуються на час інвестиційної діяльності зацікавлених структур. Основоположни-
ком кластерного підходу в економіці визнано М. Портера. Він визначив кластер як «гру-
пу географічно сусідніх взаємопов’язаних компаній і пов’язаних iз ними організацій, що 
діють у певній галузi, характеризуються спільністю діяльності і взаємодоповнюють один 
одного». Таким чином кластери є зосередженням у рамках однієї обмеженої території 
взаємопов’язаних підприємств і організацій, що займаються розробкою, виробництвом, 
просуванням і продажем спільного продукту, а також суміжними і рекреаційними послуга-
ми. Метою створення агрорекреаційних кластерів є підвищення конкурентоспроможності 
території на ринку за рахунок вищої ефективності спільної роботи підприємств і організа-
цій, що входять у кластер, а також стимулювання інновацій та формування позитивного 
іміджу регіону. 

■

Більшість мешканців територій, що увійшли до перших агрорекреаційних 
кластерів, навряд чи обзиватимуть так свою малу батьківщину. Головне, 
щоб результат не лишився на рівні перейменування того, що й так створене, 
новим терміном.

❙
❙
❙
❙
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Не в кожного з місцевих таке 
господарство
 «Переїжджаючи сюди, ми 
вже знали, що це буде будинок 
у селі. Бо купити квартиру не-
реально, а винаймати куток не 
хотілося. До того ж село, земля 
дають можливість прогодувати 
сім’ю, навіть якщо не маєш ро-
боти. Як відомо, з віком зміню-
ються пріоритети. Так от, наразі 
для мене головне — сім’я, — про-
довжує розповідь дружини Олек-
сандр. — Таким чином, ми огля-
нули 30 будинків у сільській міс-
цевості. Цей, у якому мешкаємо 
нині, був 29-м за рахунком. Об-
рали його, бо, як бачите, це про-
сторий, світлий дім із великими 
вікнами й високою стелею. Під-
купив і чистий, не захаращений 
непотребом двір. Окрім усього, 
зійшлися з власниками на тій 
ціні, яку ми могли собі дозволи-
ти. У будинку якийсь час ніхто 
не мешкав, чи не всі шибки були 
розбитими. Тому першим чином 
довелося поміняти вікна на ме-
талопластикові, взявши кредит 
за державною програмою «Теп-
лі вікна», й утеплити ззовні час-
тину будівлі. Провів у дім водо-
провід, а також каналізацію, 
аби дружина й маленька донька 
жили в комфорті».
 На той момент Олександр уже 
знав, що на новому місці займа-
тиметься сироварінням. У Лу-
ганську він майже 10 років про-
працював шеф-кухарем у рес-
торанах, а потім йому набридло 
працювати під чиїмось керівниц-
твом. Отож десь за рік чи два до 
початку воєнних дій розпочав 
власну справу з обслуговуван-
ня бенкетів, весіль, а також від-
криття нових закладів громад-
ського харчування та перезапус-
ку вже існуючих. Свого часу мав 
і невелику сироварню, де виго-
товляли сири для мережі ресто-
ранів. За словами Олександра, 
технологію приготування сирів 
він знав давно: іще будучи шеф-
кухарем луганського ресторану 
«Казбек», стажувався в Києві у 
грузина, котрий і передав моло-
дому чоловікові основи грузинсь-
кого сироваріння бринзи та сулу-
гуні. Мав луганчанин і власні на-
працювання — дійшов до них, 
використовуючи метод проб і по-
милок. 
 «Приїхавши в село до Мари-
ниних батьків, ми не могли сиді-
ти склавши руки. Я трудоголік 

за натурою й узагалі не люб-
лю сидіти в когось на шиї, — ді-
литься Олександр. — До того ж 
тещі з тестем потрібна була допо-
мога, адже в них досить-таки ве-
лике господарство. Почав пробу-
вати й варити в кустарних умо-
вах сири. Молоко закуповували 
в місцевих жителів — перема-
нили їх, піднявши закупівель-
ну ціну. Я взагалі вважаю: те, за 
якою ціною закуповують у насе-
лення молоко, — просто ганьба. 
Вода в магазині коштує дорожче. 
От у нас у Вовнянці поголів’я ве-
ликої рогатої худоби, порівняно 
з минулим роком, зменшилося 

втричі — люди збувають корів, 
бо невигідно їх тримати. Тоді ж 
у селі Марининих батьків ми на 
останні 300 гривень заощаджень 
закупили молоко. Разом із тес-
тем спорудили топку, у місцево-
го священика — отця Віталія — 
позичили 50-літрову каструлю. 
Так почав варити чотири різно-
види сирів. А оскільки я не си-
ровар (хоч мене так і охрестили), 
а більше гастрономіст, то копти-
ли ще й сало та м’ясо, виготовля-
ли сирки для дітей із варенням та 
карамеллю, пекли хачапурі й ви-
возили все це за 60 кілометрів до 
райцентру на базар, намагаю-
чись прощупати ринок і зрозумі-
ти, що людям потрібніше. Ми з 
тестем назвали нашу торгову точ-
ку «Смачною лавкою» — навіть 
вивіску зробили, яка теліпалася 
на вітрі».
 На новому місці підприєм-
ливий чоловік почав усе з нуля. 
Найперше засадили город, щоб 
було зрозуміло, чим сім’я хар-
чуватиметься взимку. Одразу ж 
купили й свиней, качок, курей. 
Олександр посміхається: нині, 
мовляв, не в кожного з місцевих 
таке господарство, як у них із Ма-
риною, хоч вони й міські жителі. 
Потихеньку зі збережень почали 
закуповувати інвентар для сиро-
варіння, а також молоко. Зароб-
лені гроші знову вкладали. Отак 
самотужки — без кредитів та ін-
вестицій — і піднялися на ноги.
 «Я самостійно навчився ви-
готовляти елітні сорти, зокрема 
«Пармезан» та «Дорблю». Ми-

нулого року ми заклали на ви-
зрівання великий обсяг твердих 
сирів, — пригадує Олександр. — 
Мали замовника, проте співпра-
ця не пішла. Так 250 кілограмів 
сиру із твердого перейшли у фазу 
екстратвердого. Ані погреба, ані 
холодильників у нас на ту пору 
не було — зима дала можливість 
зберігати його в підсобних при-
міщеннях. А коли стало тепло, 
сир потрібно було збувати. Друзі 
порадили відкрити сторінку у 
«Фейсбуці». І пішло-поїхало: за 
три тижні травня ми продали всі 
200 кілограмів. Першими наш 
домашній сир скуштували зем-
ляки, котрі живуть в Ужгороді 
та Хмельницькому, і написали 
схвальні відгуки. А потім спра-
цювала ланцюгова реакція: люди 
почали викладати в соцмережі 
«пости», в яких хвалили наші 

сири, бо стомилися від заводсько-
го штампування. На початку ми-
нулого літа ми з Мариною актив-
но займалися продажем: з ранку 
до вечора різали й упаковували 
різні сорти сирів — відправляли 
по 60 посилок на день. Як відомо, 
ніщо не дає такого результату, як 
«сарафанне» радіо. Воно допома-
гає й нині. У нас на літню колек-
цію сирів була черга зі 150 осіб. 
Нині ж любителі якісних нату-
ральних продуктів записуються 
на зимові сири — чекають їх. Та-
ким чином, у нас завжди є резер-
вна черга. І клієнти терпляче че-
кають на наші сири. Є такі, котрі 
замовляють повторно, маємо й 
постійних клієнтів — ті купують 
сир раз на тиждень-два. А щодо 
географії, то ми відправляємо 
свій продукт в усі куточки Украї-
ни, навіть до Луганської області. 
Дещо важко було «розкачувати» 
його в Миргороді (я здивований, 
наскільки сонний, в’ялий у цьо-
му курортному місті й ресторан-
ний бізнес — більшість закладів 
застрягли в 90-х роках минуло-
го століття), проте й там уже по-
чався рух. Найбільший же ри-
нок збуту маємо в Закарпатті, бо 
там існує культура фермерського 
сироваріння й місцеві жителі не 
настільки посаджені на заводсь-
кі сири, розуміють переваги до-
машніх».
 Луганчанин, котрий став 
полтавцем, уже має й близько 10 
пропозицій постачати сир рес-
торанам та екомагазинам. Кон-
статує: як тільки вийде на ті об-

сяги виробництва, які дадуть 
змогу безперебійно покривати 
потреби оптових замовників, із 
задоволенням співпрацюватиме 
і з ними. 

Дружині пообіцяв: 
господарством займатиметься 
сам
 Зробивши ставку на дуже спе-
цифічні, пікантні сири з козячо-
го молока, Олександр Блонський 
почав створювати ще й свою ко-
зячу ферму. Уже закупив 10 кіз 
і козла. На весну має бути з мо-
лодняком. А загалом хоче довес-
ти поголів’я кіз як мінімум до 50. 
Як виявилося, доглядає за коза-
ми сам: Марина, котра, на відміну 
від чоловіка, виросла в глибинці, 
була не в захваті від ідеї переїзду 
до села, тож Олександр змушений 
був пообіцяти, що до господарства 
вона не матиме жодного стосунку. 
Своєї обіцянки дотримується. Та-
ким чином, розподіл обов’язків у 
подружжя такий: на Марині три-
мається дім, город обробляють ра-
зом, а на фермі порається Олек-
сандр. Якийсь час йому допо-
магало подружжя пенсіонерів, 
котрі живуть по сусідству. Гово-
рить: літні сусіди дуже виручи-
ли, адже він не фермер, а отже, 
змушений був пізнавати ази цієї 
справи. Будучи корінним лу-
ганчанином, він і уявити собі не 
міг, що колись доїтиме кіз. Нав-
чила його цього ремесла сусідка 
Валентина. Почав доїти, за його 
словами, «поламаними руками», 
проте згодом виявилося, що це 
набагато простіше, аніж здавало-
ся. На той час було 5 дійних кіз, 
і Олександр пообіцяв собі, що, 
коли їх стане 10, придбає доїль-
ний апарат. Так і зробив. Проте 
не все так просто: кози, привчені 
до ручного доїння, за механічної 
дійки віддають, за спостережен-
нями Олександра, приблизно 60 
відсотків молока. Тож їх усе одно 
доводиться додоювати вручну. 
 На запитання, чи купує тіль-
ки породистих кіз, Олександр 
Блонський відповідає: «Зовсім 
ні. Адже я не козівник. І само-
стійно займатися фермерством 
не планую. Мені більше до душі 
така творча робота, як сироварін-
ня. Для догляду ж за господарс-
твом із часом найму людей. Але 
для того, щоб організувати будь-
яку справу, потрібно зрозуміти 
й прощупати її зсередини. Тому 
для мене цінний і досвід фер-
мерства, який зможу згодом пе-
редати тим, хто в мене працюва-
тиме».
 Чому сировар зробив став-
ку саме на козяче молоко? Олек-
сандр пояснює, що ті ж таки брин-

зу й сулугуні з коров’ячого моло-
ка виготовляє багато хто, конку-
рувати в цьому сегменті немає 
сенсу. Тому якщо минулоріч він 
виготовляв сири і з коров’ячого 
молока, то нині — тільки з козя-
чого або змішаного. До речі, сир 
із козячого молока дозріває наба-
гато швидше. Тож це була ще й 
технологічна хитрість: щоб при-
скорити процес і отримати екс-
тратверді сири не за 12 місяців, 
а за 6, Олександр Блонський і 
почав змішувати козяче моло-
ко з коров’ячим. «Я люблю гра-
тися з продуктами, — зізнаєть-
ся він. — Оця суміш козячого й 
коров’ячого молока добре себе за-
рекомендувала (думав, що це моє 
відкриття, проте пізніше дізнав-
ся, що така практика змішуван-
ня вже існує), тож ми віддали їй 
перевагу й не прогадали».
 Щодо цінової політики, то 
сировар iз-під Миргорода до-
тримується думки, що його про-
дукт має бути в першу чергу до-
ступним, а тому не роздуває цін 
на свої сири. Не лише тому, щоб 
завоювати ринок, мати свого по-
купця, а й тому, щоб, за словами 
Олександра, не тільки «мажо-
ри», а й представники середньо-
го класу мали можливість спо-
живати якісний натуральний 
продукт із молока. Тож середня 
ціна на справжній домашній сир 
прирівнюється до ціни на мага-
зинний, хоч собівартість першо-
го становить приблизно 70 гри-
вень за кілограм, адже, на відмі-
ну від заводського, чоловік не до-
дає в нього жодних домішок.
 Поки що Олександр не має 
повноцінного сироварного цеху, 
яким його собі уявляє. Проте він 
завжди заглядає вперед. У перс-
пективі планує створити справж-
ню сироварню, побудувати сир-
ний погріб, більше того — від-
крити при садибі екоресторан із 
домашньою кухнею.
 — У нас уже був подібний до-
свід, — розвіює Олександр мої 
сумніви. — Якось зателефонува-
ли автотуристи, котрі мандрува-
ли визначними місцями Украї-
ни: ми, мовляв, заїдемо до вас 
пообідати. Ми накрили їм стіл у 
саду: виставили свіжину, варе-
ники, свіжі овочі й фрукти, до-
машню наливку. Я прочитав їм 
лекцію про сироваріння. Люди 
лишилися задоволені й поїха-
ли далі. Розумієте, ми не роби-
мо ставки на мегаприбутковий 
бізнес. Щодо сімейних сирова-
рень, то мені імпонують тради-
ції Італії, Франції, де виробники 
не женуться за мільйонами. При 
цьому італійці свій сир віддають 
у заставу банку: якщо в Амери-
ці основа економіки — золотий 
запас, то в Італії — сир «Парме-
зан». На ситуацію з переїздом 
дивлюся з позитивної точки 
зору: це свого роду стряска, по-
чаток нового етапу в житті, який 
відкриває нові можливості. Ми, 
переселенці, відрізняємося від 
місцевих тим, що, приїжджаю-
чи на нове місце, усвідомлюємо: 
для того, щоб вижити, потрібно 
добре крутитися. От і в Лубнах 
переселенці з Донбасу, котрі там 
були акулами ресторанного біз-
несу, відкрили поряд із трасою 
дуже цікавий, затребуваний за-
клад харчування. Повертатися 
до Луганська ми з Мариною не 
збираємося — не вірю у світле 
майбутнє тієї території. Колеги 
намагалися мене повернути, за-
манювали пристойним заробіт-
ком, проте я відповів: не хочу, 
мовляв, щоб моя донька росла 
в іще одному Придністров’ї. А 
от у Луганську область планую 
з’їздити — там на підконтроль-
ній Україні території живе влас-
ниця ферми, в якої 130 кіз і 18 
корів. Я б хотів і там налагоди-
ти сироваріння. ■

СВОЯ СПРАВА

Від нашого сировара — вашому сироїду
У селі Вовнянка, неподалік Миргорода, сировар із Луганська створює власну козину ферму 
— вже закупив кіз і навчився їх доїти

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Іще донедавна подружжя Олександр та Марина Блонські були 
міськими жителями — мали квартиру в Луганську, де якраз перед 
воєнними діями зробили добротний ремонт. 
«Рішення виїхати визріло після того, як у червні 2014 року обстрі-
ляли українську прикордонну заставу. Ми жили зовсім поряд — із 
вікна квартири бачили військову техніку, людей зі зброєю в руках, 
вибухи, перестрілку. Було справді страшно. На залізничному вокзалі 
жахливий ажіотаж, скрізь товпилися люди з баулами, не було квит-
ків у жодному напрямку, — розповідає Марина. — Я була вагітною, 
тож Саша відвіз мене до моїх батьків, котрі живуть у селі на півночі 
Луганської області. Завершивши справи, і сам приєднався до мене. 
Потім двічі чи тричі ми їздили в Луганськ по речі — скрізь були 
сліди війни, сусідній із нашим будинок повністю вигорів зсередини. 
Спочатку думали, що пересидимо в моїх батьків тиждень-два. Потім 
— що перезимуємо. Коли ж минув майже рік і вже народилася донь-
ка Злата, прийшло розуміння, що найближчим часом до Луганська 
навряд чи повернемося. І це зрозуміло: думаю, кожна людина хоче 
жити в більш-менш зрозумілій державі з якимись законами».
Молодому подружжю хотілося жити окремо. Житло вирішили шу-
кати на Полтавщині, звідки родичі Олександра, і після тривалих 
пошуків зупинили свій вибір на будинку в селі Вовнянка, що за 15 
кілометрів від Миргорода. 

Поки що на фермі Олександра Блонського 10 кіз, 
проте вже зараз він мріє про 50.
Фото автора.

❙
❙
❙

Повертатися до Луганська ми з Мариною не 
збираємося — не вірю у світле майбутнє тієї території.
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Олена ШАПІРО,  
мистецтвознавець

 Святі образи розпові-
дають про місію Богоро-
диці — нашої заступниці 
в переломний час історії 
Української держави. За 
висловом іконописців, 
«перемога Євромайдану 
та військово-політичний 
конфлікт iз Росією знов 
актуалізують події дав-
нини — згадаємо, що про-
тягом століть Божа Мати 
була захисницею в бага-
товіковій боротьбі нашого 
народу, тому Непорушна 
Стіна є стрижневим сим-
волом боротьби за нашу 
державу».
 В експозиції в Софії 
Київській, у Південній 
вежі, представлені Бого-
родичні ікони, створені 
Юрієм Вербовським, Ан-
дрієм Комарницьким та 
Мариною Комарницькою, 
засновниками львівсь-
кої іконописної майстер-
ні «Алімпій». Митці на-
звали свою майстерню 
на честь ченця Києво-Пе-
черської лаври Алімпія, 
який брав участь у роз-
писі Успенського собору, 
де навчився технiки фрес-
кового живопису у грець-
ких майстрів, які прибу-
ли на запрошення Лав-
ри з Візантії в 1083 році. 
Зразки іконопису Алім-
пія збереглися і до сьо-
годні — фахівці визнали 
його авторство за іконами 
«Печерської (або Свенсь-
кої) Богоматері з предсто-
ящими Антонієм і Фео-
досієм» та «Ярославської 
Оранти». 
 У доробку митців май-
стерні «Алімпій» — мону-
ментальні розписи та іко-
ностаси, створені для ба-
гатьох храмів України. 
Художники ставлять пе-
ред собою важливу мету 
— дослідженя та прак-
тичне втілення неодав-
ньоруського стилю в про-
сторі сучасного сакраль-
ного мистецтва України.
Отже, глядачам буде ці-
каво ознайомитися з ек-
спозицією Богородич-
них ікон як унікальним 
втіленням наслідування 
давньокиївської тради-

ції сучасними майстра-
ми. Органічним є вибір 
місця для виставки, адже 
Софія Київська є святи-
нею, що збереглася до на-
ших днів ще з часів кня-
жої Русі-України, цей ви-
значний храм внесено до 
cписку Всесвітньої спад-
щини Конвенції про охо-
рону всесвітньої культур-
ної та природної спадщи-
ни. Як свідчать історики, 
Софія дійшла до наших 
часів iз героїчної билин-
ної доби Київської Русі — 
доби Володимира Вели-
кого і Ярослава Мудрого. 
Дякуючи Богові, ця чудо-
ва сакральна перлина збе-
реглася до наших часів. 
На думку митців-іконо-
писців, Софія є «одним iз 
найважливіших осередків 
ретрансляції досягнень 
візантійської сакраль-
ної традиції на давньо-
українській основі, саме 
мистецька стилістика мо-
заїк і фресок Святої Софії 
стала джерелом для фор-
мування давньокиївської 
іконописної школи». 
 Як розповів завідую-
чий відділом освітньої та 
експозиційної роботи На-
ціонального заповідни-
ка «Софія Київська» пан 
Святослав Яринич, ідея 
створення експозиції на 
честь Оранти-Захисниці 
виникла ще навесні мину-
лого року: «в березні під 
час виставки, де ми пока-
зували твори одразу кіль-
кох майстерень сучасного 
іконопису, митці з групи 
«Алімпій»запопонували 
зробити виставку, при-
свячену винятково Бого-
родиці, з метою показати 
її саме в Софійському со-
борі — тут ми маємо най-
давніший зi збережених 
до сьогодення образ Оран-
ти, яка завжди сприйма-
лася як захисниця нашої 
країни. Для відвідува-
чів буде цікаво побачити 
найвідомішi з існуючих 
іконографічних схем Бо-
городиці: Успіння, Бла-
говіщення, Уміління. 
Аналізуючи стилисти-
ку цих творів, слід заува-
жити, що митці намага-
ються дотримуватися ка-
нонiчного візантiйського 

стилю, втім іноді відчу-
вається також і вплив на-
родної ікони». 
 Автори з майстерні 
«Алімпій» додають, що 
у своїй творчості орієн-
тувалися саме на мозаї-
ки і фрески Софії Київсь-
кої та деякою мірою — на 
«бойчукізм». Як пояснює 
Андрій Комарницький: 
«Михайло Бойчук у 1918 
році займався рестав-
рацією стінопису Софії 
Київської, і це не могло 
не по значитися на його 
творчості, а відтак — і на 
провідних засадах школи 
«бойчукізму». До слова, 
Андрій Комарницький 
та Юрій Вербовський — 
у минулому випускники, 
а нині викладачі Львівсь-
кої Національної академії 
мистецтв.
 Досвід праці мит-
ців у монументальному  
мистецтві відчувається і 
в представлених на вис-
тавці іконах — деякі з них 
мають просту та лаконіч-
ну композиційну вираз-
ність, властиву саме роз-
писам. І це не дивно, адже 
група «Алімпій» створила 
розписи для каплиці Свя-
тої Покрови.
 Богородичні ікони на 
виставці приваблюють 
світоносною силою та ви-
сокою духовною чистотою 
— саме до душі глядачів 
звернені обличчя святих, 
що миттєво створюють  
діалог із нашою свідо-
містю. Власне, всі тво-
ри з виставки «Захисни-
ця» мають такі ж харак-
теристики, якi властиві 
й шедеврам XII століття: 
фрескам та мозаїкам Со-
фії, мозаїкам із зображен-
ням Євхаристії та святих, 
що зараз експонуються у 
сусідніх залах, а до сере-
дини 30-х років прикра-
шали стіни Свято-Михай-
лівського собору. Тому і 

виникає переконання в 
тому, що своє найголовні-
ше завдання — донести до 
глядача святу силу Божу 
— митці з «Алімпія» ви-
конали.
 «Успіння Богороди-
ці» Юрія Вербовського з 
благоговінням зображує 
сцену успіння Пресвя-
тої Матері Божої в ото-
ченні апостолів — одра-
зу привертає глядаць-
ку увагу велика постать 
Христа, який благослов-
ляє свою Матiр і тримає в 
руці її світлу, спеленану 
Душу.«Богородиця Еле-
уса» того ж автора загля-
дає просто в наші очі, і 
цей пронизливий погляд 
внутрішньо з’єднує нас із 
Богом: Він звертається до 

кожного з мовчазним за-
питаянням до самого сер-
ця. Візантийські тради-
ції дуже помітно відкри-
ваються в цьому образі: 
його традиційна стри-
маність допомагає швид-
ко подолати кордон між 
зовнішнім та внутрішнім 
світом і сфокусуватися на 
головному — діалозі. 
 «Богородиця» (Гу-
цульська) Андрія Комар-
ницького — яскравий, 
емоційний образ Пресвя-
тої, створений внаслідок 
захоплення наро дною 
іконою, напевно,  най-
бiльш наївний і теплий 
з усіх представлених на 
виставці. Внутрішній 
зв’язок Богородиці та не-
мовля Ісуса переданий 

дуже зворушливо, ніжно 
та сердечно. Ікона «Пок-
рова» для «Центру роди-
ни» є втіленням активно-
го руху до Неба — духовну 
силу передано за рахунок 
архітектонiчності компо-
зиції та кольорової вишу-
каності.
 Надзвичайно емоційно 
вражаючою є ікона Юрія 
Вербовського «Не ридай 
мене, мати». Автор ство-
рює особливу драматур-
гію: тут ми бачимо і мов-
чазну скорботу Богороди-
ці, і смирення Агнця Бо-
жого, на якого чекають 
страждання та розп’яття 
за наші гріхи, бо він «бо-
готочною кров’ю вику-
пив нас від давньої закон-
ної клятви». Водночас є 
передчуття майбутнього 
визволення людства че-
рез жертву Христа. 
 Центральна ікона 
всієї експозиції — «За-
хисниця України» Ан-
дрія Комар ницького —
одразу при вертає до себе 
увагу. Автор створює син-
тетичний образ, в якому 
поєднує суто традиційне 
трактування образу За-
хиниці (можна порівня-
ти його з відомою афонсь-
кою іконою Богородиці, 
яка зображена на повен 
зріст над святою горою 
Афон, як її покровитель-
ка  та заступниця) та зі 
стародавнім образом Не-
порушної Стіни — Оран-
ти, широко відомої в на-
роді завдяки мозаїці в 
апсиді Софійського хра-
му. Водночас у цій іконі 
втілено сучасне розумін-
ня вирішальної ролі Пре-
святої Діви як Захисниці 
України від зовіншніх та 
внутрішніх ворогів. Саме 
тому Андрій Комарниць-
кий малює під ногами Бо-
городиці карту своєї краї-
ни. Водночас митець ак-
центує увагу на позача-
сових символах: створює 
золоте тло — синонім Віч-
ності, та доповнює його 
символікою яйця — відо-
мого символу Всесвіту, до 
якого зверталися ще наші 
пращури. Долучитися до 
радості споглядання свя-
тих образів можна до 25 
лютого. ■

Любов ЗАГОРОВСЬКА 

 Коли напередодні Різдвя-
них свят у мережі з’явився ві-
деоролик колядки «Велика но-
вина по світу ходила», автори 
цього проекту й не сподівалися 
на неймовірну популярність ві-
део. Глядачів зворушує усе: і те, 
що автором слів, музики й аран-
жування колядки став восьми-
річний хлопчик, і те, що учас-
никами зйомки відеокліпу стала 
справжня сім’я маленького му-
зиканта з Івано-Франківська.
 За кілька днів колядку пе-
реглянули та послухали тисячі 
людей. Сім’ї Савок надійшла 
пропозиція музичної співпраці 
з Варшави.
 Данило Савка пише музику 
з чотирьох років. Він старший 
син — йому вже вісім років — у 
дружній багатолітній сім’ї. Ок-
рім нього, Людмила та Андрій 
виховують Олександра (5 років), 
Дмитра (1,9 року) та Михайлика 
(4 місяці).
 У цій родині всі талановиті. 
Мама, Людмила Лінник, грає на 
фортепіано, пише вірші та про-
зу, а її блог у «Фейсбуці» має ти-
сячі читачів. Батько Андрій — 

музикант, він грає на скрипці 
та гітарі, часто виступає на різ-
них концертах як в Україні, так 
і за кордоном. Олександр у свої 
п’ять років вчиться грати на гі-
тарі й дуже любить співати. Ма-
ленький Дмитрусь, відколи нав-
чився ходити, «допомагає» бра-
там, коли вони займаються, на-
тискаючи клавіші інструментів, 
і обов’язково підспівує, чистень-
ко виводячи мелодію. 
 «Немає особливого секрету 
виховання обдарованої дитини. 
Данило вихований на класиці, 
інші жанри він сприймає склад-
но. Попса його взагалі не приваб-
лює. Він слухає джаз, хороший 
рок, світові хіти. 
 Головне — дати можливість 
дитині робити те, що їй ціка-
во, але це має бути праця. Цей 

перший успіх його окрилив. 
Він щасливий від такої кіль-
кості теплих відгуків, але ми 
допомагаємо йому розуміти, що 
це тільки початок шляху і ще 
дуже багато потрібно вчитися. 
Бог послав нам чудових педаго-
гів Ольгу Степанівну Назарен-
ко (фортепіано) та Мар’яну Ва-
силівну Гусар (імпровізація та 
теорія музики)», — розповідає 
Людмила Лінник.
 Коли минулого року Дани-
ло Савка написав слова і музи-
ку колядки, його рідні викона-
ли цей твір для кількох родичів і  
близьких друзів, та й по всьому. 
А в цьому році вирішили подару-
вати синові запис на професійній 
студії у Романа Калина (звук) та 
Denfilm media-studio Дениса Ов-
чара (відео).

 «Мені подобається Різдво, 
адже це дуже красиве сімейне 
свято. Написати слова і музику 
пісні спробував уперше, досі пи-
сав інструментальні твори. Та-
кож написав концерт для фор-
тепіано з камерним оркестром. 
Мрію його зіграти. Дуже сподо-
балися зйомки. Ми не прики-
далися, а були собою. Ми час-

то вдома ось так граємо: я на 
клавішах, на фортепіано або на 
мелодиці, тато на скрипці або 
на гітарі, Лесик теж учиться 
акомпанувати на гітарі, молод-
ші брати допомагають. У кліпі 
ми зняли навіть нашого песика 
Тедді, так що на екрані усе дуже 
справжнє», — каже маленький 
композитор. ■

ЕКСПОЗИЦІЯ

На честь Оранти
У Софії Київській відкрилася виставка «Захисниця»

■

Богородиця Марини Комарницької.
Фото з архіву майстерні «Алімпій».

❙
❙

Савка-бенд.
Фото з домашнього архіву Савок.

❙
❙

ТАЛАНТИ

Колядка пішла у люди
Школяр Данилко Савка пише музику 
з чотирьох років

■
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«Колорит у кожного народу 
свій...»
 ■ Пані Ярославо, зараз спо-
стерігаємо спалах зацікавлення 
історією та культурою України. 
Що сталося?
 — Це результат свободи. Ві-
домо, що наші землі розташо-
вані в заманливому місці: тут і 
чорноземи, і благодатний клі-
мат, і чималі запаси корисних 
копалин. Дехто з сусідів перма-
нентно ласиться на ці багатства. 
Але чи можливо захопити зем-
лю, на якій господарює воле-
любний народ? Отже, треба пе-
реконати його у меншовартості, 
позбавивши знань про історію й 
культуру. І тоді можна панувати 
над народом і копати бурштин, 
вирубувати ліси...
 Свобода і правда — взаємо-
пов’язані стани. Тільки-но в пу-
тах неволі з’являється тріщин-
ка, відразу стається  «вибух» ін-
тересу до правдивої історії і куль-
тури. Згадаймо історичні події 
Української революції, розвій 
наук і мистецтв в УНР. Після 
цього були десятиліття репресій. 
Потім — «відлига» і нова хвиля 
репресій. Далі — кінець 1980-х 
— початок 1990-х, надзвичайно 
багато книг, журналів, гуртків, 
а до шкільної програми було вве-
дено народознавство. І новий за-
непад за Кучми. Потім — підйом 
2004-го і падіння 2010-го. І, вре-
шті, потужний імпульс Револю-
ції гідності. Ми зараз перебуває-
мо у стані свободи і пізнаємо са-
мих себе.
 ■ Відомо, що термін «етнопе-
дагогіка» запровадив Геннадій 
Волков лише у 1960-х роках. Чи 
було щось до цього? 
 — Геннадій Волков — це чу-
васький педагог, який обстою-
вав право і потребу кожного на-
роду навчатися рідною мовою 
на основі педагогічного надбан-
ня свого народу. Наш видатний 
педагог Василь Сухомлинський 
у своїй Школі радості застосову-
вав методи української народної 
педагогіки. Він писав Геннадію 
Волкову, що хотів би написати 
книгу про українську етнопеда-
гогіку. Однак те, що не вдало-
ся Сухомлинському, реалізува-
ли інші дослідники — Євгенія 
Сявавко, Мирослав Стельмахо-
вич. А до введення відповідного 
терміну методи нашої етнопеда-
гогіки також описували. Одним 
iз перших дитинознавців став 
священик Марко Грушевський, 
надзвичайно інтелігентна люди-
на. Його книгу «Дитина в звича-
ях і віруваннях українського на-
роду» доповнила новою інфор-
мацією та ілюстраціями і вида-
ла в 2006 році його правнучка, 
відома фольклористка Ярослава 
Левчук.
 А відомий етнолог Ніна За-
глада у 1929 році опублікува-
ла своє колосальне досліджен-
ня «Побут селянської дитини». 
Вона упродовж року прожива-
ла в селі Старосілля на Поліссі 
й день за днем описувала дитячі 

ігри, іграшки, участь в обрядах 
і житті громади. Дослідниця 
аналізувала цю інформацію, за-
стосовуючи на той час новітні й 
суголосні світовій науці етноло-
гічні методи. 

«Дитсадки і школи привчені до 
«свята за сценарієм»...
 ■ Шкода, але системи досі не-
має, ми це все знову збираємо по 
крихтах. Чому свого часу неці-
каво стало дізнаватися про на-
родну педагогіку? 
 — Можливо, тому, що і Мар-
ко Грушевський, і Ніна Загла-
да були розстріляні в 1937 році 
як «бандити». Прах Ніни За-
глади — у Биківнянському 
лісі під Києвом, у велетенсь-
кому могильнику комуністич-
них злочинів. Коли приходимо 
в Биківню у пам’ятні травневі 
дні пом’янути ці світлі голови 
— згадуймо і поховану на бага-
то десятиліть українську етно-
педагогіку. Надалі порушувати 
ці теми було страшно. Потрібен 
був імпульс свободи, щоб страх 
вивітрився і знову з’явилося за-
хоплення.
 ■ Виходить, їх убили тільки 
за те, що вони хотіли дізнатися 
більше про свій народ?
 — Не тільки за це. Як уже го-
ворилося, людина, яка знає про 
своє коріння, не дозволить ніко-
му панувати над собою і обкрада-
ти свою землю. Для того щоб без-
карно провадити злочини, пот-
рібно пригасити в людині праг-
нення знати про самобутність 
свого народу, отже, й не дати 
творити національну систему 

освіти на засадах власної етнопе-
дагогіки. У радянські часи вза-
галі відбулася масштабна підмі-
на традиційної культури. Візь-
мімо до прикладу кобзарів. Це 
вільні люди, незрячі «старці» — 
тобто старійшини-мудреці, які 
ходили селами й містами, співа-
ли псалми й історичні пісні, за-
кликаючи людей замислювати-
ся і жити вільними. У перші де-
сятиліття радвлади кобзарів ви-
губили, а натомість дали в руки 
зрячим чоловікам і жінкам важ-
кі трансформовані бандури, 
звук яких супроводжував пісні 
про Сталіна, партію і колгоспи. 
На немолодих хористках десь у 
ті ж часи з’явилися дівочі віноч-
ки, а на танцюри стах — бляклі 
машинні «вишиванки». Сенс і 
форма свят також були змінені. 
Дитсадки і школи були прив-
чені до «свята за сценарієм». 
Цей сценарій мав пройти цензу-
ру, діти визубрювали його сло-
во в слово. Контроль був тоталь-
ний, щоб діти не сказали «зайво-
го». І вчителі були в цьому дуже 
зацікавлені... І досі в нас розпи-
суються сценарії, де діти, теат-
рально жестикулюючи, вигу-
кують зі сцени щось на кшталт: 
«Гей, хлопці, виходьмо... Ут-
немо гопака!»... На справжньо-
му святі не має бути «глядачів» 
і «артистів». Є структура дійс-
тва, в якій громади імпровізу-
ють і всі разом святкують. Тому 
щороку одне й те саме свято від-
бувається інакше. Різдво мину-
лого року могло бути таке, а на-
ступного року буде інше, непов-
торне.

«Етнопедагогіка — це, по суті, 
арт-терапія...»
 ■ Хтось уже застосовує етно-
педагогіку в навчальних закла-
дах? 
 — Ще не можна говорити 
про якісь сформовані сучасні 
методики на основі етнопедаго-
гіки. Це все тільки починаєть-
ся. Тому ми й зібралися з учи-

телями, щоб дізнатися про їхні 
потреби, розповісти про дослі-
дження, запропонувати мож-
ливість опанувати різновиди 
народного мистецтва і познайо-
мити з досвідом небагатьох ен-
тузіастів, які вже довгий час в 
Україні вивчають це питання і 
працюють iз дітьми. І вже має-
мо результати — наші учасни-
ки на місцях передають дітям 
те, чого навчилися. Народні ме-
тодики пізнання — це, взагалі, 
колосальне джерело радості.
 ■ Пригадую, коли я навчала-
ся в педагогічному університеті, 
ми конспектували різні розумні 
посібники, але акценту на ра-
дості наші викладачі не стави-
ли... 
 — Етнопедагогіка за своєю 
природою є арт-терапевтичною. 
До того ж, дає людині любов до  
землі, яка надихає її на чудові 
пісні, казки й візерунки. Люди-
на, пробуджена любов’ю, не доз-
волить на цій землі бути розби-
тим дорогам, руїнам, війні. Вона 
розумітиме, який зв’язок є між 
давньою піснею, пам’яткою ар-
хітектури, стародавнім музич-
ним інструментом у музеї і сьо-

годенням.
 ■ Український ген пробудив-
ся наразі в нелегкий час. Що 
маємо подолати, щоб якомога 
більше відкрити серце і розум 
до свого, українського?
 — Передовсім, подолати лі-
нощі. Бо насправді є багато до-
сліджень, архівних записів 
фольклору і етнографії кожно-
го нашого регіону. У кожному 
вищому навчальному закладі є 
краєзнавці, у музеях є досвідчені 
працівники, які чудово знають 
історію і культуру свого краю. 
У них можна розпитати: а які 
є записи тутешніх народних пі-
сень, казок, які особливості на-
родного мистецтва краю? І так, 
iз найменшого шматочка тери-
торії, піднімати своє і розпові-
дати про це дітям. Відповідаль-
ними за таку справу є не столич-
ні міністерства з парламентом, а 
конкретні місцеві громади. Саме 
вони мають забезпечити збере-
ження і примноження культур-
ної спадщини своєї діляночки 
держави. І для цього замовити 
школі виховання творчих і ком-
петентних молодих людей, які з 
цим завданням упораються. ■

ОСВІТА

Навчання через радість
Як методами етнопедагогіки виховати вільну й творчу людину?

■

ВАРТО ЗНАТИ

 Етнопедагогіка — це комплекс 
століттями надбаних методик, при-
таманних тому чи іншому народові. 
Її засади позанаціональні. Народне 
мистецтво будь-якого етносу має уні-
версальний набір архетипових сим-
волів. Приміром, дерево життя, олень, 
сонце, дощ. Так само мета і принципи 
етнопедагогіки у різних народів подіб-
ні: це виховання моральної людини, 
творця й трудівника. Однак колорит у 
кожного народу — свій, самобутній.

■

ДОВІДКА «УМ»

 Всеукраїнський семінар з етнопедагогіки у Чернігові профінансувало Міністерство 
молоді і спорту, за сприяння Чернігівської обласної державної адміністрації.  Співор-
ганізаторами заходу стали Український центр етнопедагогіки, ВГО «Спілка української 
молоді» та Центр розвитку дитини «Янголятко». Розпочався семінар із захопливої ек-
скурсії Чернігівським історичним музеєм, яку провела старший науковий співробітник 
Олена Трухан, закохавши педагогів в історію княжого міста. Наступні лекційні й прак-
тичні заняття були не менш інтенсивними. Своїм досвідом ділився керівник Етнокуль-
турного центру «Веснянка» Рівненського палацу школярів Віктор Ковальчук. Знання і 
вміння передавали педагогам керівник лабораторії етнології Поділля Вінницького уні-
верситету Тетяна Пірус, керівник фольклорної школи «Орелі», співробітниця Націо-
нального центру народної культури «Музей Івана Гончара» Мирослава Вертюк, куль-
туролог Ярина Пузиренко, творець авторської системи ігрового етномузичного навчан-
ня Павло Дудар, музикознавець і арт-терапевт Олена Левенко та інші. Майстер-кла-
си з народного мистецтва подарували учасникам Ольга Костюченко (вибійки), Ірина 
Чернюк (ткацтво), Наталя Бойко (соломоплетіння). А керівник Центру розвитку дитини 
«Янголятко», педагог і громадський діяч Неля Лавриненко провела для вчителів і ви-
хователів тренінг з інтерактивних освітніх технологій. Учасники семінару мали зустріч 
із відомим режисером Олесем Саніним і переглянули його фільм «Поводир». Кожен 
учасник отримав посібник «Етнопедагогіка».

■

Валентина ЯРМОЛЕНКО

Наприкінці минулого року в Чернігові відбувся пер-
ший Всеукраїнський семінар-тренінг з етнопедаго-
гіки — для вихователів садочків, учителів початко-
вої школи, методистів, керівників дитячих творчих 
студій та музейних педагогів. Понад 50 осіб iз 18 
регіонів України впродовж п’яти днів поглиблюва-
ли знання з української етнокультури, дізнавалися 
про народні розвивальні методики, практикували-

ся в народному мистецтві, а на завершення підго-
тували три групові проекти — імпровізації на тему 
Різдвяних свят. Кожен учасник отримав методич-
ний посібник «Етнопедагогіка». Про впровадження 
етнопедагогіки в сучасну українську освіту та про 
новітні освітні тенденції з використанням культур-
но-історичного надбання розповідає журналістка, 
етнолог, співробітниця Національного музею іс-
торії України та керівник Українського центру ет-
нопедагогіки Ярослава Музиченко. 

Усі учасники семінару навчилися
плести солом’яного коника від 
галицької майстрині Наталі Бойко.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙

Учасники семінару після презентації групового проекту «Різдвяні свята».❙

Майстерка з витинанки.❙
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Багатьом історикам ХІХ століття 
легенда не здавалася міфічною
 ■ Оксано Іванівно, коли з’явилася ця 
назва — Будинок Петра І?
 — Легенда про відвідини російським 
самодержцем будинку на розі нинішніх 
вулиць Костянтинівської і Хорива дуже 
давня (з ХVІІІ століття). Вперше її озву-
чив 1847 року автор фундаментального 
дослідження «Обозрение Киева в отно-
шении к древностям» Іван Фундуклей. 
Згодом цей міський переказ повторив ві-
домий києвознавець Микола Закревсь-
кий. І багатьом історикам ХІХ століття 
ця легенда не здавалася міфічною. 
 За радянських часів ситуація зміни-
лася. Появу нашої пам’ятки на київсь-
кій мапі багато авторитетних істориків 
архітектури пов’язували з 1740 рока-
ми. Звідси — природний скепсис щодо 
можливості пов’язувати споруду з імпе-
ратором, який помер задовго до її поя-
ви.
 ■ А яка дата появи будинку — хоча б 
приблизно?
 — Під час ремонтно-реставраційних 
робіт у 1970-х роках фахівці Українсь-
кого спеціального науково-виробничо-
го реставраційного управління вперше 
здійснили комплекс натурних інженер-
них і археологічно-архітектурних до-
сліджень, якими було встановлено рі-
вень підмостків споруди в різні періоди, 
глибину залягання підмурків, проаналі-
зовано матеріали і технології. За резуль-
татами було уточнено датування закла-
дин будинку, це кінець ХVІІ — початок 
ХVІІІ століття. 
 Було встановлено також, що будинок 
мав житлове призначення і його власни-
ком був київський війт Іван Демидович 
Биковський. Війт — це виборний очіль-
ник міського уряду на Магдебурзькому 
праві, яким користувався Київ iз кінця 
ХV століття, а отже — представник най-
заможнішої верстви населення.

Меморіальні дошки варварськи 
нищили
 ■ А на якій підставі історики ствер-
джують, що колись у цьому будинку зу-
пинявся Петро І?
 — Жоден історик не може цього 
стверджувати напевно, бо документаль-
них свідчень не збереглося. Є численні 
згадки в старих путівниках міста, у до-
революційній періодиці, у статтях за-
хисників київських старожитностей, 
зокрема Г. Лукомського. З 1909 року 
на фасадах будинку час від часу (1952, 
1965) встановлювали пам’ятні дошки. 
Радянська історіографія традиційно не 
заперечувала цього факту.
 Тим часом патріотично налаштова-
ним українцям назва «Будинок Петра І» 
не здавалася обґрунтованою. Меморіаль-
ні дошки варварськи нищили. Природно, 
що в наш час ця тема особливо дражлива, 
і ми не раз чуємо пропозиції викреслити 
цю назву з топоніміки міста. 
 Проте, перш ніж щось викреслюва-
ти, незайве замислитися, а що поганого 
в тому, що всі самодержці з Петром І на 

чолі трактували Київ як неофіційну сто-
лицю імперії, як місто, що, ніби контр-
форс, підпирало міжнародний імідж Мос-
ковії своїми глибокими історичними тра-
диціями? Що Київ завжди був для них не 
тільки зоною військово-територіальних 
інтересів, а й визнаним усім світом пра-
вославним культурним центром, таким 
собі руським Афоном?
 Аналізуючи документально засвід-
чені три візити Петра І до Києва, доходи-
мо висновку, що, найімовірніше, цар міг 
побувати в кам’яниці Івана Биковського 
під час першого свого приїзду — у лип-
ні-серпні 1706 року. За півтора місяця 
тодішнього знайомства Петра з фортифі-
каційним потенціалом міста його борзо-
писці зафіксували лише «неделю или бо-
лее», які він провів у Києво-Печерській 
лаврі. Де ночував інший час — невідо-
мо. Але відомо, що Іван Степанович Ма-
зепа зі старшиною та урядовцями віта-
ли його в київській ратуші — головній 
адміністративній споруді на Подолі. До-
кументально засвідчені й відвідини Пет-
ром І студентських диспутів у Києво-
Могилянськiй академії, під враженням 
яких він побажав спорядити російських 
священиків, які «мало грамоте умеют», 
вчитися до Києва.
 Варто пам’ятати, що 1706 року Пет-
ро І уже почав реалізовувати свою мрію 
про малу Голландію — кам’яний Пе-
тербург, але перша кам’яниця в новій 
столиці з’явиться лише за рік. Самі 
ж царські палати цього часу навіть 
близько не нагадували Зимовий па-
лац: мешкав Петро І в одноповерхово-
му дерев’яному будинку, складеному 
з соснових колод і розфарбованому під 
кладку цеглою. Отже, навіть із погляду 
престижності, комфорту, двоповерхова 
кам’яниця київського війта мала бути 
привабливою для самодержця й адек-
ватною його статусу. 
 Логічно припустити, що прагматик і 
емпірик Петро, який звик усе пропускати 
через власний досвід, мав би зацікавити-
ся, окрім іншого, і місцевими технологія-
ми будівництва, і наслідками «ротації» 
архітектурних кадрів. Адже дослідни-
ки не виключають участi у спорудженні 
подільської кам’яниці російських зодчих 
Д. Аксамитова та Й. Старцева, команди-
рованих до Києва за домовленістю між 
Іваном Мазепою і Петром І в обмін на ви-
пускника Києво-Могилянської академії 
архітектора Івана Зарудного, який не-
вдовзі стане «всем московским строени-
ям директором». 
 Отже, ймовірність перебування Пет-
ра І в будинку війта на Подолі, на мiй 
погляд, не така вже й химерна. Але 
принципового значення «петровський 
код» для нашої споруди, безумовно, не 
має. Унікальність цієї єдиної житло-
вої кам’яниці порубіжжя XVII—XVIII 
століть, що до нашого часу дійшла у не-
спотвореному об’ємно-просторовому ба-
роковому вигляді, не потребує жодних 
«милиць» у вигляді відвідин Петра. 
 ■ Що було з будинком після того, як 
не стало першого власника?

 

— Поява цієї споруди припадає на від-
новлення кам’яного будівництва в 
Києві. Спочатку вона була меншою, 
прямокутною у плані, з двома наріж-
ними вежами на північному фасаді. 
Після смерті першого власника Іва-
на Биковського його нащадки прода-
ли будівлю «в состоянии ветхом, к жи-
тию не способном» магістрату. Функції 
подільського архітектора виконував на 
той час відомий майстер українського 
бароко Іван Григорович-Барський. За 
його участі, судячи зі стилістики опо-
рядження, будинок умасштабнився до-
датковою двоповерховою прибудовою 
iз західного фасаду, з’явилася північна 
галерея-лоджія між кутовими вежами і 
характерний бароковий ґаночок iз пів-
дня. 
 ■ А яким було призначення цього бу-
динку згодом?
 — Створений нами музей у стінах цьо-
го будинку ми невипадково пов’язали з 
історією благодійності в Києві. Спору-
джений як житловий, більшу частину 
свого буття він функціонував як благо-
дійний заклад. Після ремонту в XVIII 
столітті будинок на деякий час було пе-
редано одному з київських цехів під це-
хову світлицю. 
 Цехові статути пізнього середньовіч-
чя, що дійшли до нашого часу, містять 
формульно викладені благодійні про-
грами щодо удів, сиріт, непрацездатних 
членів цеху. Цех дбав про майнові ін-
тереси своїх членів, був поручителем у 
благодійно-опікунських справах тощо. 
Отже, від середини ХVІІІ ст. історія бу-

динку вперше перетинається з пізньосе-
редньовічною корпоративною філант-
ропією.
 1799 року в межах Київського прика-
зу громадської опіки на першому поверсі 
цього будинку було засновано богаділь-
ню від міста, а на другому — гамівний 
будинок. Благодійна складова богаділь-
ні зрозуміла. Тут мали дах і стіл збіднілі 
й постарілі кияни, не здатні самі дати 
собі раду. А гамівний будинок став міс-
цем примусової ізоляції всіх несоціалі-
зованих осіб: п’яниць, хуліганів, беш-
кетників, політично неблагонадійних і 
психічно хворих.

Пристанище українського композитора 
і комуналка
 ■ Здається, цю кам’яницю можна на-
звати будинком Веделя?
 — У нашому музеї можна дізнатися, 
що саме в цьому товстостінному при-
міщенні з маленькими вікнами-бійни-
цями провів останні роки життя видат-
ний український композитор Артем Ве-
дель (1767—1808). Скрипаль-віртуоз, 
співак, регент Московської академічної 
капели, випускник Києво-Могилянської 
академії, він був оголошений божевіль-
ним на підставі документа, що експо-
нується в копії. 
 Долю Артема Веделя не раз порівню-
ють iз голгофою Тараса Шевченка, бо і 
йому не тільки відібрали свободу, а й за-
боронили писати музику. Самобутній та-
лант Веделя не був забутий і сьогодні ви-
соко поцінований знавцями і шануваль-
никами церковного співу. Музика Арте-

СТОЛИЦЯ

Кам’яниця не потребує «милиць» 
у вигляді відвідин Петра І
Науковець Оксана Фісун розмірковує, чи варто викреслювати з історії те, що Київ завжди був для Московії 
таким собі російським Афоном

■

Марія СУЛИМА

До сьогодні у Києві на Подолі збереглося лише три кам’яниці, що є пам’ятками 
цивільно-мурованої архітектури. І назва однієї з них — «Будинок Петра І» — досі 
викликає суперечки. З’явилася вона завдяки легенді: буцімто колись у цій будівлі 
був російський цар. Хтось каже, що там ніколи не було російського самодержця і 
назва неправильна, хтось — заперечує: хай і немає документальних свідчень, але 
все вказує на те, що таки був. 
Легенда чи правда? «Україна молода» намагалася з’ясувати це питання. Нині в уні-
кальній кам’яниці розміщено Музей історії благодійництва у Києві. На запитання 
відповіла Оксана Фісун — завідувач відділу підготовки експозицій Державного істо-
рико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ».

Оксана Фісун.❙

Будинок у Києві, до якого приклеїлося ім’я Петра І.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙
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ма Веделя звучить, до речі, і в нашому музеї в рамках 
мистецького проекту «Екологія звуку», який уже дру-
гий рік двічі на місяць знайомить публіку з бароковою 
європейською і українською музичною спадщиною.
 ■ Свого часу будинок виконував і освітянську фун-
кцію.
 — Амплуа «гамівного будинку» поклала край по-
жежа 1811 року. Згодом будинок відремонтували і по-
вернули знову Київському приказу громадської опі-
ки. Майже 40 років у ньому працювала парафіяльна 
народна школа.
 ■ Можна назвати кам’яницю просто Будинком бла-
годійності.
 — Із 1886 року це приміщення віддали Олексан-
дрівському дитячому притулку, організованому гро-
мадською ініціативою. Київські філантропи (І. Фун-
дуклей, Г. Меліна, М. Терещенко, Л. Томара, В. Каз-
накова та ін.) власним коштом годували, вчили, 
лікували міських дітей-сиріт. Побут сиротинця, не-
формальне ставлення піклувальників, соціалізацію 
випускників закладу описано в документах, що ляг-
ли в основу нашої експозиції.
 ■ Кажуть, тут була й комуналка...
 — Після революції будинку повернули житлову 
функцію. Із 1930-го до кінця 1960-х років це було ко-
мунальне житло. У 1974—1978-му пам’ятку капіталь-
но відремонтували, відновили розпланування та декор 
станом на другу половину ХVІІІ століття. Після ремон-
ту будинок передали Музею історії Києва, який вико-
ристовував його як фондове приміщення для зберіган-
ня археологічних артефактів. 
 ■ Іншим життям живе будинок останнє десятиліття.
 — Так, 2007 року коштом КНМЦ з охорони, рестав-
рації і зберігання пам’яток історії, культури і заповід-
них територій, на балансі якого перебувала пам’ятка, 
силами нашого відділу на верхньому поверсі було ство-
рено музейну експозицію «Будинок Петра І» в історії 
благодійності Києва». 2015 року ми освоїли й перший 
поверх, де нині відкрито постійну виставку «З київсь-
кої старовини». На рідкісних музейних предметах iз 
нашої колекції ми спробували простежити європей-
ські чинники формування ренесансно-реформаційної 
української культури доби пізнього середньовіччя. 

Ми налаштовані на діалог, а не на конфронтацію
 ■ Чому не відмовляєтеся розповідати про Петра І 
відвідувачам?
 — Міфологема «Будинок Петра І» має магнетич-
ний вплив і на представників «русского мiра», і на їх-
ніх опонентів. До нас часто приходить протилежно за-
ряджена аудиторія, і це робить спілкування в музеї ін-
коли дуже емоційним та ідеологічно наснаженим. 
 Утiм наш музей не є музеєм Петра І.
 Найвідоміші меценати барокової доби Іван Мазе-
па, Петро Могила, Галшка Гулевичівна свої благодій-
ні проекти присвячували народу українському. І це не 
була словесна фіоритура. 
 Ще один важливий акцент нашої експозиції. Роз-
повідаючи про благодійність представників царської 
адміністрації в Києві, членів родини Романових, ко-
зацької старшини і урядовців міської влади, ми наго-
лошуємо: відкриття лікарень, шкіл, підтримка цер-
кви не були монополією багатих. Кошти збирали за 
підпискою, свою дещицю вносив кожен, благодійність 
була явищем масовим, зумовленим есхатологічни-
ми уявленнями про порятунок душі у потойбічному 
світі.
 Багато уваги в нашій експозиції відведено текс-
там, які не потребують коментарів. Мало хто зали-
шається байдужим до головного тексту з виступу 
Петра в сенаті: «Малороссийский народ зело умен 
и зело лукав. Он яко пчела любодельная доставляет 
лучший мед умственный для свещи российского про-
свещения. Но у него есть жало. Доколе мы будем лю-
бить и уважать его язык и свободу, он будет словно 
вол подъяремный для славы российского государс-
тва. Но коль скоро перестанем, у него вырастут дра-
коновы зубы». 
 ■ На вашу думку, які були б ще можливі назви для 
цього будинку, які б нікого не дратували?
 — Я не думаю, що загравання з настроями сього-
дення у питанні міської топоніміки виправдане. Зга-
дується відомий афоризм: для досягнення гаразду тре-
ба не довколишню обстановку змінювати, а себе зсере-
дини. Звісно, це процес довгий і непростий. У сьогод-
нішній істерії знесення пам’ятників мені ввижається 
якась розгубленість, вияв внутрішньої несвободи. По-
рожній постамент, з якого скинули ідола, — чітка оз-
нака, за твердженням Ф. Ніцше, що ідол невдовзі по-
вернеться.
 ■ Зовні видно, що будинок потребує ремонту. Щось 
плануєте?
 — Будинок просто в катастрофічному стані. Цьо-
горіч нам виділили перший транш, і вже почалися 
проектні роботи. 
 Біда всіх подільських пам’яток — замокання фун-
даментів унаслідок порушення природних і рукотвор-
них дренажних систем. Першорядне завдання проек-
тантів — знайти спосіб осушити підошви фундамен-
тів. У наш час важко щось прогнозувати, але нібито до 
травня 2017-го підземні роботи мають завершитися. 
Лише після цього може початися фасадний ремонт. 
Поживемо — побачимо. ■

Марія СУЛИМА 

Дізнатися, чи є підстави називати 
кам’яницю на Подолі «Будинком 
Петра І», ми пішли і в Музей історії 
міста Києва, тим паче що саме його 
археологічні фонди містилися там 
раніше. На запитання «УМ» від-
повідала Тетяна Люта, кандидат іс-
торичних наук, заступник директо-
ра з наукової роботи Музею історії 
міста Києва.

 — У мене великі сумніви, що 
в такому невеличкому скромному 
будинку на Подолі міг жити Петро 
І, — каже Тетяна Юріївна. — Тим 
більше що це був приватний бу-
динок війта. За традицією, росій-
ські монархи спинялися в Києво-
Печерській лаврі, там були належ-
ні умови, як-от під час мандрівки 
Єлизавети Петрівни, дочки Пет-
ра І. Зрештою, якщо і міг спиня-
тися тут цар, то які підстави нази-
вати цей будинок «Будинком Пет-
ра І» ?! Зрозуміло, що це російська 
історична пропагандистська так-
тика так гратися метафорами. От 
як, наприклад, із «Музеєм Булга-
кова» — це його офіційна назва, і 
зовсім інша річ — «Дім Булгако-
ва». Ці метафоричні назви вико-
ристовують, з одного боку, як рек-
ламні слогани, з іншого — викону-
ють роль культурно-політичних 
реперів для певних російських 
культурних кіл. 
 Збережена кам’яниця на Подолі 
— це однозначно будинок київсь-
ких міщан Биковських, побудова-
ний війтом Іваном Биковським у 
80-х роках XVII століття. Наступ-
ні покоління роду дбали про ньо-
го, але називати цю споруду «Бу-
диночком Петра» — це культурна 
імплементація символів російської 
історії в історію Києва. 
 ■ Але от такі історики, як Іван 
Фундуклей та Микола Закревсь-
кий, писали, що Петро І там був.
 — Із Фундуклеєм треба бути 
обережними, бо він цього рукопи-
су «Обозрения Киева и Киевской 
губернии по отношению к древнос-
тям», як відомо, не писав, а лише 
підписався під виданням. І він не 
був істориком, а досить лояльним 
прогресивним губернатором, бідо-
лашним хворим на лишай, який 
сприяв розвитку наук і зокрема 
статистики. 
 Микола Закревський, описую-
чи будинок приходського учили-
ща, яким був на його часи будинок 
Биковських, не заморочувався пе-
ревірянням достовірності леген-
ди, а просто згадав про неї. Це все 
посилання на стару позитивістсь-
ку літературу, таку собі імперську 
догму, яка нині «вистрелює» репе-
рами «русского міра», особливо в 
Києві, де ще повно таких символів, 
— застарілий популістський при-
йом... 
 А от Федір Ернст написав у своє-
му путівнику, що не знайшов до-
казів перебування Петра І у цьому 
будинку. Я йому вірю, бо цей до-
слідник докладно працював з ар-
хівами і є авторитетом, більшим за 

Фундуклея... Однак треба опрацю-
вати відповідні джерела, щоб не ви-
пустити з поля зору всю інформа-
цію про цей будинок. Тож вико-
ристовувати цю легенду про Петра 
І — це ненауково і непрофесійно. 
Принагідно треба вказати, що ця 
легенда не була зафіксована ані у 
XVIII столітті, ані на початку XIX-
го. 
 ■ Чому й коли почалося возве-
личення Петра І у Києві посеред-
ництвом будинка на Подолі?
 — Політична реалізація цієї 
легенди сталася 1909 року, коли 
київська міська дума прикріпи-
ла табличку про перебування в бу-
динку царя з огляду на... 200-літ-
ній ювілей Полтавської битви. 
Зрозуміла кон’юнктура цього за-
мовлення в часи чорносотенного 
погрому революційних наслідків 
1905 року!
 Однозначно Київ часів будів-
ництва цього будинку — це Київ 
гетьмана Івана Мазепи. Мазепа ба-
гато будував — відомо, скільки гро-
шей пішло на будівництво Києва 
саме з Мазепиної скарбниці. Інша 
річ, чи вона була гетьманською, чи 
приватною... 
 Будівництво часів Івана Мазе-
пи — це колосальний бароковий 
золотий час Києва, коли відроджу-
вали і зводили нові храми: Богояв-
ленський у Києво-Могилянській 
академії, після чого вона отримала 
ще один присвійний прикметник 
— «Мазепина», Миколаївський 
собор однойменного монастиря на 
Печерську тощо. Цього часу здійс-
нено репарацію Софійського собору 
й облаштовано сакральний простір 
храмів, патронаж над якими мали 
представники оточення Мазепи або 
родичі — материн Вознесенський 
храм, Кочубеїв Трьохсвятитель-
ська церква, гетьманського дядь-
ка Борисоглібський храм у Вишго-
роді тощо.
 А Петро І більшу роль відіграв 
у знищенні сакральної пам’яті Ма-
зепи, уже після 1709 року, і того, 
що свого часу звів Мазепа. Пат-
роном українського гетьмана був 
Святий Іоанн Предтеча/Хрести-
тель та ще інші чотири Святі Іоан-
ни, яких пропонували гетьману в 
покровителі, зокрема на гравюрі 
Іларіона Мигури... Петро І після 
Полтави знищував цю Мазепину 
патрональну сакральну спадщи-
ну, цей унікальний простір, і при-
лаштовував його під своїх святих 
— Святого Петра та Святу Кате-
рину (як патронесу своєї дружини 
Катерини І). 
 Мало хто зважає на те, що Пет-
ро практично захопив престол у 
результаті так званого Нариш-
кінського перевороту, ініціато-
ром якого, очевидно, була його 
мати Наталя Наришкіна, і який 
усунув iз політичної арени всіх 
конкурентів, серед них і царсько-
го зведеного брата Івана Олексійо-
вича. Зауважу, що Мазепа прися-
гав не Петрові, а Софії Олексіївні, 
старшій сестрі Петра і законній 
спадкоємиці московського пре-
столу...

Як перетворити «Будинок Петра І» 
на Музей Івана Мазепи
 ■ Тобто питання не в тому, був 
чи не був тут Петро І, а в тому, що 
назва політизована?
 — Якщо навіть він і перебу-
вав там, то що з того? На мою дум-
ку, там варто, віддаючи данину Би-
ковським, зробити Музей Мазепи, 
не «Дім Мазепи», а музей. Ми маємо 
величезну кількість матеріалів i про 
самого гетьмана, і про його родичів 
— племінників Івана Обидовського 
та Андрія Войнаровського (останній 
персонаж узагалі заслуговує на ок-
ремий музей!) та інших.
 Крім усього, цей будинок — це 
ще й історія магістрату та родин 
київських міщан: війтів, лавників 
та київського міщанського корпу-
су загалом. Ці магдебурзькі понят-
тя були поза російською політич-
ною системою. Московія від 1654 
року взагалі не знала, що робити 
з цим «подарунком» у вигляді ук-
раїнських управлінських та судо-
вих систем наших земель — зов сім 
відмінною культурно і політично. 
Росія знала чолобитних холопів, 
зокрема князів-воєвод, що писали 
з Києва цареві «ми, холопи твої». 
Натомість у нас була європейсь-
ка система, хай, може, почасти 
й архаїчна і відмінна від німець-
кого міського права. У Речі Пос-
политій Магдебурзьке право для 
королівських міст потверджував 
король, а саме право передбача-
ло базари в певні дні, випасання 
худоби на певних територіях, ви-
рубування лісу, право пропінації 
— от практично все... Але цієї іс-
торії досi не представлено в Києві. 
Музей історії міста Києва не має 
площ, на яких можна було б роз-
горнути таку експозицію...
 ■ Ви виношуєте ідею переобла-
штувати так званий «Будинок Пет-
ра І» на Музей Івана Мазепи?
 — У мене є ідея подати пропози-
цію до Управління культури КМДА 
про переоблаштування так звано-
го «Будинку Петра» на Музей Іва-
на Мазепи. Така трансформація на 
часі з огляду на історичну відповід-
ність і політкоректність. 
 Ми вже втілили ідею такої 
трансформації: колишній Музей 
партизанської слави уже перейме-
нований на Музей окупації Киє-
ва. Й окупацію починаємо рахува-
ти з 1918 року! Визнання більшо-
вицької, а згодом радянської влади 
нарівні з нацистською владою оку-
паційною щодо Києва — давно істо-
рично визначене й очевидне. 
 Інша річ, що російську окупа-
цію Києва треба починати з 1654 
року, розвінчуючи міф про «Пере-
яславську угоду». Ми готові проде-
монструвати фальшивість так зва-
них Березневих статей і показати, 
як ситуативно царський уряд ко-
ристався з подій в Україні, готові 
продемонструвати історію виник-
нення назви «Малоросія» та бага-
то інших історичних феноменів... 
Якби Музею історії міста Києва на-
дали пристойне приміщення та ек-
спозиційні площі... ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Тетяна Люта: Російська 
пропагандистська 
тактика — гратися 
метафорами
Заступник директора Музею історії Києва 
категорично проти імплементації в нашу історію 
російських символів 

■

Тетяна Люта.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 12 СІЧНЯ 2017 СУСПІЛЬСТВО

Ірина КИРПА

З тих пір, як 47-річний Роман 
Волощук та його батько створи-
ли дитячий будинок сімейного 
типу, Новий рік та Різдво ста-
ли найулюбленішими святами 
усієї великої родини, де панує 
справжнє «чоловіче царство». 
Діти визнають, що саме батько 
став для них найкращим вчите-
лем, який у скрутну годину до-
поможе вирішити всі проблеми 
набагато краще, ніж це робили 
свого часу рідні матері.

Десять пальців однієї руки
 Створити незвичайний дитя-
чий будинок сімейного типу Ро-
мана Петровича змусила сама 
доля. Так склалося у його житті, 
що більше десяти років тому рід-
ний син потонув, не доживши й 
до трьох рочків. З тих пір чоловік 
із жінкою розлучився, а інші 
серйозні відносини все не скла-
далися. Зате він швидко вийшов 
із депресії, взявши на вихован-
ня перших прийомних дітлахів. 
Коли дивишся на ці щасливі об-
личчя молодших членів родини, 
то важко повірити, що всі вони 
пройшли через сімейне пекло у 
буквальному сенсі цього слова. 
Кожен із них потрапив до Рома-
на Петровича у найбільш кризо-
вий момент свого життя: комусь 
вже мали оформити інвалідність, 
а хтось був змушений тікати від 
рідних батьків, тому що вони 
більше любили алкоголь, аніж 
свою дитину. Але якщо не знати 
всіх цих подробиць, ніхто і ніко-
ли за їхнім зовнішнім виглядом 
не здогадався б про те, яка нелег-
ка доля їм випала ще на початку 
життя. Та й сам Роман Волощук 
визнає: ці діти подарували йому 
крила — чоловік розквітнув ду-
шею, коли зрозумів, що вони ста-
ли сенсом його життя. А тим ча-
сом знайшлася для нього й жін-
ка: молода сусідка Тетяна також 
взяла на виховання сімох при-
йомних дітей і вже досить трива-
лий час підтримує добрі стосун-
ки з родиною Волощуків.
 — Ми поки що зустрічає-
мося та дружимо з Тетяною, — 
розповідає багатодітний батько 
Роман Волощук. — Разом жити 
не ризикуємо, тому що у нас на 
двох виходить занадто багато 
дітей, але свята та літній відпо-
чинок проводимо всі разом!
 З’ясувалося, що раніше Тетя-
на працювала у селищі листоно-
шею та завжди поглядала у бік 
Романа, адже він — дуже стат-
ний чоловік у самому розквіті 
сил. Дивилася-дивилася, та й 
узяла до себе на виховання пару 
чужих діточок. Жінка швидко 
зрозуміла, що справляється не 
гірше за інших. З часом її при-
йомна сім’я почала потихеньку 
розростатися.
 — У Тетяни все вийшло, тому 
що вона за натурою — дуже доб-
ра людина, — переконаний Ро-
ман Волощук. — А таким дітям 
саме тепло наших сердець і пот-
рібно. Вони за це готові змінюва-
тися на краще, навіть якщо спо-
чатку потрапляють до нас у та-
кому стані, який лікарі назива-
ють «педагогічна занедбаність». 
Ось і Тетяна спочатку думала ці-
лий рік, а потім взяла та й напи-
сала заяву на створення дитя-
чого будинку сімейного типу, 
на кшталт мого. Ми з нею ра-
зом пройшли через всі інстан-
ції, моя підтримка та досвід до-
помогли їй швидко все владнати 
та взяти дітей на виховання. Те-
пер у неї живуть семеро прийом-
них дітей: четверо хлопчиків та 
троє дівчаток. 
 Відзначимо, що держава пла-
тить на кожну прийомну дити-
ну по два прожиткових мініму-
ми на місяць. Сподіваємося, що 

у новому році нам теж «дитячі» 
трохи піднімуть, й тоді ми змо-
жемо дозволити собі відпочинок 
у Карпатах.

Щастя — в дитячих очах
 В одному тільки Бериславсь-
кому районі, що на Херсонщині, 
вже створено 13 дитячих будин-
ків сімейного типу, де відразу 71 
дитина перебуває на вихованні. 
Завдяки ентузіазмові Романа Во-
лощука всі вони дружно спілку-
ються між собою, відзначають 
свята та обмінюються досвідом. 
На думку багатодітного батька, 
держава зацікавлена у тому, щоб 
добрі люди брали дітей на вихо-
вання. Адже інтернати не отри-
мують фінансування у повному 
обсязі. Та й набагато краще скла-
даються долі саме тих дітей, які 
виростають у родинах, де їх люб-
лять по-справжньому. 
 — Коли ми з вами востаннє 
спілкувалися, у вас було тільки 
шестеро дітей, звідки ще четверо 
діточок взяли?
 — Молодшого Петрика я за-
брав iз неблагополучної родини 
відразу ж, як створив будинок 
сімейного типу, — згадує Роман 
Волощук. — Після того до нас 
iще прийшли Сашко, Михайлик 
та Віталик. Співробітники служ-
би у справах неповнолітніх мене 
попросили, щоб я забрав цих ді-
ток. У Петрика це була вже третя 
прийомна сім’я: ніде хлопець не 
міг ужитися, а з нами живе вже 
три роки, все у нього добре, слава 
Богу. Два братики, Сашко та Ми-
хайлик, раніше також жили у 
прийомній родині, але щось там 
із мамою не склалося й у підсум-
ку діти опинилися у мене. Остан-
ній хлопчик, Віталій, отримав 
від рідних батьків велику пси-
хологічну травму, адже на його 
очах батько вбив рідну матір ди-
тини. Малому тривалий час дове-
лося спілкуватися зi співробітни-
ками правоохоронних органів: 
давати свідчення та їздити на 
місце злочину. Після пережито-
го шоку дитину навіть планува-
ли віддати до психіатричної лі-
карні. Але в останню мить со-
ціальні працівники все ж таки 

вирішили звернутися по допо-
могу до мене. Прямо так і сказа-
ли: «Беріть його собі, бо у вас доб-
ре виходить знаходити спільну 
мову з такими дітьми!» Що роби-
ти, довелося взяти, і дійсно, че-
рез деякий час лікар визнав, що 
дитина стала нормально розмо-
вляти та більш урівноважено по-
водитися. Тепер хлопець мріє ос-
воїти хорошу професію у майбут-
ньому, тому дуже добре вчиться у 
школі.

Слава знайшла героя 
нашого часу
 Роман Волощук не так час-
то стає героєм популярних пе-
редач, але пару років тому на 
шоу «Говорить Україна» йому 
все ж таки вручили приз у 75 

тисяч гривень як людині, яка 
зуміла реалізувати свою мрію. 
Гроші багатодітний батько ви-
рішив вкласти у будівництво та 
ще частково витратив на при-
дбання комп’ютерної техніки 
для дітей. Адже вони не повин-
ні почуватися знедоленими. Те-
пер усі члени цієї незвичайної 
великої родини дружно мріють 
купити або отримати у подару-
нок мікроавтобус, щоб можна 
було всією родиною виїжджати 
на відпочинок до Чорного моря 
або до Карпат.
 — Ми намагаємося підробля-
ти, курей-бройлерів вирощує-
мо, продаємо й гроші складає-
мо, хочеться, звичайно, поман-
друвати, — визнає Роман Воло-
щук. — А так, поки що їздили 
багато разів на Чорне море, на 
Сиваш та на курорти Арабат-
ської Стрілки. Ще дітям дуже 
сподобався Миколаївський зоо-
парк та торговельно-розважаль-
ний центр у Херсоні.

Рецепти святкування 
від Романа Волощука
 У цій великій родині приго-
тування їжі на свята завжди на-
гадує магічний кулінарний ри-
туал. Як правило, готують вели-
ку фаршировану щуку на всю ро-
дину та багато салатів із куркою, 
ананасами та овочами зі свого го-
роду. Діти із задоволенням допо-
магають картоплю чистити та 
овочі можуть порізати. А от усю 
головну роботу по кухні Роман 
Петрович виконує самостійно.
 — У нас є своя родинна тра-
диція — загадувати бажання під 
Новий рік так, щоб воно збулося, 
— розповідає Роман Волощук. 
— А робимо ми це так: 31 груд-
ня до 23.00  проводжаємо ста-
рий рік під звичайну їжу, а вже 

з першою секундою нового року 
на стіл подаємо торт та солодке, 
щоб весь наступний рік теж був 
до нас прихильний i діти мали б 
«солодке життя». Так ось, хлоп-
ці протягом цілого місяця до свя-
та добровільно збирають та від-
кладають усі цукерки, які їм да-
рують на концертах та святкових 
заходах. Після цього на папірцях 
пишуть свої дитячі побажання 
та ховають під обгортку кожної 
цукерки. Потім усю цю гору со-
лодощів ми висипаємо на вели-
кий новорічний стіл та перемі-
шуємо. Діти вибирають цукер-
ки з побажаннями й дивлять-
ся, кому що дістанеться. У мене 
сльози виступають на очах, коли 
бачу, як багато разів хлопці про-
сять здоров’я для тата. Читаємо 
й інші побажання: комусь із ма-
люків хочеться отримати у пода-
рунок мобільний телефон, хтось 
задумав поїздку на море, а хтось 
мріє, щоб мікроавтобус швид-
ше з’явився у родині. Я впевне-

ний, що всі ці дитячі побажання 
обов’язково здiйсняться згодом.
 — Рік 2017-й тільки розпо-
чався, що ви від нього чекаєте?
 — Дуже сподіваємося, що в 
нашій країні настане мир та доб-
робут, — продовжує свою роз-
повідь багатодітний батько Ро-
ман Волощук. — А ще думаю, що 
не за горами й закінчення шкіль-
ного року в дітей: Петро закінчує 
9-й клас, а Василь 11-й. На хлоп-
ців чекає продовження навчан-
ня у технікумах, і для мене дуже 
важливо, щоб вони свідомо зро-
били правильний вибір у житті. 
Василько планує вступати до ме-
дучилища, щоб потім мати мож-
ливість із часом вивчитися на лі-
каря. А ось Петрусь, швидше за 
все, піде до училища освоюва-
ти професію автоелектрика. До 
речі, старший, 18-річний Віта-
лик, у нас уже вчиться рік на то-
каря. Так що з літа цього року 
наша родина вже  матиме аж трь-
ох студентiв.

Теми для відеоблогу
 А для відеоблогу на «Ютубі» 
Роман Волощук накопичив уже 
чимало корисної та цікавої ін-
формації. Це й рецепти різних 
святкових страв, і те, як діти всі 
разом по господарству йому до-
помагають, та ще багато чого ці-
кавого. А почалося все з того, 
що одного разу Петро продемон-
стрував Роману Петровичу відео, 
яке знайшов у iнтернеті, про те, 
як правильно готувати рибу до 
свята. Багатодітний батько поди-
вився та заявив, що не тільки все 
це знає, а й сам готовий розповіс-
ти глядачам кілька хитрощів та 
кулінарних секретів, як зроби-
ти страву ще смачнішою. У Пет-
рика очі загорілися: адже це не 
тільки популярність, а й додат-
кова копійка для всієї родини. 
Поки що це дитяча мрія, але вже 
у недалекому майбутньо му вона 
може здійснитися. Та й сам Ро-
ман Волощук визнає, що ділити-
ся своїм життєвим досвідом йому 
дуже приємно.
 — Можу людям розповісти 
про те, як я лікую дітей, коли 
вони хворіють, — розповідає Ро-
ман Волощук. — Я своїм хлоп-
цям обов’язково заварюю ліку-
вальний чай, та не звичайний, а з 
м’ятою, богородською травою та 
липою. Також заварюю ісланд-
ський мох, який краще за будь-
який антибіотик допомагає впо-
ратися з хворобою. Потім переме-
люю на м’ясорубці цілий лимон, 
ківі, апельсин, додаю корінь ім-
биру з цукром. Всю цю смакоту 
діти із задоволенням наминають 
на сніданок.
 Ось так і живе ця велика нез-
вичайна сім’я, де, якщо пораху-
вати Романа Петровича та його 
батька, виходить відразу аж 12 
чоловіків на весь будинок. Як 
визнають самі діти, їх у батька 
десятеро, рівно стільки ж, скіль-
ки пальців на двох руках. А дві 
руки — це вже два кулаки. А з 
такою потужною силою можна у 
житті чого хочеш досягти, отож 
будь-яке заповітне бажання здій-
сниться обов’язково! ■

РОДИНА

У десятку!
Мешканець Херсонщини Роман Волощук 
самотужки виховує 10 прийомних дітей 
та потайки мріє створити відеоблог, щоб 
передати унікальний досвід усій Україні

■

Батько-годувальник.❙

Улюблений десерт хлопців — тортики.❙

Держава зацікавлена у тому, щоб добрі люди брали 
дітей на виховання. Адже інтернати не отримують 
фінансування у повному обсязі. Та й набагато краще 
складаються долі саме тих дітей, які виростають у 
родинах, де їх люблять по-справжньому. 
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«Російські спортсмени мають бути відсторонені від Олімпіади. 

Це потрібно було зробити ще влітку — перед Ріо-2016. 
Але в цьому питанні занадто багато політики».

Девід Кенворті 
голова Британської антидопінгової агенції

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Здається, ще зовсім недавно наша 
країна радо вітала «золотий» успіх в ес-
тафеті вітчизняних біатлоністок на зи-
мовій Олімпіаді-2014, утім у лютому 
наступного року на спортивну Україну 
та весь світ чекатимуть уже нові «білі» 
Ігри. 
 Без сумніву, головні наші медальні 
сподівання знову асоціюватимуться з 
жіночим квартетом «стріляючих лиж-
ниць», який, цілком імовірно, i в корей-
ському Пхенчхані виступатиме в своє-
му бойовому складі. Нині в нашій біат-
лонній команді жваво обговорюється не 
тільки готовність Валентини Семеренко 
до найближчих стартів, а й палке бажан-
ня її сестри Віти, котра нещодавно наро-
дила сина, якомога швидше відновити 
свої попередні фізичні кондиції.
 Якщо виразна поява на горизонті 
Олімпіади-2018 спонукала знаних близ-
нючок–олімпійських чемпіонок до по-
вернення у великий спорт, то для олім-
пійської спільноти загалом наближен-
ня наступних зимових Ігор послужи-
ло певним каталізатором для розгляду 
питання, що стосується відсторонення 
російських олімпійців, скомпрометова-
них допінговим скандалом, від участі 
в головних стартах чотириріччя. Нага-

даємо, що на основі першої хвилі допін-
гових звинувачень цивілізованому сві-
ту не вдалося відсторонити всю збірну 
Росії від Олімпіади-2016 у Ріо. Актив-
ності австралійських та британських 
спортивних функціонерів виявилося до-
статньо лише для відсторонення російсь-
ких легкоатлетів.
 Водночас після оприлюднення неза-
лежною комісією Всесвітньої антидопін-
гової агенції другої частини викриваль-
ного розслідування охочих заборонити 
росіянам будь-яку спортивну діяльність 
на міжнародному рівні значно побільша-
ло.
 Так, на засіданні Асоціації націо-
нальних антидопінгових організацій, 
що відбулося на початку тижня в Дуб-
ліні, представники одразу 20 країн вис-
ловилися за абсолютне відсторонення 
російських спортсменів від офіційних 
змагань. «Друга частина доповіді Рі-
чарда Макларена виявила серйозні до-
кази наявності в Росії системної пробле-
ми з допінгом, яка досі не вирішена. Не-
обхідно провести низку реформ, і доки 
не з’явиться якоїсь централізованої ан-
тидопінгової системи в Росії, ми не мо-
жемо бути упевнені в «чистоті» їхніх ат-
летів», — заявив генеральний директор 
Асоціації НАДО Джозеф де Пенсьєр. Під 
час засідання керівник організації наго-

лосив, що в Росії й досі відмовляються 
визнавати існуючу допінгову пробле-
му й, відповідно, жодної мови про каят-
тя немає. Водночас російські чиновни-
ки не заперечують потреби в реформу-
ванні національної антидопінгової сис-
теми, щоправда, для цього, за словами 
де Пенсьєра, Росії знадобиться кілька 
років.
 Поки ж наші північні сусіди при-
стосовуватимуться до світових стандар-
тів, Національні антидопінгові аген-
ції Данії, Естонії, Фінляндії, Норвегії, 
Швеції, Франції, Ірландії, Хорватії, 
Голландії, Бельгії, Польщі, Словенії, Іс-

панії, Німеччини, Австрії, Швейцарії, 
ПАР, Японії, Канади та США вимагають 
закрити «доступ» російським спортсме-
нам до всіх міжнародних змагань, зок-
рема й Олімпіади-2018.
 В Асоціації НАДО наголошують, що 
до змагань можна допускати лише окре-
мих спортсменів iз Росії, котрі пройдуть 
відповідну перевірку на допінг. При цьо-
му виступати ці атлети зможуть не під 
«триколором», а як нейтральні спорт-
смени. До речі, Міжнародна асоціація 
легкої атлетики вже почала приймати 
заявки від росіян, котрі згодні слідува-
ти заявленим правилам. ■

Григорій ХАТА

Підбивши на початку тижня в 
Цюріху підсумки минулого року, 
Міжнародна федерація фут-
больних асоціацій взялася пра-
цювати над майбутнім світово-
го футболу. Така вже склалася 
традиція у футбольних функціо-
нерів: щойно хтось новий сідає в 
керівне крісло – неодмінно слід 
чекати реформ. Особливо за-
повзято на своєму посту попра-
цював колишній очільник УЄФА 
Мішель Платіні, котрий видозмі-
нив систему кваліфікації в Лізі 
чемпіонів, провів ребрендинг 
Кубка УЄФА та розширив чис-
ло учасників фінальної частини 
чемпіонату Європи.

 Після того як колишній гене-
ральний секретар Європейсько-
го футбольного союзу Джанні Ін-
фантіно став президентом ФІФА, 
він, як і його колишній шеф, ви-
рішив також зробити знаковий 
хід у житті очолюваної ним ор-
ганізації. Про те, що в майбутньо-
му може збільшитися кількість 
учасників чемпіонату світу, Ін-
фантіно заявляв під час передви-
борчої кампанії голови ФІФА. 
Щоправда, тоді 46-річний швей-
царець говорив про розширен-
ня пулу фіналістів «мундіалю» з 
32 до 40 команд. Однак остаточ-
ний вердикт організації, що од-
ноголосно був винесений у вів-
торок, свідчить, що, починаючи 
з 2026 року, в чемпіонаті світу 
братимуть участь 48 національ-
них збірних. Згідно з новим рег-

ламентом, усі команди-фіналіс-
ти будуть розбиті на 16 груп, а 
до наступного раунду змагань з 
кожної «пульки» виходитимуть 
по два кращі колективи.
 Дане рішення Міжнародної 
футбольної федерації сподоба-
лося далеко не всім. Представ-
ники окремих асоціацій вважа-
ють, що, розширивши одразу 
на третину число учасників ЧС, 
ФІФА піддалася спокусі суттє-
вого збільшення фінансового 
прибутку від найрейтинговішо-
го футбольного турніру, тоді як 
про спортивний принцип зма-
гань узагалі забули. 
 Утім Інфантіно каже, що 
кількісна реформа ЧС прове-
дена на благо футболу. «Це не 
пов’язано з фінансами. Це суто 
футбольне рішення. Воно є іс-
торичним, тому що відображає 
футбол ХХІ століття. Вважаю, 
що від цього якість гри може 
тільки вирости. Багато країн 
отримають шанс показати себе 
на такому турнірі», — викладав 
свої аргументи очільник ФІФА, 
додавши, що надмірних наван-
тажень — у зв’язку зі зміною 
регламенту — футболісти не ма-
тимуть. За словами Інфантіно, 

турнір триватиме всі ті ж 32 дні, 
а ігровий максимум для однієї 
команди — сім матчів. 
 Президент Федерації фут-
болу України Андрій Павелко 
стримано коментує нововведен-
ня ФІФА, наголошуючи, що най-
кращу оцінку цій реформі дасть 
історія.  «Наскільки я знаю, в 
Європі максимально негативно 

сприймають це рішення. Зокре-
ма, через неймовірне збільшення 
квот. Вважаю, що потрібен час 
для оцінки цих реформ. Колись і 
реформа в Лізі чемпіонів сприй-
малася неоднозначно. Але ми ба-
чимо, що цей продукт дає непо-
гані плоди».
 На думку головного трене-
ра збірної України Андрія Шев-

ченка, «розширення пулу учас-
ників ЧС — це крок, спрямова-
ний на розвиток гри, вирішення 
глобальних проблем футболу; це 
мотивація для середніх команд, 
можливість для їхнього прогре-
су та шанс на участь у фінальній 
частині «мундіалю». Варто нага-
дати, що національна збірна Ук-
раїни лише одного разу змогла 
пробитися на ЧС. ■

Хокей
 Чемпіонат України. «Кривбас» — 
«Дженералз» — 4:2, «Кременчук» — 
«Витязь» — 18:1.
 Турнірне становище: «Донбас» — 
75 (29 матчів), «Кременчук» — 66 (28), 
«Кривбас» — 45 (26), «Дженералз» 
— 31 (26), «Витязь» — 12 (25), «Білий 
барс» — 11 (26).

Баскетбол
 Ліга чемпіонів. Груповий етап. 
12-й тур. «Хімік» (Україна) — «Орадя» 
(Румунія) — 78:49 (19:18, 19:14, 19:6, 
21:11; Бехерано (19) — Зено (12)).
 Чемпіон України здобув другу поспіль 
перемогу в ЛЧ, проте так і залишився на 
останньому місці у своєму октеті. ■

ХРОНІКА■

РЕФОРМА

Футбольна глобалізація
Починаючи з 2026 року у фінальній частині «мундіалю» гратиме 48 команд

■

У фінальній частині «мундіалю» українські футболісти грали лише 
одного разу.
Фото з сайта bigmir.net.

❙
❙
❙

Опинившись у центрі грандіозного допінгового скандалу на домашніх Іграх у Сочі, 
російські «зимовики» можуть не потрапити на наступну Білу олімпіаду в Південній Кореї.
Фото з сайта www.olympic.org.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Не визнають 
і не каються
Два десятки Національних антидопінгових агенцій 
вимагають відсторонити російських спортсменів від 
усіх міжнародних стартів

■
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 Співробітники однієї фірми по-
тихеньку від шефа випивали на ро-
боті. Алкогольний напій не залишав 
після себе запаху. Через деякий час 
шеф викликає до себе п’яничок.
 — Якщо вже п’єте, — каже 
їм, — то пийте алкоголь із запа-
хом. Нехай відвідувачі краще ду-
мають, що мають справу з п’яними 
професіоналами, ніж iз тверезими 
ідіотами.

* * *
 Побудував чоловiк круглий бу-
динок. Новосілля. Гості підходять і 
запитують:
 — Слухай, а чого в тебе буди-

нок круглий?
 — Коли я його проектував, 
теща запитала: «Синку, а для мене 
тут куточок знайдеться?»

* * *
 В аптеці:
 — Мені, будь ласка, тест на ва-
гітність.
 — А який?
 — Негативний, якщо можна.

* * *
 — Любий, а де мій велотрена-
жер?
 — Викинув його, мене замучи-
ла ілюзія того, що ти їдеш і ніяк не 
виїдеш.

По горизонталі:
 1. Військово-політичний союз 
провідних держав світу, до якого 
прагне приєднатися Україна. 3. За-
хист від сонця, який став захистом 
від дощу. 9. Колумбійський пись-
менник, лауреат Нобелівської пре-
мії, автор роману «Сто років само-
тності». 10. Французька співач-
ка, екс-дружина Джонні Деппа. 11. 
Експериментальний виріб. 13. Ім’я 
п’ятого халіфа Аббасидського халі-
фату, якому Шахерезада розпові-
дала казки. 14. Сукупність однорід-
них предметів, які разом становлять 
одне ціле. 16. Популярне в народі 
ім’я принцеси Діани. 17. Українсь-
кий літак. 19. Отруйна змія, з якою 
часто виступають індійські факіри. 
22. Натягнене пружне полотно, яке 
збільшує висоту стрибка. 23. Ім’я ві-
домого узбецького поета і мислите-
ля. 25. Передпокій жіночої спальні. 
26. Штучна водойма. 28. Гігантсь-
кий тропічний молюск. 29. Ім’я відо-
мого українського актора і режисера, 
чий пам’ятник у ролі Швейка стоїть у 
Києві біля театру Франка.
По вертикалі:
 1. Давньогрецька богиня помс-
ти. 2. За уявленнями давніх греків 
— темна безодня в глибині космосу, 
нижче від Аїда. 4. Сота частина гек-
тара. 5. Культовий 3D-фільм Джей-

мса Кемерона 2009 року. 6. Яснови-
дець, жрець, що пророкував май-
бутнє від імені божества. 7. Ембле-
ма морського флоту. 8. Платформа 
для прибуття потягів. 12. Різновид 
жіночого домашнього халата чи пе-
ньюара, популярний у ХІХ століт-
ті. 13. Міфічна стоголова змія, зни-
щення якої стало другим подвигом 
Геракла. 15. Смажена яловичина. 
18. Популярний український гурт. 
19. Висушені абрикоси без кісточ-
ки. 20. Українська керована ракета з 
радіолокаційною системою самона-
ведення. 21. Угорський варіант імені 
Степан. 24. Духовний сан мушкетера 
Араміса. 27. Польський варіант імені 
Іван.
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Аліса КВАЧ

 Лише три місяці знадобилося французьким жан-
дармам, щоб вирахувати і затримати учасників зухва-
лого пограбування американської кінодіви Кім Карда-
шьян, яке сталося увечері 2 жовтня в Парижі під час 
традиційного Тижня моди. Нагадаємо, що тоді гра-
біжники у формі поліції увірвалися в номер зірки, 
зв’язали її і, погрожуючи зброєю, забрали коштов-
ностей на суму близько 5-6 млн. євро.
 Як з’ясувалося, попри блискавичність нападу, 
грабіжники все ж встигли лишити біологічні «сліди», 
з яких експерти змогли дістати ДНК, за якими і ви-
рахували нападників. За ними ще кілька тижнів сте-
жили, щоб з’ясувати всі контакти, а днями провели 
спецоперацію, затримавши в різних частинах Пари-
жа одночасно 16 осіб, яких підозрюють у причетності 
до пограбування.
 Паризька поліція тримає імена затриманих і под-
робиці спецоперації у великому секреті. Утім, дещо 
вже встигло «просочитися» в пресу. Як повідомляє 
видання Gulf News, серед учасників банди є троє жі-
нок, а найстаршому із затриманих виповнилося 72 
роки. Можливим організатором пограбування був ви-

ходець з алжирської Кабілії. Також 
серед підозрюваних є водій, який 
возив Кім Кардашьян у жовтні на 
заходи в рамках Паризького тижня 
моди. 
 Тепер до справи долучать і Кім 
Кардашьян, яка має опізнати гра-
біжників і дати додаткові показан-
ня. Подейкують, що суддя, який 
веде справу, особисто збираєть-
ся до Нью-Йорка, аби поспіл-
куватися з реаліті-зіркою, яка 
лише нещодавно повернулася 
в соцмережі.
 Про долю вкрадених кош-
товностей поки не повідом-
ляється. Утім, можна сподіватися, що і їх 
також знайдуть. Бо, доки ми сміємося над 
кіношними пригодами жандармів із Сен-Тропе 
на чолі з легендарним Луї де Фюнесом, справж-
ні французькі жандарми таки роблять свою спра-
ву. Особливо, коли в халепу потрапила іноземна 
зірка. Тут уже не лише честь мундира, а й престиж 
держави. ■

СЕНСАЦІЯ

Це вам не де Фюнес!
Французька поліція затримала учасників банди, 
причетної до пограбування Кім Кардашьян

■

Кім Кардашьян.❙

13 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi -5...-7, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночi -4...-6, удень 0...-2. Яремче: вночi -7...-9, 
удень 0...+2. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, вдень -1...+1. Рахiв: 
уночi -4...-6, удень 0...-2.

11 сiчня висота снігового покриву становила: 
Славське — 36 см, Плай — 17 см, Мiжгiр’я — 21 см, 
Рахiв — 30 см, Івано-Франкiвськ — 6 см, Яремче — 
19 см, Пожежевська — 24 см.


	UM004-01.indd
	UM004-02.indd
	UM004-03.indd
	UM004-04.indd
	UM004-05.indd
	UM004-06.indd
	UM004-07.indd
	UM004-08.indd
	UM004-09.indd
	UM004-10.indd
	UM004-11.indd
	UM004-12-13.indd
	UM004-14.indd
	UM004-15.indd
	UM004-16.indd



