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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,754 грн 

1 € = 31,490 грн

1 рос. руб. = 0,420 грн

Підприємець та 

активіст виграв 

суд в обласної 

Служби 

автомобільних 

доріг України

Художник-монументаліст Анатолій 

Гайдамака, за проектом якого було 

споруджено Меморіал жертв Голодомору в 

Києві, обурений, що будувати другу чергу 

музейного комплексу запросили... іноземця
стор. 10—11» стор. 8»

Цього тижня Верховна 

Рада готується ухвалити в 

другому читанні Державний 

бюджет на 2019-й, — аби 

вчасно отримати обіцяний 

транш кредиту МВФ

стор. 6»

Встигнути до грошей

Поляки у паніці, бо українські гастарбайтери можуть вирушити з Варшави до Берліна.
Фото з сайта 1news.com.ua.

❙
❙

Привів до тЯМИ«У музеї хочу показати «червоний 
терор» проти України за сто років» 

стор. 3»

І вашим, і нашим
За минулий рік українці витратили найбільше коштів серед 
усіх громадян, які перебували в Польщі
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«Окупаційна влада Криму не має права закликати людей, що проживають 
на анексованих територіях, до лав своєї армії».

Ільмі Умеров
заступник голови Меджлісу 

кримськотатарського народу

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ситуація на фронті 18 листо-
пада була напруженою. Російсь-
кі окупанти 16 разів відкривали 
вогонь по позиціях наших вій-
ськ. При цьому ворог п’ять разів 
застосовував озброєння, заборо-
нене Мінськими угодами, зокре-
ма й артилерію.
 Із гранатометів різних сис-
тем, великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї росій-
сько-окупаційні війська обстрі-
лювали позиції Об’єднаних сил у 
районах населених пунктів Жо-
лобок, Новотошківське, Світ-
лодарськ, Травневе, Верхньото-
рецьке, Авдіївка, Красногорів-
ка, Павлопіль, Водяне та Гнуто-
ве.
 Окрім того, на опорні пунк-
ти наших військ поблизу Ново-

тошківського та Світлодарська 
противник здійснював вогне-
вий вплив із мінометів каліб-
ру 120 мм. Позиції Об’єднаних 
сил у районі Травневого окупан-
ти обстрілювали з мінометів 82-
го калібру, а поблизу Жолобка — 
ще й з артилерії калібру 122 мм.
 У ході бойових дій жоден вій-
ськовослужбовець Об’єднаних 
сил у неділю не постраждав. За 
даними розвідки, протягом 18 
листопада трьох російських оку-
пантів було знищено та ще чо-
тирьох — поранено.
 Станом на 7-му годину ранку 
19 листопада ворог із мінометів 
калібру 120 мм, великокалібер-
них кулеметів та стрілецької 
зброї здійснив обстріл наших по-
зицій у районі Жолобка. Втрат 
не було. Та, на жаль, не обійш-
лося без них у попередні дні. 

15 листопада в зоні проведення 
ООС загинув сержант Олександр 
Лук’янець, старшина 3-ї мото-
піхотної роти 21-го омпб.  У ба-
тальйоні він проходив службу з 
2016 року. Зазначимо, що Олек-
сандр був рідним братом відомо-
го українського історика, дирек-
тора Львівського Національно-
го музею-меморіалу «Тюрма на 
Лонцького» Руслана Забілого. 
А 17 листопада загинув під час 
нічного бою ще один наш слав-
ний воїн – військослужбовець 
10-ї ОГШБр Віталій Онофрейчук 
з Буковини. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах завершився 
демарш водіїв «маршруток», 
які вимагали підняти ціну за 
проїзд із 4 до 5 гривень і чо-
тири дні поспіль страйкува-
ли. Наразі «маршрутки» на 
маршрутах. А ціна на квит-
ки поки залишилася та сама 
— 4 гривні.
 Як повідомляє заступник 
черкаського міського голови 
Людмила Бурдонос, нарешті 
є договір із перевізниками, 
за яким вони можуть пра-
цювати в місті до проведен-
ня конкурсу і за яким влада 
має право вимагати від них 
поліпшення якості переве-
зення, дотримання маршру-
ту, графіка руху та може кон-
тролювати їх. Пані Людмила 
пояснює, що після останньо-
го засідання виконкому місь-
кої ради в угоді з перевізни-
ками прибрали пункт про 
пільгові перевезення шко-
лярів на умовах 3 гривні до 
обіду і безкоштовно — після 
обіду, але додали безплатний 
проїзд для дітей із малозабез-
печених сімей, та про проїз-
ний квиток, який можуть 
купити батьки у перевізника 
на його маршрути для свого 
школяра.
 «У Черкасах є перевіз-
ники, які мають кілька мар-
шрутів, є дитина, яка ко-
ристується зазвичай одним 
маршрутом — до школи або 
на заняття у гуртку. Бать-
ки можуть вибрати той мар-
шрут, який необхідний їй, і 
купити на місяць проїзний 
за 120 грн. Тож навіть туди-
назад вартість становитиме 
4 гривні в день, тобто 2 грив-
ні поїздка», — пояснює пані 
Людмила. І додає, дитина 
має право на безліч поїздок 

на всіх маршрутах перевіз-
ника, в якого купили проїз-
ний квиток. Але якщо бать-
ки забажають придбати про-
їзні квитки в декількох пе-
ревізників — мають на те 
право. І тут математика на 
користь містян, бо забезпе-
чується облік пасажирів та 
соціальна складова.
 Щодо підняття вартості 
проїзду до 5 гривень, то це 
питання, наголошує Людми-
ла Бурдонос, буде вирішува-
тися на наступному виконко-
мі. І тут мова про 6, 7, 8 гри-
вень, як заявляли раніше пе-
ревізники, не йде. За словами 
міського голови Черкас Ана-
толія Бондаренка, вартість 
проїзду може таки бути під-
нята до 5 гривень за умови, 
що перевізники будуть до-
тримуватися чіткого графіка 
перевезень, чистоти у своєму 
транспорті, матимуть ввічли-
вих кондукторів та водіїв, пе-
ревозитимуть за свій рахунок 
громадян 14 пільгових кате-
горій.
 За таке рішення, зазначає 
Людмила Бурдонос, особисто 
вона готова проголосувати. І 
дякує перевізникам за їхню 
обіцянку гарантувати якість 
перевезень. Також пані Люд-
мила нагадує черкащанам, 
що поскаржитися на пору-
шення в роботі перевізників 
можна за номером 1505 — це 
оперативна служба міськви-
конкому, яка приймає скар-
ги і передає їх у транспорт-
ний відділ.
 «Але попереджаю пере-
візників, якщо якість буде 
такою ж, як раніше, на їхніх 
маршрутах після конкур-
су будуть працювати інші. 
Боріться за свого клієнта, а 
клієнт — не влада, а люди», 
— підсумовує заступник чер-
каського міського голови. ■

Ірина КИРПА

 Інформаційне пові-
домлення про факти неза-
конного призову україн-
ців до армії країни-оку-
панта найближчим часом 
розглянуть фахівці Між-
народного кримінального 
суду (МКС). 
 Підконтрольні Моск-
ві військкомати розісла-
ли майже три тисячі 
повісток кримчанам у 
рамках призовної кам-
панії «Осінь-2018». В од-
ному лише окупованому 
Росією місті Севастополь 
повістки отримають 400 
осіб призовного віку. 
 Молодих хлопців 
пошлють служити до вій-
ськових частин Красно-
дарського краю, а також 
у Московську, Ростовську 
та інші області. Окупанти 
вже запланували відпра-
вити понад 2,5 тисячі но-
вобранців iз Криму літа-
ками військово-транспор-
тної авіації до військових 
частин Росії, з них понад 
тисячу новобранців — на 
російську військову базу 
у Вірменії.
 Правозахисники вив-
чили 165 нормативно-пра-
вових актів, що підтверд-
жують факти проведення 
призову кримчан на служ-
бу в російській армії. За 
відмову служити в армії 
країни-окупанта на лю-
дей чекає кримінальне 
переслідування. За ін-
формацією правозахис-
ної групи «Крим SOS», 
лише в 2018 році окупа-
ційні суди Криму оштра-
фували 18 осіб за ухилян-
ня від служби в російсь-
кій армії. Людей незакон-
но змусили виплатити від 
18 тисяч до 50 тисяч руб-
лів штрафу.
 Аналітик ГО «Крим-
ська правозахисна гру-
па» Олександр Сєдов роз-
повів, що вдалося знай-
ти дев’ять наказів про на-
городження кримчан за 
участь у військовій опе-
рації в Сирії. Це красно-
мовно свідчить на користь 

того, що російська влада 
використовує мешканців 
окупованого півострова 
для участі у своїх війсь-
кових операціях за межа-
ми РФ.
 Правозахисники за-
являють про те, що на да-
ний час є 33 судовi виро-
ки щодо жителів Криму 
за ухиляння від служби у 
збройних силах РФ, а ще 
три подібні справи перебу-
вають на розгляді в росій-
ських судах.
 — Окупаційна влада 
Криму не має права закли-
кати людей, що прожива-
ють на анексованих тери-
торіях, до лав своєї армії, 
— впевнений заступник 
голови Меджлісу кримсь-
котатарського народу Іль-
мі Умеров. — Практично 
весь світ вважає Росію аг-
ресором та окупантом, 
але в Кремлі не визна-
ють міжнародного пра-
ва та завжди заявляють 
про те, що питання Кри-
му не існує. Як бути? Зви-
чайно, не служити в армії 
окупанта. Відмова може 
загрожувати втратою 
свободи. Необхідно про 
це пам’ятати, але ж честь 
зберегти важливіше, чим 

просто жити та всього бо-
ятися!
 За чотири роки окупа-
ції Криму військо Росій-
ської Федерації поповни-
лось майже на 12 тисяч 
українців iз півострова, 
хоча це суперечить усім 
нормам міжнародного гу-
манітарного права. Лю-
ди просто потрапляють у 
пастку, побоюючись пере-
слідувань із боку ФСБ.
 Як розповіла проку-
рор прокуратури Авто-
номної Республіки Крим 
Єлизавета Дзігора, краї-
на-окупант відверто по-
рушує всі норми міжна-
родного права, а також 
51-шу статтю IV Женев-
ської конвенції щодо не-
допущення призову на 
службу до збройних сил 
держави-окупанта. Най-
ближчим часом офіс МКС 
в Україні почне своє роз-
слідування на підставі 
показів свідків та скарг 
потерпілих. Єлизаве-
та Дзігора нагадала, що 
раніше до МКС були по-
дані інформаційні пові-
домлення щодо націо-
налізації держмайна на 
окупованій території та 
депортації цивільного на-

селення — незаконне пе-
реміщення ув’язнених iз 
території Криму на тери-
торію РФ.
 — Будь-яке примусове 
залучення громадян Ук-
раїни, які проживають у 
Криму, до служби у зброй-
них силах Росії є військо-
вим злочином, — підкрес-
лив постійний представ-
ник Президента України 
в Автономній Республіці 
Крим Борис Бабин. — 
Особи, залучені до зброй-
них сил Росії добровіль-
но, можуть нести відпові-
дальність за вчинення у 
статусі військовослуж-
бовця міжнародних зло-
чинів (військові та проти 
людства), за участь в аг-
ресії проти України та ін-
ших держав, а в окремих 
випадках — за державну 
зраду або сприяння по-
рушенню територіальної 
цілісності України. На 
жаль, я не знаю жодного 
випадку притягнення до 
реальної відповідальності 
за такі злочини. Офіцій-
на статистика свідчить, 
що поки що досить мало 
поступає відповідних 
скарг до Європейсько-
го суду з прав людини та 
до інших міжнародних 
організацій. Таку ситу-
ацію можна пов’язати 
лише з агресивною полі-
тикою агентів впливу 
Росії...
 За словами Бориса Ба-
бина, ухилитися від служ-
би у лавах армії окупанта 
можна: не ставати на вій-
ськовий облік, не отриму-
вати російський паспорт 
(хоча до цього теж приму-
шують), їхати до України 
вчитися, жити та працю-
вати. ■

НА ФРОНТІ

Загострення наростає
Серед українських захисників — знову втрати

■

НОВИНИ ПЛЮС

Сьогодні прощатимуться з Діаною Петриненко 
 У вівторок, 20 листопада, у великому залі оперної студії Національної му-
зичної академії України ім. Петра Чайковського (вхід з боку майдану Незалеж-
ності) відбудеться прощання з оперною співачкою Діаною Петриненко. Цере-
монія розпочнеться об 11.00. Співачка відійшла у вічність 17 листопада на 
89-му році життя. Легенда української оперної сцени після закінчення Київсь-
кої консерваторії була солісткою (сопрано) Державної хорової капели «Дум-
ка», згодом — солісткою Київської філармонії. А з 1991 року Петриненко була 
професором Київської консерваторії. Лауреат Державної премії України імені 
Тараса Шевченка (1972). Гастролювала у США, Канаді, Італії, Франції, Японії, 
Угорщині, Фінляндії. Діана Петриненко — мати відомого українського співа-
ка Тараса Петриненка.

Помер меценат барон Фальц-Фейн
 У столиці Ліхтенштейну — Вадуці — помер відомий меценат, уродженець 
Херсонщини, нащадок засновника національного заповідника «Асканія-Нова» 
барон Едуард фон Фальц-Фейн. Про це повідомив громадський діяч Артур 
Рудзицький на своїй сторінці у «Фейсбуці», пізніше інформацію підтвердив 
опікун загиблого Адольф Хіб. Повідомляють, що вранці в суботу, 17 листопа-
да, на віллі барона сталася пожежа. Пожежники, які прибули на місце, вияви-
ли Едуарда фон Фальц-Фейна без ознак життя (в останні роки 106-літній ба-
рон був прикутий до ліжка). Причини пожежі з’ясовує поліція. Барон Фальц-
Фейн мав безліч нагород України: орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня 
— за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Украї-
ни, популяризацію її історичної спадщини, орден князя Ярослава Мудрого V 
ступеня — за визначний особистий внесок у збереження української культур-
ної спадщини, активну участь у розвитку біосферного заповідника «Асканія-
Нова», орден «За заслуги» I ступеня — за значний особистий внесок у підви-
щення міжнародного престижу України, багаторічну плідну благодійницьку 
діяльність.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 За ініціативою командувача 
Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сер-
гія Наєва в районі проведення ООС роз-
почалося практичне впровадження ін-
теграційної платформи «Дельта». Тепер 
військові зможуть на новому рівні здій-
снювати процеси загальновійськового 
планування та управління. Більше того, 
інтеграційна платформа «Дельта» засто-
совує єдиний протокол інформаційного 
обміну, який прийнято у країнах-членах 
НАТО.

■

Лави російської армії суттєво поповнилися  примусово
за рахунок анексованих українців.

❙
❙

«КРИМНАШ»

Замуштрували москалі 
Примус жителів анексованого півострова до служби 
у збройних силах РФ визнано військовим злочином

■

КОМПРОМІС

Повстання машин
Перевізники завершили страйк і 
повернулися на маршрути

■
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Осіння зима 
Протягом тижня в Україні 
йтимуть дощі з мокрим 
снігом
Олександра ТВЕРДА

 Від початку і до кінця цього тиж-
ня в Україні збережеться холодна по-
года з дощами і мокрим снігом. На до-
рогах у більшості регіонів буде слизь-
ко — про це заявили в Українському 
гідрометцентрі. Температура вночі ко-
ливатиметься від 0 до 6 градусів моро-
зу, вдень від 2 градусів морозу до 4 теп-
ла. В південних областях і на Закарпат-
ті вночі буде від 2 до 4 градусів тепла, 
вдень стовпчик термометра може сяга-
ти позначки навіть у 8 градусів тепла. 
У Києві очікується мокрий сніг i дощ. 
Температура вночі 1-3 градуси морозу, 
вдень до 2 тепла. «Впродовж 20, 21, 22 
листопада внаслідок переміщення цик-
лону з районів Середземномор’я пого-
да в Україні ускладниться. Прийдуть 
опади, спочатку мокрий сніг та дощ, 
потім через потепління лише дощ. Опа-
ди та вітер можуть бути дуже сильними. 
Така несприятлива погода відчувається 
нашим організмом часто заздалегідь», 
— написала на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» синоптик Наталка Діденко. 
 Лікарі ж попереджають, що до різ-
ких перепадів температури повітря най-
більш чутливі діти, люди похилого віку, 
ті, хто має захворювання серцево-судин-
ної системи, а також люди, які мають 
перенесені неврологічні захворюван-
ня. «Тому саме ці категорії людей по-
винні обережно ставитись до здоров’я та 
берег ти себе в різні пори роки. При різ-
ких перепадах температури можливі за-
гострення названих хвороб. При гіпер-
тонічній хворобі можливі гіпертонічні 
кризи в цей період (різкий підйом ар-
теріального тиску, який може призвес-
ти до розвитку гострого порушення моз-
кового кровообігу). Люди, які мають за-
хворювання серцево-судинної системи, 
повинні з обережністю ставитись до різ-
ких перепадів температури: насампе-
ред слідкувати за станом свого здоров’я 
в цей період, міряти артеріальний тиск 
упродовж дня. Особливо уважними 
слід бути тим, хто має хронічні захво-
рювання органів дихання, тому що пе-
реохолодження може спровокувати за-
гострення хронічних бронхітів, спри-
чинити ангіну, тонзиліт, гайморит, а 
також ускладнення у вигляді пневмо-
нії», — розповіла у коментарі «УМ» лі-
кар швидкої допомоги Олеся Тверда.
 Також під час спілкування з «УМ» 
лікар порадила убезпечувати себе від 
охолодження, особливу увагу приділя-
ти дітям, адже саме вони в зоні ризику. 
«В таку пору року дітей потрібно тепло 
одягати, слідкувати, щоб дитина не пе-
ребувала довгий час на холоді», — за-
значає лікарка. Варто також пам’ятати, 
що одяг повинен бути теплим по сезону, 
бажано з натуральних тканин, а взуття 
— вільним, обов’язково за розміром, не 
стискати пальці, щоб не порушити кро-
вообіг у ногах. А ще одяг і взуття ма-
ють «дихати», щоб організм людини 
міг правильно регулювати свій тепло-
обмін. «Якщо вам доводиться довго пе-
ребувати на морозі, неодмінно рухайте-
ся — стрибайте, тупцюйте, таким чином 
розігріваються м’язи. Стійкість організ-
му, як відомо, залежить, насамперед, і 
від імунітету людини . Має бути здоро-
ве, збалансоване харчування з пожив-
ними речовинами, обов’язково вітамі-
ни, свіжі фрукти та соки. Для профілак-
тики простудних хвороб можна пореко-
мендувати прийом фітокомплексів, що 
зміцнюють імунітет», — додає лікар.
 Нагадаємо, згідно з даними Цент-
ральної геофізичної обсерваторії Ук-
раїни, найхолоднішим цей день у Києві 
був у 1933 році — мінус 16,7 градуса, а 
найтеплішим у 1926-му та 1963 роках 
— +14,2 градуса. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Як повідомив сайт Антимонопольно-
го комітету  України, британська ком-
панія SALIC UK Ltd отримала дозвіл 
Антимонопольного комітету України 
на придбання Самолусківського кро-
хмального заводу, що розташований у 
Гусятинському районі Тернопільщи-
ни. Операція з купівлі земельних діля-
нок та нерухомого майна підприємства, 
яке належить широко відомому захід-
ноукраїнському агрохолдингу «Мрія», 
є продовженням процесу купівлі  іно-
земним власником усіх основних сіль-
ськогосподарських активів цього агро-
холдингу. 
 Компанія SALIC UK була заснована 
у 2012 році як дочірня компанія Saudi 
Agricultural and Livestock Investment 
Company — акціонерного товариства 
Фонду державних інвестицій Королівс-
тва Саудівська Аравія. Її основна статут-
на діяльність окреслена як інвестиції в 
сільське господарство та тваринництво 
в країнах, що мають конкурентну пере-
вагу у сприянні виробництву продуктів 

харчування та їх доступності для ек-
спортних ринків. Український актив 
SALIC — Continental Farmers Group  — 
«зайшов» у Західну Україну ще в 2006-
му, і досі проводив свою діяльність на 
45 тисячах гектарів землі, в основному 
на Львівщині. Щодо «Мрії» новий влас-
ник анонсував інвестиції на суму близь-
ко 150 мільйонів доларів у нове облад-
нання, інфраструктуру, технології та 
консолідацію земельного банку «Мрії» 
з тим, щоб вивести її діяльність на сві-
товий рівень.
 Нагадаємо читачам також про те, 
що «Мрія» — це  вертикально інтегро-
ваний агропромисловий холдинг, який 
засновував ще в 1992 році тернопільсь-
кий  фермер Іван  Гута як сімейний біз-
нес. Сам він потім був удостоєний зван-

ня Героя України, а його «Мрія» ста-
ла справжньою гордістю не тільки За-
хідної України (нині її земельний банк 
становить 150 тисяч гектарів, а потуж-
ності елеваторів і зерносховищ оціню-
ють у 380 тисяч тонн). У 2002-му гене-
ральним директором агрохолдингу став 
син Івана Гути Микола (той самий, яко-
го нещодавно екстрадіювали зі Швей-
царії і якого звинувачують у заволодін-
ні незаконним шляхом більш як 100 
мільйонами доларів іноземних інвести-
ційних фондів). А в 2014-му «Мрія» ви-
мушена була оголосити про технічний 
дефолт. Відтак контроль над нею перей-
шов до рук кредиторів, і лише в серпні 
цього року було завершено реструкту-
ризацію боргу компанії, що становив 
понад мільярд доларів. ■

ІНВЕСТИЦІЇ

Не наша «Мрія»
Або навіщо саудитам український крохмаль

■

Катерина БАЧИНСЬКА 

 Те, що українці є двигу-
ном польської економіки, — 
відомо вже давно. Проте пер-
шу позицію ми займаємо не 
лише серед найбільшої кіль-
кості заробітчан у цій країні. 
За даними Головного статис-
тичного управління Поль-
щі, у 2017 році саме грома-
дяни України  витратили у 
цій країні найбільшу суму 
коштів — майже 8 млрд. зло-
тих, а це близько 1,8 млрд. 
євро. У дослідженні врахо-
вували не лише туристів, а й 
осіб, які проживають у Поль-
щі і мають українське грома-
дянство. Таким чином, за ре-
зультатами дослідження, ук-
раїнці позитивно впливають 
на ВВП у сусідній країні.  За-
галом же минулоріч інозем-
ці залишили в Польщі 41,5 
млрд. злотих  (9,65 млрд. 
євро), що на 6% більше, ніж 
попереднього року. 
 За даними статистики, 
наші громадяни під час одно-
го візиту витрачали у крам-
ницях та ресторанах у серед-
ньому 174,6 євро, натомість 
німці — лише 107 євро.  Ек-
сперти компанії Personnel 
Service зазначили, що від-
криття прикордонного руху 
та продовження періоду ле-
гальної праці для громадян 
України у Польщі позитив-
но впливатиме на польський 
ВВП. Подорожувала цьо-
го року Польщею й україн-
ка Ганна Мартищук. Дівчи-
на розповідає, що під час сво-
го вояжу в польських містах 
залишала небагато грошей, 
проте запевняє — усе зале-
жить від того, з якою метою 
ви їдете у подорож. «Я пере-
конана, що є люди, які зали-
шають і більшу суму, все за-
лежить від того, з якою ме-
тою і чому їдуть. Для мене 
були важливі не ресторани 
і магазини, а архітектура та 
побут поляків, тому я витра-
тила незначну суму і залиши-
лась задоволена поїздкою», 
— розповідає дівчина. А от 
Ганна Подольська, українка 
за походженням, яка, про-
те, працює в Польщі, у мага-
зині, вже понад п’ять років, 
запевняє, що українців зараз 
справді багато і не дивується 
такій статистиці. «Часом за 
день, трапляється так, що я 
обслуговую більше україн-
ців, аніж поляків. Своїх за-
вжди чутно за акцентом, — 
сміється вона. — Тому все 
залежить від тенденції, бо 

якщо раніше українці були 
переважно у великих містах, 
то зараз їх багато і на околи-
цях міст, і в маленьких се-
лах. У Польщі є робота, тому 
їдуть і, відповідно, залиша-
ють там частину заробітку». 
 Експерти ж запевняють, 
що такій статистиці не варто 
дивуватися, адже, як писа-
ло видання Rzecz Pospolita, 
Польщі загрожує економіч-
на криза в разі масового від-
току українських трудових 
мігрантів до Німеччини та ін-
ших країн ЄС. За даними ви-
дання, зараз у Польщі офіцій-
но працевлаштовано 569 ти-
сяч іноземців, переважна 
більшість iз яких (426 тисяч) 
— українці. Крім того, за різ-
ними оцінками, ще близько 
мільйона українців працює 
нелегально. Якщо Німеччина 
з 1 січня 2019 року таки від-
криє свій ринок для інозем-
ців, більшість українців, які 
працюють сьогодні в Поль-
щі, може переїхати далі на 
захід, де зарплати часом ут-

ричі вищі за польські. 
 Самі ж поляки не хочуть 
працювати за гроші, які от-
римують українці в Поль-
щі, тому їдуть до Німеччини 
та Британії. Очевидно, що з 
2019 року свої погляди сто-
совно українців вирішили 
переглянути і в Німеччині. 
Адже посприяв стрімкому 
розвитку польської економі-
ки саме наплив українських 
трудових мігрантів. Тому за-
хідні країни зараз почали пе-
реглядати свою політику сто-
совно роботи трудових міг-
рантів. Ідеться не лише про 
Чехію, яка впродовж остан-
нього року дещо спростила 
вимоги для отримання ук-
раїнцями робочої візи. На це 
звернули увагу і в Німеччині 
— одному зi «стовпів» євро-
пейської економіки. Конк-
ретні зміни до міграційного 
законодавства мають набу-
ти чинності на початку 2019 
року. Як розповідають екс-
перти, роботодавці зі Схід-
ної Європи починають бити 

на сполох. «Вони не можуть 
собі дозволити платити такі 
гроші, які зараз може запро-
понувати Німеччина. Адже 
часом зарплата в цій країні 
вдвічі, а то й утричі вища за 
польську. Очевидно, якщо 
спростять із січня законо-
давство стосовно трудової 
міграції, українці поступо-
во рухатимуться до багат-
ших країн», — розповідає 
«УМ» політолог Іван Вішко. 
Зрозуміло, що такого спро-
щення, яке зараз є у Поль-
щі, не буде, але іноземці од-
нозначно отримають полег-
шення в процедурі доступу 
до німецького ринку праці. 
Паралельно ж експерти ра-
дять не нав’язувати «зраду» 
щодо згаданої статистики, 
адже попри те, що саме ук-
раїнці цього року найбільше 
коштів залишили в Польщі, 
заробивши в сусідній країні, 
значний відсоток заробітчан 
таки повертаються додому і 
вкладають зароблені кошти 
в Україні. ■

ТЕНДЕНЦІЯ

І вашим, і нашим
За минулий рік українці витратили найбільше коштів серед 
усіх громадян, які перебували в Польщі

■

Сотні тисяч українців сприяють зростанню ВВП Польщі.❙
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Катерина ШУМИЛО
(Інтернет-видання «Апостроф»)

Як олігархи використовують 
свої телеканали для впливу на 
вибори і формування громад-
ської думки, яких сюрпризів 
чекати від президентських пе-
регонів і хто ж сформує трійку 
лідерів, «Апострофу» розповів 
політтехнолог, експерт у сфері 
стратегічних комунікацій, фа-
хівець із антикризових кампаній 
Денис Богуш.

З інтернету — до бабусь
 ■ Одна з основних статей 
витрат під час виборів — це 
медіакампанія. Хто сьогодні 
з політичних сил, конкретних 
політиків контролює медіа в 
Україні?
 — Медіа у нас контролюють, 
здається, три політичні сили. 
Найпопулярніший канал, який 
б’є всіх у всіх рейтингах — «1+1» 
Ігоря Коломойського. На друго-
му місці «Інтер» — це Льовоч-
кін, Хорошковський і Фірташ. 
Далі Ахметов — телеканал «Ук-
раїна». Потім йдуть три канали 
Пінчука: СТБ, ICTV та «Новий 
канал». Плюс «112» і Zik, які за-
раз перейшли Медведчуку яки-
мись шляхами. «Прямий» і «5-
й канал» — це, може, якесь ото-
чення Порошенка, але ці кана-
ли мають сегментарний вплив. 
Тому що найвпливовіший канал 
— «1+1», його гарантовано ди-
виться щовечора мінімум десять 
мільйонів людей.
 Якщо говорити про новинні 
канали, то за впливом «112» — 
на першому місці, а далі йде вже 
NewsOne і «Прямий». Кажуть, 
що зараз «112» — власність Мед-
ведчука, там змінилася й інфор-
маційна політика, і логіка за-
прошення людей. І найголовні-
ше, що політики розуміють, 
як медіа впливає на громадсь-
ку думку. Спочатку вони но-
винами впливають на людей, а 
потім, коли почнеться активна 
перед виборча кампанія, підуть 
рекламні ролики.
 ■ Тобто, навіть якщо політик 
або політична сила — у чорно-
му списку, вони все одно змо-
жуть домовитися про рекламу?
 — Дивлячись де. У принципі, 
так, усі домовляються. Просто в 
момент виборів виникає питан-
ня рівного доступу. І як тільки 
виникає рівний доступ, ось тоді 
виникає нагляд Нацрадою з те-
лебачення і радіомовлення, яка 
починає стежити, щоб не було 
порушень. Тобто  якщо скарга 
виникає про те, що нерівний до-
ступ, то вони починають вжива-
ти якісь заходи. Тому в «Інтера» 
були питання з ліцензією, та й у 
інших каналів можуть виникну-
ти подібні проблеми.
 ■ Наскільки важливі регіо-
нальні медіа і як їх можуть ви-
користовувати політтехнологи?
 — По-перше, дивлячись, 
які канали, в яких регіонах, 
наскільки вони розкручені, на-
скільки їх дивляться. Люди, зви-
чайно, хочуть дивитися новини 
«свої». Наприклад, у Київській 
області є два дуже сильні теле-
канали: це «Погляд» — Ірпінь, 
Буча, Ворзель, Коцюбинське, 
Вишгород, і «Крокус» — у Білій 
Церкві. Вони дуже популярні у 
себе: десь 30-40% місцевих жи-
телів їх дивляться, тобто вони 
дивляться новини про події сво-
го регіону, які не зможуть поба-
чити по центральних телекана-
лах. Якщо ці регіональні канали 
якусь політичну складову дода-
ють, то тоді, звичайно, вони та-
кож можуть бути інструментом 
впливу, але це вже не гаранто-
вано. Якщо місцеві канали фі-
нансуються владою, то вони об-
лизують владу, і це викликає 

таке почуття блювоти, що тіль-
ки бабусі дивляться таке. А 
якщо ці канали тримають у на-
прузі владу, то тоді це цікаво, 
тоді це реальна четверта влада. 
І так у дуже багатьох регіонах: 
є в Запоріжжі дуже активні ка-
нали, у Дніпрі активні канали, 
у Вінниці, у Полтаві, у Кропив-
ницькому, у Миколаєві. Їх див-
ляться і обговорюють, вони там 
є частиною життя.
 ■ Тобто вони мають вплив на 
місцеве населення?
 — Так. Просто питання в тех-
нологіях, як впливають.
 ■ Є політики, які користують-
ся величезною популярністю у 
Facebook. Ці політики думають, 
що їх усі знають, у них величез-
ний рейтинг, а в підсумку пере-
магають ті, кого більше на теле-
баченні світять. Так хто сьогод-
ні більший вплив чинить — ін-
тернет чи традиційні ЗМІ?
 — Населення бідне, і воно 
дивиться телевізор уже бага-

то років. Це все ілюзія. Я б по-
рекомендував цим кандида-
там, які говорять про Facebook, 
просто посидіти на виборчій 
дільниці з ранку до вечора, по-
дивитися в обличчя людям, які 
приходять голосувати. Адже ці 
кандидати думають про лайки, 
пости, флешмоби, твіттери, а 
приходять на дільниці пенсіо-
нери, інваліди, звичайні сім’ї. 
Це потім дуже протвережує. 
Так, соціальні мережі, Facebook 
— дуже важливі, зараз близько 
80% молоді підключені до ін-
тернету в країні, але ці люди не 
цікавляться політикою. Пот-
рібно відразу зрозуміти, що 
вони твій політичний ролик не 
будуть дивитися в інтернеті. Це 
працює вже більше, але працює 
винятково для місцевих еліт. 
Тобто такі ж, як ти, кандидати і 

журналісти, осіб зі сто, сидять у 
цьому місті і в цьому Facebook, 
і один одного лайкають, ще ко-
жен додає два-три боти, і в них 
там узагалі окреме життя. Ось 
кандидат «налайкався», вихо-
дить на вулицю, а там на лавці 
сидять три бабусі, які взагалі 
не в курсі всього того «движ-
няка», який відбувається в соц-
мережах. Звичайно, технології 
розвиваються і просуваються, 
але дуже повільно.

«Молоді дуже не хочеться йти 
на вибори»
 ■ Хто ще, крім Тимошенко, 
активно працює з молоддю?
 — Усі працюють із молод-
дю, просто такий результат: мо-
лодь усе одно не прийде на вибо-
ри. У Кличка молода аудиторія 
була все життя. «Народний рух 
України» працює з молоддю, у 
БПП є молода «Солідарність». 
У всіх є ці молодіжні крила, і я 
вважаю, такі кадрові резерви 

потрібні. Те, що навіть ці мо-
лодіжні крила зможуть привес-
ти більше хоча б на 5% молоді 
в їхньому рідному місті, це гра-
нично складна історія. Я у ви-
борах беру участь з 1998 року, 
близько 30 кампаній провів, 
причому я там на стратегічних 
ролях: або керівник кампанії, 
або керівник штабу, завжди я 
цей фактор враховую і намагаю-
ся щось із ним зробити. Молоді 
дуже не хочеться йти на вибо-
ри. І навіть влаштовуючи кон-
церти відомих виконавців... ця 
молодь приходить на концерти, 
вона кричить, бере участь у різ-
них перформансах та акціях і 
навіть стоїть із плакатами. Але 
зробити особистий громадянсь-
кий крок: узяти паспорт у не-
ділю і піти на вибори — це гра-
нично складно. Нам ще треба 

виховувати молоде покоління. 
До речі, молоді приходить біль-
ше на 5-10%, ніж, наприклад, 
десять років тому, але це зале-
жить від загальної явки. Якщо 
загальна явка на місцевих ви-
борах — це 40-50%, на загаль-
нонаціональних — це 50-70%, 
то відсоток молоді пропорційно 
вищий, якщо маленька явка, то 
пропорційно нижчий.
 ■ А скільки молоді в нас уза-
галі у відсотковому співвідно-
шенні?
 — 30%. Я зазвичай поділяю 
на три категорії: пенсіонери, їх 
десь приблизно 11 мільйонів 
осіб, молодь, яка може голосу-
вати, і середнього віку працюю-
чі люди, їх приблизно рівні час-
тки. Із пенсіонерів приходять 
80%, з молоді приходить 10-
15%, а ось уся явка залежить 
від працюючих. Тобто якщо 
приблизно приходить 50% пра-
цюючих.

«Медведчук сказав, 
що Тимошенко краща»
 ■ Чого чекати нам до Нового 
року, яких, можливо, цікавих і 
не дуже подій напередодні пре-
зидентської кампанії?
 — Усе буде так само. Гравців 
не додасться, будуть якісь гро-
тескні, типу Іво Бобула, або ще 
хтось, але всі вони відпадуть у 
момент реєстрації, коли треба 
буде платити 2,5 мільйона гри-
вень. Тоді ми побачимо реаль-
них кандидатів. Я бачу вибори 
як змагання Порошенка і Ти-
мошенко. Зараз рейтинг Поро-
шенка зростає, Тимошенко па-
дає, падає рейтинг Гриценка, 
тому що він нічого не робить. 
Йому реально величезна кіль-
кість людей повірила, а ніхто 
нічого не зробив. Уся ця опо-
зиційна біло-синя ніша впаде, 
тому що роздрібнилася. Тобто 
якщо раніше Рабинович з Опо-
зиційним блоком і «За життя» 
об’єднались і висунули канди-
датом у президенти Бойка, то 
він би гарантовано виходив до 
другого туру. У Новинського — 

там узагалі піввідсотка. А ось 
Мураєв роздробив «За життя», і 
тепер у біло-синіх немає шансів 
зайти до другого туру. Ось чому 
Путін так зараз і нервує: вплив 
на церкву вже починає втрача-
ти, і вплив на виборах теж проб-
лематичний. Тому що вони роз-
дрібнилися і вже точно не вихо-
дять у другий тур.
 Зараз уже виникає зовсім 
інше питання: як вчинить Зе-
ленський. Якщо кампанія Зе-
ленського вийде з віртуального 
світу в реальний, і ми побачимо 
якусь політичну команду, то у 
нього будуть хороші шанси. Але 
поки лідирує Юлія Тимошенко 
зі своєю командою. І на третьо-
му місці — Петро Порошенко. Я 
думаю, що буде ще далі зростан-
ня Порошенка, якщо Тимошен-
ко нічого не придумає цікавого, 
якщо її не підтримуватиме Мед-
ведчук або Путін, як вони до 
цього зробили: Медведчук вза-
галі сказав, що Юлія Тимошен-
ко краще, ніж Порошенко, а 
Путін сказав, що ми будемо до-
мовлятися з новою владою, ми з 
цією не хочемо, а з новою ми бу-
демо домовлятися.
 ■ Тобто, ви думаєте, що в 
другому турі антирейтинг Ти-
мошенко може спрацювати і 
Порошенко виграє?
 — Тут антирейтинг не так 
важливий, як рейтинг. Тобто 
антирейтинг — це тільки мож-
ливість злетіти швидко. Коли 
у тебе дуже великий антирей-
тинг, тобі дуже складно в остан-
ній момент різко злетіти на кате-
горіях «добро» і «зло». А важли-
вий рейтинг: якщо він підросте у 
Тимошенко і Порошенка, вони 
будуть на рівних. Але Порошен-
ко гравець більш досвідчений, і 
у нього є ресурс. У «Батьківщи-
ни» немає ресурсу владного в 
регіонах, тому Порошенко тут 
поза конкуренцією. Але якщо 
буде великий рейтинг у Тимо-
шенко, то вона виграє.
 Зараз дуже багато хто думає, 
куди бігти: до червоних або до 
синіх. Експерти, місцеві депу-
тати, політики спостерігають, 
хто переможе, вони зараз чека-
ють, коли це все буде вже так 
50/50. Їм дуже важливо пот-
рапити в команду переможця. 
Тому що, якщо прийде Тимо-
шенко, їй потрібні будуть нові 
люди всюди: у кожній області, 
на кожному міністерстві — це 
1500 осіб, яких треба постави-
ти на посади буквально за пер-
ший місяць. А БЮТ дуже голо-
дний, вони вже готові, але зараз 
є можливість у когось ще потра-
пити в топ. Тому зараз така ці-
кава ситуація.
 Я думаю, що до Нового року 
буде зрозуміло, що саме ці два 
головних кандидати будуть, 
якщо Зеленський не вистрі-
лить, і, якщо Гриценко не вчи-
нить якусь правильну дію. До 
цього Гриценко робив непра-
вильні дії, тобто у нього був ви-
сокий рейтинг, але зараз він 
здувся, не зміг утримати його, 
тому що у нього немає команди, 
він її не вміє будувати. Тому нія-
ких нових облич, крім Зеленсь-
кого, Порошенка і Тимошенко 
ми не побачимо. ■

ПАСЬЯНС

«Доля українських виборів 
залежить від коміка»
Політтехнолог Денис Богуш зробив прогноз на президентські вибори

■

Денис Богуш.
Фото з сайта apostrophe.ua (Дарія Давиденко/Апостроф).
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Зараз рейтинг Порошенка зростає, Тимошенко падає, 
падає рейтинг Гриценка, тому що він нічого не робить.
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Глибоко під 
водою
Аргентина сумує за командою 
підводного човна, який зник 
рік тому
Олег БОРОВСЬКИЙ  

 Влада Аргентини оголосила минулої суботи 
триденну жалобу в країні за командою підвод-
ного човна ARA San Juan, який зник рік тому. 
На його борту перебували 44 моряки. Залиш-
ки субмарини виявили минулого тижня. «Те-
пер, після знайдення човна, розпочинається 
фаза серйозного розслідування з метою вияви-
ти правду про причини катастрофи підводно-
го судна», — заявив президент Аргентини Ма-
урісіо Макрі. 
 Як повідомила аргентинська влада, судно 
лежить на глибині 800 метрів під товщею води 
поблизу півострова Валдес в аргентинській про-
вінції Патагонія. Воно було виявлене в півден-
ній частині Атлантичного океану за допомогою 
дистанційно керованого підводного зонда, за-
значається в повідомленні ВМС Аргентини.
 Оперативний центр пошуків перебував на 
борту американського корабля Ocean Infinity 
(«Безмежність океану»), який орендувала Ар-
гентина у вересні цього року для пошуків зник-
лого човна. Заява про знайдення залишків ARA 
San Juan була оприлюднена через два дні після 
закінчення жалобних урочистостей по затону-
лому судну з участю родин загиблих членів ко-
манди.
 Підводний човен «Сан Хуан» затонув 15 
листопада 2017 року. За хвилину до зникнен-
ня командування судна сигналізувало про ко-
ротке замикання в батареї акумуляторів. Не-
вдовзі після цього повідомлення в околицях ка-
тастрофи було чути звук потужного вибуху. Чо-
вен загинув на шляху з порту курортного міста 
Ушуая, яке розташоване на архіпелазі Вогняна 
Земля, до свого порту прописки Мар-дель-Пла-
та, що за 400 кілометрів на південь від Буенос-
Айреса. 
 Попри напружені пошуки човна кораблями 
аргентинського флоту та авіації за підтримки 
пошукових загонів США, дослідницько-пошу-
кового літака НАСА Р-3 і кількох інших країн 
місце загибелі судна та його залишки не вдава-
лось віднайти до останнього часу. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Новообраний губернатор 
бразильського Ріо-де-Жа-
нейро Вілсон Вітцель хоче 
дати поліції штату карт-
бланш на відстріл злочинців. 
Такі ідеї — в ключі політики 
обраного президента країни 
Жаіра Болсонару.
 «Правильно — це вбива-
ти бандита, котрий має при 
собі зброю. І поліція чинити-
ме правильно: його голівонь-
ку братимуть на приціл — і 
вогонь!». Такі драконівські 
методи боротьби проти нар-
которговців у Ріо-де-Жаней-
ро анонсував в інтерв’ю бра-
зильському виданню Estado 
de S. Paulo федеральний суд-
дя країни Вілсон Вітцель.
 В ефірі телеканала 
GloboNews він також про-
коментував фото озброєних 
молодих людей, зроблені з 
гелікоптера. Приголомше-
ним телеведучим Вітцель за-
явив, що, мовляв, якби по-
бачив такі кадри з патруль-
ного гелікоптера поліцейсь-
ких, він тієї ж миті віддав би 
їм наказ відкрити вогонь.
 Ще кілька тижнів тому 
суддю Вітцеля у Бразилії 
мало хто знав. За даними сер-
пневого опитування, рейтинг 
його популярності був на рів-
ні лише одного відсотка. На-
прикінці жовтня його обра-
ли губернатором округу Ріо-
де-Жанейро з несподівани-
ми 60 відсотками голосів. Як 
і обраний президентом Бра-
зилії прихильник військо-
вої диктатури та колишній 
десантник Жаір Болсонару, 
Вітцель піднявся на хвилі 
популярності ультраправих 
поглядів. Посаду губернато-
ра він обійме з першого січ-
ня. Своїм пріоритетом він 
обіцяє зробити боротьбу про-
ти насильства, в якому пото-

пає Ріо. Розпочаті ще 2008 
року заходи з відновлення 
правопорядку у фавелах — 
бідних околицях Ріо-де-Жа-
нейро — за допомогою роз-
ширення мережі поліцейсь-
ких відділків останнім часом 
зазнали краху. Попри всі зу-
силля влади, добре озброєні 
банди наркоторгівців повер-
таються і починають знову 
панувати у передмістях Ріо.
 За словами Вітцеля, 
у зв’язку iз ситуацією, що 
склалась, він звернувся як до 
військової, так і до цивільної 
поліції штату, аби з’ясувати 
кількість навчених снай-
перів у їхніх підрозділах. У 
планах губернатора-судді 
— організувати для них ін-
тенсивний вишкіл, аби вони 
були готові відстрілювати 
людей.
 Такі плани майбутнього 
губернатора викликали ве-
лику хвилю критики. Адже 
те, що під час спецоперацій 
поліцейські «з необачності» 
вбивають мирних мешкан-
ців, — реальність уже сьо-
годні. Один із відомих випад-
ків — коли сиротами зали-
шились діти чоловіка, якого 
застрелили через парасоль-
ку, яку поліцейські переплу-
тали з рушницею. Жертвою 
подібної «плутанини» став 
також робітник зі звичай-

ним дрилем у руках. Коли 
по житлових кварталах вла-
штовують обстріли з гелікоп-
терів, навіть діти шкільного 
віку не можуть почуватися 
в безпеці. Пояснення ситуа-
ції від Вітцеля приголомш-
ливі: у цих операціях прос-
то не були задіяні кваліфіко-
вані снайпери.
 У найближчих планах 
Вітцеля — візит до Ізраїлю, 
де новобраний губернатор 
планує придбати військові 
дрони Tikad, оснащені куле-
метами, які розробила аме-
риканська стартап-компанія 
Duke Robotics. У поїздці Віт-
целя супроподжуватиме син 
новообраного президента 
Жаіра Болсонару, сенатор 
Флавіо Болсонару.
 Адже ідея відстрілюва-
ти бандитів на відстані по-
добається й новому прези-
дентові. Мовляв, як части-
на миротворчої місії ООН 
на Гаїті бразильські війсь-
кові вже так робили. «Якщо 
вони відстежували когось зі 
зброєю, його відразу ж від-
стрілювали», — сказав якось 
він.
 Але у  Бразилії  діють 
бра зильські закони, нага-
дує в розмові з «Німецькою 
хвилею» полковник Робсон 
Родрігес да Сілва, який обій-
мав посаду заступника коман-

дувача військовою поліцією 
Ріо-де-Жанейро до початку 
2016 року. «Щоб втілити це 
в життя, Вітцелю спочатку 
доведеться повалити право-
ву державу. Адже, з юридич-
ної точки зору, це нонсенс, ос-
кільки законного нападу не 
буває. Є лише законна само-
оборона», — каже він.
 До того ж, наголошує пан 
Родрігес, слід замислитись 
над тим, наскільки психічно 
здоровими є люди, які доб-
ровільно йдуть на такі опера-
ції. «Така людина або втра-
тила зв’язок із законом, або 
садист, або має проблеми з 
головою, які не дають їй зро-
зуміти зміст чинного зако-
нодавства. Або ж ця людина 
має серйозні збочення».
 Громадські активісти 
в Ріо відреагували на пла-
ни Вітцеля обуренням. Роз-
критикувала плани й право-
захисна організація «Між-
народна амністія». Там 
вважають, що такі мето-
ди спровокують лише біль-
ше насильства, та й зреш-
тою вони суперечать чинно-
му законодавству. Критики 
планів майбутнього губер-
натора Ріо прогнозують ак-
ції помсти з боку наркобанд.
 Тим часом новообраний 
президент Болсонару вима-
гає законодавчих змін, які б 
розв’язали руки поліції. Від-
повідний законопроект уже 
був поданий сенатором Жозе 
Медейрушем із нині опозицій-
ної партії Podemos. У ньому 
подається більш широке виз-
начення рамок дозволеного 
законом самозахисту. Згідно 
із законопроектом, належать 
сюди, приміром, і ситуації, 
коли поліцейський «завдає 
поранень чи вбиває когось, 
хто має при собі зброю, засто-
сування якої обмежене на за-
конодавчому рівні». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Через обміління внаслі-
док тривалої засухи голов ної 
німецької водної артерії — 
річки Рейну — та, як наслі-
док, обмежене судноплавс-
тво на бензозаправках де-
яких регіонів ФРН все часті-
ше можна бачити таблички 
«Пального немає».
 Німецьке об’єднання під-
приємств нафтопереробної 
промисловості (MWV) звер-
нулося до міністерства транс-
порту ФРН iз проханням 

тимчасово скасувати заборо-
ну на проїзд бензовозів авто-
банами у вихідні та святкові 
дні. Також MVW просить 
дозволити збільшити мак-
симальну навантаженість 
транспорту з цистернами з 
40 до 44 тисяч тонн, повідо-
мив речник об’єднання у не-
ділю, 18 листопада, передає 
«Німецька хвиля».
 Причиною звернення 
об’єднання до профільного 
міністерства є загроза бра-
ку бензину в деяких регіо-
нах Німеччини уздовж Рей-

ну. Зокрема, в землі Північ-
ний Рейн-Вестфалія та Рей-
нланд-Пфальц бензин та 
дизельне пальне зазвичай до-
ставляють річковим транс-
портом, тепер же, коли судно-
плавство стало неможливим, 
«їжу» для машин доводиться 
перевозити автотранспортом. 
Однак транспортні перевезен-
ня продукції підприємств на-
фтопереробної промисловості 
обмежені заборонами, накла-
деними урядом. 
 Місяці без дощу і надзви-
чайно тепла погода спричи-

нили зниження рівня води 
у Рейні до одного з найниж-
чих показників в історії. Від-
сутність опадів та високі тем-
ператури призвели до рекор-
дного падіння рівня води у 
річках та озерах у всій Німеч-
чині. За словами метеороло-
гів, країна переживає найпо-
сушливіший період у новіт-
ній історії. Внаслідок цього 
особливо постраждала роз-
ташована вздовж Рейну за-
хідна федеральна земля Рей-
нланд-Пфальц. Схожа ситу-
ація навколо найдовшої єв-
ропейської ріки Дунай, яка 
починається у південно-за-
хідній німецькій федераль-
ній землі Баден-Вюртемберг, 
та на річці Ельба. 
 Нагадаємо, ще 26 жовтня 
через низький рівень води у 
Рейні уряд Німеччини дозво-
лив відкриття стратегічних 
запасів бензину, дизельного 
та авіаційного пального, аби 
допомогти рейнським регіо-
нам. Таким чином, у землях 
Гессен, Баден-Вюртемберг, 
Рейнланд-Пфальц та Пів-
нічний Рейн-Вестфалія уряд 
вдався до попереджувальних 
заходів iз метою уникнення 
кризи. За останні 40 років 
це четвертий випадок, коли 
влада відкрила резерви паль-
ного. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Польська православна церква підтримала 
сторону Москви
 Собор єпископів Польської автокефальної православної 
церкви, що відбувся 15 листопада 2018 року у Варшаві під 
проводом митрополита Сави, заборонив своїм священикам 
вступати в спілкування з представниками Української пра-
вославної церкви Київського патріархату та Української ав-
токефальної православної церкви, наголошуючи на тому, що 
вони накоїли багато злого. Про це повідомляється на офіцій-
ному сайті Польської автокефальної православної церкви 
www.orthodox.pl

ООН: щороку в ДТП гине 1,25 мільйона 
людей 
 Щороку в дорожньо-транспортних-пригодах гине 1,25 
мільйона людей, від 20 до 50 мільйонів отримують травми. 
Про це повідомили в ООН 18 листопада — у Всесвітній день 
пам’яті жертв ДТП. «Аварії на дорозі є основною причиною 
смерті молодих людей у віці від 15 до 29 років. Полови-
на всіх випадків смерті в дорожньо-транспортних пригодах 
припадає на пішоходів, мотоциклістів і велосипедистів», — 
ідеться у повідомленні. За прогнозами ВООЗ, до 2020 року 
травматизм унаслідок ДТП може стати третьою з основних 
причин загибелі та каліцтв. Основні причини аварій — пе-
ревищення швидкості, вживання алкоголю, порушення пра-
вил технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що 
забезпечують безпеку водіїв і пасажирів.

У Гватемалі чекають виверження вулкану
 У Гватемалі оголошено евакуацію після того, як у ре-
гіоні знову активізувався вулкан Фуего («Вогонь» у пере-
кладі з іспанської), через виверження якого влітку загину-
ли 160 людей, повідомив Національний інститут сейсмоло-
гії. В країні оголошено червоний рівень небезпеки з огляду 
на активність вулкану. В липні влада Гватемали повідомила, 
що кількість зниклих безвісти внаслідок виверження вулка-
ну Фуего збільшилась до 332 осіб. 

■

КРИЗА

Засуха висушила річку і... 
заправки
Через обміління 
Рейну та обмежене 
судноплавство в 
деяких регіонах 
ФРН відчувається 
брак пального

■

РАДИКАЛЬНО

На злочинців полюватимуть снайпери? 
У Бразилії запропонували сумнівний метод боротьби з криміналом

■

Вілсон Вітцель планує подолати злочинність 
у Ріо-де-Жанейро будь-якою ціною. 

❙
❙

Рейн навіть птахам тепер «по коліна». ❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛИСТОПАДА 2018 ЕКОНОМIКА

Головні витрати — війна і вибори
 Минулого тижня свій варіант зако-
нопроекту про Державний бюджет на 
наступний період затвердив Кабінет 
Міністрів і передав його на розгляд на-
родним депутатам. На обговоренні підго-
товленого до другого читання законопро-
екту Прем’єр-міністр Володимир Гройс-
ман заявив: уряд готовий працювати над 
документом із нардепами. У той же час, 
за його словами, держкошторис-2019 має 
бути реалістичним, щоб не спровокувати 
масштабну кризу в державі. 
 «З 1 січня 2019 року відбудеться пере-
рахунок пенсій військовим пенсіонерам. 
З 1 березня 2019 року — масштабний ав-
томатичний перерахунок пенсій май-
же 12 млн. пенсіонерів», — одразу зай-
шов з електоральних козирів Володимир 
Гройсман, помістивши це повідомлення 
у своєму «Твіттері». 
 Сам Прем’єр погодився з пропози-
цією міністра оборони Степана Полтора-
ка про збільшення фінансування його ві-
домства, зазначивши, що в бюджеті-2018 
витрати на оборону і безпеку були закла-
дені на рівні 5% ВВП, або 5,8 мільярда 
доларів. Проект держбюджету України 
на 2019 рік передбачає 5,3% ВВП, або 
близько 7,5 мільярда доларів. Володи-
мир Гройсман звернувся з такою ініціа-
тивою до Ради національної безпеки і обо-
рони. 
 Влада планує підвищити оплату бій-
цям, що захищають державу, до 10 тис. 
гривень. І Мінфін поговся з доцільністю 
такого кроку. 
 Ще одна стаття, до якої вносили кори-
гування, — вибори. Спершу президент-
ські, а потім — парламентські. Відповід-
но до розрахунків уряду, президентські 
вибори-2019 в Україні обійдуться плат-
никам податків у 2,3 млрд. гривень: саме 
стільки на цю кампанію закладуть до де-
ржавного бюджету на наступний рік.
 Таку цифру оприлюднив заступник 
голови Центральної виборчої комісії Олег 
Конопольський. «Загальна кількість 
коштів, передбачених на президентські 
вибори, — 2 млрд. 354 млн. 880 тис. гри-
вень», — уточнив він, наголосивши, що 
на перший тур піде 1,5 млрд. грн., на дру-
гий — 848 млн. грн.
 Надмірних трат на вибори, за слова-
ми посадовців із ЦВК, не буде. Так, за-
ступник голови ЦВК Євген Радченко 
розповів: до майбутніх виборів не зби-
раються закуповувати камери для он-
лайн-спостереження за виборчим про-
цесом, оскільки цей захід себе не вип-
равдав. «Понад мільярд гривень на це 
пішло на минулих виборах. Вони не 
потрiбнi, адже люди ними майже не ко-
ристувалися. За період трансляцій ка-
мер було здійснено понад 260 тис. за-
ходів, щоб подивитися, що відбувається 
на дільницях. Це приблизно 8 виборців 
на одну дільницю. І то це були заходи, 
а не постійний перегляд. Трата мільяр-
да не виправдана. У проекті бюджету на 
2019-й закупівля речей, які транслюють 
ситуацію на ділянках, не передбачена», 
— сказав він. 
 Утім додаткове навантаження на бюд-
жет може спричинити аномально велика 
кількість кандидатів у президенти. Вже 
сьогодні їх налічується 28, що, за слова-
ми генерального директора Комітету ви-

борців України, є рекордом за весь час на-
шої незалежності. 

Упоратися за два дні
 Намагаючись прискорити голосуван-
ня за бюджет у другому читанні, влада, 
безумовно, поспішає. І зрозуміти її мож-
на: на кону — черговий транш кредиту 
Міжнародного валютного фонду. Пого-
дившись підвищити вартість газу для 
населення, уряд зробив перший крок на 
шляху до цих грошей. 
 Аби мати їх, залишилось зовсім не-
багато: провести через парламент доку-
мент, проти якого МВФ у принципі не за-
перечує. Якщо, звичайно, його варіант у 
подальших читаннях не надто відрізня-
тиметься від варіанта першого читання. 
Який, власне кажучи, і схвалив МВФ.
 Щоправда, шлях до цього читання 
буде трохи тернистішим, ніж може зда-
ватися на перший погляд, — адже спо-
чатку треба буде ухвалити зміни до Бюд-
жетного і Податкового кодексів.
 «На порядку денному проект Де-
ржавного бюджету на 2019 рік стоїть на 
четвер. Я думаю, що все буде за планом. 
Тобто спочатку будемо розглядати змі-
ни до Бюджетного кодексу, до Податко-
вого кодексу, а потім — бюджет», — під-
твердив заступник голови Комітету ВР 
iз питань бюджету Сергій Мельник. За 
його словами, профільний комітет пови-
нен розглянути проект державного бюд-
жету в середу. Однак Міністерство фі-
нансів поки не повернуло в Раду узгод-
жений текст проекту з тими поправка-
ми, які пропонувалося внести в бюджет 
у другому читанні.
 «Ми подали в Мінфін висновки і про-
позиції. Для нас важливо побачити, що 
вони ухвалюють, а що відхиляють. Як 
тільки він зайде офіційно, розглянемо 
наші висновки і пропозиції і, відповідно, 
позицію Мінфіну: що враховано, а що — 
ні. Але ми реально зможемо за день роз-
глянути на комітеті в середу», — сказав 
він, додавши, що Мінфін розгляне про-

позиції комітету, які направлені як до-
ручення уряду.
 «Більше того, позиції, які на комітеті 
не були враховані, пішли як доручення 
уряду. За дорученням уряду вони повин-
ні надати висновок. Наприклад, питан-
ня про технікуми і коледжі. Там і дору-
чень багато. Це і буде предметом розгля-
ду комітету», — пояснив Мельник. 
 Демонструє оптимізм і спікер Вер-
ховної Ради Андрій Парубій. «Не таєм-
ниця, що ухвалення бюджету є однією з 
передумов отримання фінансової допо-
моги, яка сьогодні є дуже важливою для 
нашої країни. А тому існують усі пере-
думови для того, щоби 22 листопада ми 
змогли перейти до затвердження Держ-
бюджету–2019», — наголосив Парубій.

Ризики четверга
 Утім ситуація під куполом Верхов-
ної Ради зовсім не виглядає такою одно-
значно простою, яка би перетворила під-
готовку і день голосування за бюджет у 
просту формальність. З одного боку, поп-
ри те, що проект бюджету після першо-
го читання пройшов профільний комі-
тет парламенту і знову був розглянутий 
урядом, Гройсман дав зрозуміти депута-
там, що компроміси в процесі остаточ-
ного затвердження законопроекту мож-
ливі. Сказав він це прямо — уряд гото-
вий ще попрацювати над документом iз 
депутатами. 
 Безумовно, Гройсман зробив виму-
шений крок. Адже найкращий, на дум-
ку уряду, проект нічого не вартий, якщо 
не зібрати під нього 226 голосів. А це не 
так просто, навіть iз поправкою на спів-
працю в коаліції. Мажоритарники, які 
вважатимуть себе обділеними увагою, 
можуть просто не з’явитися на голосу-
вання. Або піти в глуху оборону, при-
криваючись «інтересами народу». Ви-
бори вже в наступному році і зберігати 

вірність фракції стає необов’язковим. 
 Плюс — «бойові втрати»: хтось може 
перебувати у відрядженні або на лікар-
няному. Передбачається, що «Батьків-
щина» та «Опозиційний блок» навідріз 
відмовляться голосувати за бюджет від 
влади, навіть найпрекрасніший. Зна-
чить, доведеться домовлятися з поза-
фракційними або депутатськими група-
ми. І без «роботи над документом з де-
путатами» тут не обійтися. А у чому по-
лягає така робота, розуміють навіть у 
МВФ. 
 З іншого боку — і сам Прем’єр, і ек-
сперти Фонду чудово розуміють: безко-
нечно враховувати «побажання народу», 
які артикулюють певні народні обранці, 
— просто нереально. Адже подібна пос-
тупливість iз боку уряду може роздути 
дефіцит бюджету, проти чого категорич-
но заперечує Фонд. А це може значити 
навіть, що непопулярне у народі підви-
щення вартості газу не дозволить отри-
мати нам омріяні гроші. А без грошей 
Фонду ми автоматично отримаємо від-
мову в макрофінансовій допомозі Євро-
союзу та Світового банку. А це, як вва-
жають економісти, — загроза для курсу 
гривні і ризики дефолту. Відповідати за 
будь-який iз цих негативних сценаріїв 
доведеться Кабміну, а не депутатам. 
 А тому уряд опинився між двома вог-
нями: якщо не домовиться з депутатами 
і бюджету не буде, — зрив перемовин iз 
Міжнародним валютним фондом, кри-
за зовнішніх платежів, падіння курсу 
гривні, можливий дефолт... Якщо ж до-
мовиться, пішовши на невиправданий 
компроміс, результат може бути таким 
самим — зрив перемовин із Фондом і 
далі за текстом... 
 Чи зуміє виконавча влада у цій ситуа-
ції пройти «між краплинками», і стане го-
ловною інтригою, за розв’язанням якої ми 
спостерігатимемо вже через два дні. ■

Олег ГАНСЬКИЙ

 Україна почала нарощу-
вати видобуток власного при-
родного газу. Так добовий ви-
добуток природного газу в 
Україні в середині листопада 
досяг показника 59 млн. ку-
бометрів на добу. 
 За підсумками жовтня се-
редньодобовий показник ви-
добутку газу становив 58,5 
млн. кубометрів на добу, ве-
ресня — 57,7 млн. кубів. Най-
більше зростання продемонс-

трувала компанія «Укргазви-
добування», на яку припадає 
близько 74% видобутку газу 
в країні. Ще 20% видобува-
ють приватні компанії і 4% 
— нафтова компанія «Укр-
нафта».
 Тим часом у Європі за-
являють: Україна може ста-
ти експортером газу і нафти 
до країн Євросоюзу. Однак 
їй необхідно гармонізувати 
своє законодавство з європей-
ським для того, аби розвива-
тись. Такої думки, зокрема, 

дотримується голова пред-
ставництва ЄС в Україні Хюґ 
Мінгареллі, який зазначив: 
для ефеектиного експорту 
газу і нафти до країн ЄС пот-
рібно створити розгалужену 
дистриб’юцію та конкурен-
цію.
 На його думку, пріорите-
том для споживачів мають 
стати заощадження та еко-
номне споживання. Окрім 
того, на його думку, Україна 
не може позбутись своїх пози-
цій транзитера, інакше щоро-

ку втрачатиме 2-3 мільярди 
доларів надходжень.
 Проблему з нашою ГТС, 
яка може виникнути після 
запуску газогону «Північний 
потік–2», Україна намагаєть-
ся розв’язати разом із наши-
ми західними партнерами. 
За словами очільника НАК 
«Нафтогаз України» Андрія 
Коболєва, вартість українсь-
кої газотранспортної систе-
ми оцінюється приблизно в 
14 млрд. «Будь-якій керую-
чій компанії, у якому б фор-
маті вона не була заснована, 
доведеться забезпечувати де-
ржаві прибутковість на цей 
капітал згідно з тією вартiс-
тю, яку встановлює регуля-
тор. Незалежно від формату, 
треба знайти такий механізм, 
який цей дохід буде забезпе-
чений державі», — пояснив 
він, зазначивши: зараз у єв-
ропейських партнерів немає 
бажання купувати українсь-
ку ГТС за такою ціною.

Збільшення витрат на оборону — єдине коригування кошторису, яке ні в кого з учасників 
бюджетного процесу не викликало заперечень.
Фото з сайта medium.com.

❙
❙
❙

ГРА У ЦИФРИ

Встигнути до грошей
Цього тижня Верховна Рада готується ухвалити в 
другому читанні Державний бюджет на 2019-й, — 
аби вчасно отримати обіцяний транш кредиту МВФ

■

Чиє паливо? Українське!
Європа вбачає у нашій державі потенційного експортера 
нафти і газу до західних держав. Якщо ми зуміємо позбутися 
стримуючих факторів для розвитку галузі

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

У розпалі — другий етап бюджетного процесу. Голосування за головний фінансовий 
документ держави в другому читанні заплановано на четвер. Події навколо підго-
товки чернетки Держбюджету–2019 відбуваються за всіма законами драматургії: 
чим ближче до фіналу, тим активніше прискорюються події. Головним лобістам, які 
мають вплив на розподіл бюджетних коштів, зараз треба якнайшвидше забезпечити 
як потреби галузей і конкретних суб’єктів господарювання, так і власні «хотєлки». 
Розуміючи при цьому, що і сам Держбюджет — не гумовий, і 2019 рік — один із 
найважчих для держави у фінансовому плані. 

СЕКТОР ГАЗУ■
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ЗБЕРІГАННЯ

Набудуємо 
елеваторів
Наступного року 
стартує будівництво 
зерносховищ
Оксана СОВА

 Нинішнього року чимало фер-
мерів втратили можливість добре 
заробити на хорошому врожаї піз-
ніх зернових через відсутність до-
статньої кількості зерносховищ. 
Чимало зібраного зерна довело-
ся продавати «з коліс» за безцінь. 
Втрат зазнали навіть агрокомпанії, 
забезпечені власними площами для 
зберігання, бо змушені прискори-
ти продажі щойно зібраних ранніх 
культур, аби звільнити їх під на-
ступні. Дефіцит елеваторів і зер-
новозів як для автомобільних, так 
і для залізничних перевезень, зму-
сив багатьох запланувати закупів-
лю та будівництво обладнання під 
урожай-2019.
 Кілька великих агрохолдин-
гів уже повідомили про розширен-
ня своїх елеваторних потужностей 
на наступний рік. Так, компанія 
«АПК-Інвест» із Донеччини, один 
із найбільших виробників свини-
ни в Україні, збирається збільшити 
елеваторні потужності свого комбі-
кормового заводу з 90 до 116 тисяч 
тонн одномоментного зберігання 
продукції. Компанія «НВК Ама-
рант» збирається під Миколаєвом 
побудувати спеціалізований елева-
тор для амаранту. Повідомляється, 
що під проект уже знайдено інвес-
тора, формують комерційну про-
позицію. Ще один елеватор в Ми-
колаївській області з’явиться за-
вдяки компанії «Укрземком». За 
словами головного агронома ком-
панії Валерія Слободянюка, елева-
тор потрібен, щоб бути максималь-
но наближеними до порту і зберіга-
ти врожай, а не продавати його од-
разу після збирання.
 Відразу два нові елеватори на-
ступного року запустить агрохол-
динг «Кернел». В експлуатацію бу-
дуть введені потужності в Білово-
дах Сумської області та під Ніжи-
ном на Чернігівщині.
 Бум будівництва елеваторів 
пов’язують із держпрограмою ком-
пенсації будівництва переробних 
підприємств, анонсованою депута-
тами Верховної Ради на 2019 рік, 
куди можуть увійти й елеватори.
 «Активна підтримка перероб-
ної промисловості та тваринниц-
тва, які просувають товар на зов-
нішні ринки, забезпечує створення 
нових робочих місць, пожвавлен-
ня сільських територій, поліпшен-
ня соціальних стандартів життя, а 
також забезпечує надходження по-
датків та інших доходів до місце-
вих бюджетів», — пояснює ініціа-
тиву виконувач обов’язків голо-
ви Комітету ВР з аграрних питань 
Олександр Бакуменко.
 Очікується, що компенсація дер-
жави на розвиток переробних під-
приємств становитиме 30 відсо-
тків. Але точно про неї дізнаємо-
ся після затвердження відповідної 
постанови Кабміну.
 Цього року компенсацію за роз-
виток тваринницької інфраструк-
тури отримали п’ять підприємств: 
«Прогрес», «Вінницька птахо-
фабрика», «Генетік-Інвест», «Ур-
манське», «Аграрна компанія 
2004». Критерії черговості та при-
нципів надання державних ком-
пенсацій вже не перший рік вла-
штовують лише невеличку части-
ну агропідприємств. ■

■

Олена ЯРОШЕНКО

 Івано-Франківське  обл   упра-
в ління лісового та мисливсь-
кого господарства ініціювало 
процес заповідання пралісів 
в Україні. Представники Все-
світнього фонду природи WWF, 
науковці та лісівники підписа-
ли клопотання про створення 
пралісових пам’яток природи 
у Болехівському лісовому гос-
подарстві. Підставою для ство-
рення пралісової пам’ятки є 
висновок про відповідність 
певної ділянки лісу критеріям 
пралісів, квазіпралісів чи при-
родних лісів. Болехівський ліс-
госп перший подав висновок 
про надання такого статусу лі-
сам на площі у майже півторас-
та гектарів. Решта держлісгос-
пів Івано-Франківщини неза-
баром теж узаконять праліси 
на своїх територіях, підготов-
ку необхідних документів вони 
вже завершують. Клопотання 

передадуть в обласне управлін-
ня екології Івано-Франківсь-
кої ОДА та на голосування до 
обласної ради. Начальник Іва-
но-Франківського управління 
Руслан Осташук каже, що зсу-
нути з місця процес, який убез-
печить від знищення безцін-
ний екопростір Карпат вдалося 
завдяки злагодженій співпраці 
лісівників, фахівців Фонду ди-
кої природи та науковців, які 
багато працювали, визначаю-
чи пралісові пам’ятки приро-
ди.
 Як відомо, ще у 2017 році 
Президент України підписав 
Закон «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів Ук-
раїни щодо охорони пралісів, 
згідно з Рамковою конвенцією 
про охорону та сталий розви-
ток Карпат». У цьому докумен-
ті визначено поняття, що таке 
«природні ліси», «праліси» та 
«квазіпраліси», а також вста-
новлюється особливий право-

вий режим їх збереження та 
охорони. Крім того, цей закон 
забороняє всі види рубок, будів-
ництво споруд, прокладання 
шляхів, проїзд транспорту, ви-
пасання худоби, промислову за-
готівлю недеревинних лісових 
продуктів. Також цей документ 
визначає адміністративну від-
повідальність за порушення ви-
мог охорони природних лісів, 
пралісів, квазіпралісів та вно-
сить зміни до Кримінального 
кодексу України щодо посилен-

ня відповідальності за незакон-
ну рубку дерев або чагарників у 
лісах, захисних та інших лісо-
вих насадженнях, у заповідни-
ках або на територіях і об’єктах 
природно-заповідного фонду. 
За інформацією Держлісагентс-
тва, тільки зараз вдалося підго-
тувати перші нормативні доку-
менти (висновки), які дозволя-
ють наповнити цей важливий 
для українських Карпат закон 
реальним змістом зі зрозуміли-
ми критеріями. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 За результатами онлайн-
опитування аграріїв, проведе-
ного сайтом AgroPolit, робо-
ту Міністерства аграрної полі-
тики та продовольства у 2018 
році оцінили на «двійку» за 
п’ятибальною шкалою. Трохи 
високих оцінок набрали тільки 
експортна політика відомства 
та частково — підтримка ма-
шинобудівних підприємств га-
лузі. 
 Участь в онлайн-опитуван-
ні взяли представники дрібно-
го та середнього агровиробниц-

тва, близько сотні керівників 
найбільших компаній з галузі 
АПК та причетні до аграрної 
тематики народні депутати Ук-
раїни. Найбільше позитиву у 
роботі Мінагро респонденти 
побачили у програмі підтрим-
ки вітчизняного виробника 
сільгосптехніки. З них чверть 
опитаних заявили, що підтри-
мують ставку держави на доту-
вання виробництва українсь-
кої сільськогосподарської тех-
ніки. Проте 33,8 відсотка від-
повіли: «Так, підтримую, але 
за умови, що українська техні-
ка відповідатиме показникам 

світової якості». Ще 25 відсо-
тків висловилися за те, щоб аг-
рарії самі обирали техніку, яка 
їм потрібна (незалежно від краї-
ни-виробника). Досвід 13,2 від-
сотка респондентів змусив їх 
голосувати взагалі проти про-
грами держпідтримки, а ще 3 
відсотки відповіли, що їх це не 
стосується.
 У відповідях на запитання 
про найбільші провали та най-
більші успіхи міністерства го-
лоси респондентів майже од-
ностайно вказують, що най-
більшим провалом відомства є 
програма держпідтримки в ці-
лому.
 Із п’яти вариантів відповіді 
на питання щодо досягнень Мі-
нагрополітики за рік лише 5,2 
відсотка аграріїв відзначили 
позитивну роботу міністерства 
у напрямку держпідтримки; 
0 — у земельній реформі; 3,4 
відсотка побачили позитив у бо-
ротьбі з рейдерством; 20,7 від-
сотка погодилися, що Мінагро 

позитивно вплинуло за цей рік 
на експортну політику і 70,7 
відсотка респондентів катего-
рично заявили, що позитивні 
досягнення у Мінагро відсутні.
 Тим часом на запитання про 
найбільші провали відомства 
32,6 відсотка опитуваних вка-
зали на провал держпідтримки 
в цілому; 27,3 — на відсутність 
ефективної боротьби з рейдерс-
твом; 25 відсотків констату-
вали негативний результат у 
просуванні земельної рефор-
ми; 14,4 назвали найбільшим 
провалом міністерства експор-
тну політику і лише 0,8 відсот-
ка респондентів упевнені, що 
провалів у Мінагро за цей рік 
не було.
 Загальну оцінку резуль-
татів голосування, яке скла-
дається з 14 питань, мож-
на переглянути за посилан-
ням https://agropolit.com/
blog/276-agrariyi-postavili-
dviyku-minagro-za-robotu-u-
2018-rotsi. ■

Аграріїв привітали і нагородили
 В Українському домі відбувся урочистий захід 
із нагоди Дня працівників сільського господарства. 
«Сімнадцять відсотків ВВП формуєте саме ви. Ваши-
ми руками, вашим інтелектом, вашими технологіями 
ми сьогодні впізнавані в усьому світі. Наша продукція 
вже представлена в 190 країн. Ви є основою і фунда-
ментом розвитку національної економіки», — зазна-
чив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у ві-
тальному слові.
 Він повідомив, що уряд збільшить обсяг де-
ржпідтримки аграріїв, сума якої у наступному році 
збільшиться до семи мільярдів гривень. Прем’єр та-
кож вручив урядові нагороди працівникам сільського 
господарства. «Україна має всі можливості для того, 
щоб вирішити проблему продовольчої безпеки у світі, 
і наша спільна праця буде лише сприяти цьому. Вже 
сьогодні у нас зібрано 65 мільйонів тонн зерна, і якщо 
дозволить погода, маємо всі шанси цього року отри-
мати рекордний урожай за всю історію незалежності 
України», — сказав перший заступник міністра аграр-
ної політики та продовольства України Максим Марти-
нюк, вітаючи аграріїв із професійним святом.

Антикорупційна програма
 19 листопада відбулося публічне громадське об-
говорення Антикорупційної програми Мінагрополітики 
на 2018—2020 роки. «Круглий стіл» пройшов за участі 
Комісії з оцінки корупційних ризиків Мінагрополіти-
ки, профільних експертів та представників громадсь-
ких організацій з питань запобігання корупції в аграр-

ному секторі економіки. Проект програми передбачає 
мінімізацію корупційних ризиків у діяльності Мініс-
терства, визначення вичерпних заходів із їх усунен-
ня. З Антикорупційною програмою можна ознайоми-
тися на офіційному веб-сайті міністерства. Результа-
ти публічного громадського обговорення будуть опри-
люднені на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

Прискорити інвестиції
 У Мінагрополітики відбулася зустріч першого за-
ступника міністра Максима Мартинюка з директором 
Світового банку у справах Білорусі, Молдови та Украї-
ни Сату Кахконен щодо реалізації проекту «Приско-
рення інвестицій у сільське господарство України». За 
словами Сату Кахконен, дедлайн для запуску проек-
ту встановлено на лютий 2019 року. Серед попередньо 
визначених аграрних компонентів реалізації проекту: 
гармонізація українського законодавства до вимог ЄС, 
удосконалення системи держпідтримки сільського гос-
подарства, стимулювання диверсифікації виробництва 
аграрного сектору, розвиток сільських територій, поси-
лення спроможності у сфері безпеки харчових продук-
тів, вирішення логістичних питань, поліпшення якості 
землекористування, покращення управління водни-
ми ресурсами, поліпшення доступу до сільськогоспо-
дарських ресурсів, удосконалення доступу до фінан-
сових ресурсів та інструментів управління ризиками. 
Проект має багатогалузевий характер та реалізовува-
тиметься: Мінагрополітики, Мінінфраструктури, Мінп-
рироди, Мінекономрозвитку. Координатором є Мінфін. 
Під час реалізації буде застосовано фінансовий інстру-

мент «Програма, орієнтована на результати». При до-
сягненні визначених Світовим банком показників Мін-
фіну перераховуватимуть попередньо узгоджену суму 
кредиту, яка буде розподілена між міністерствами – 
виконавцями проекту. Орієнтовний обсяг фінансуван-
ня для реалізації всіх заходів у межах проекту — 753 
мільйони доларів США, в тому числі кредит Світового 
банку – 200 мільйонів доларів США. 

Проти сказу — в тандемі з Польщею
 Між Міністерством агрополітики України та Мініс-
терством сільського господарства і розвитку села 
Республіки Польща підписано Угоду щодо боротьби 
зі сказом на території України у 2018 році. Підписан-
ня цієї угоди є послідовним продовженням спільної 
роботи для епізоотичного та епідеміологічного бла-
гополуччя як України та Польщі, так і країн Європей-
ського Союзу. За інформацією прес-служби Мінагро-
політики, впродовж останніх років Україна та Польща 
активно розвивають двостороннє співробітництво у 
сфері сільського господарства, зокрема у питаннях 
забезпечення здоров’я та благополуччя тварин, нау-
ково-технічного співробітництва та органічного вироб-
ництва. Мета підписання цієї угоди — забезпечити 
двостороннє співробітництва між Україною та Респуб-
лікою Польща у сфері боротьби зі сказом у буферній 
зоні, обмежити поширення вірусу сказу в областях, що 
межують з Республікою Польща. У рамках виконання 
угоди перед бачається проведення пероральної імуні-
зації диких м’ясоїдних тварин на території областей 
України.

Прийнятий торік закон про охорону прадавніх карпатських лісів 
неможливо виконувати, не встановивши критерії чітких меж між 
лісонасадженнями загалом та заповідними пралісами зокрема.
Фото з сайта galka.if.ua.

❙
❙
❙
❙

ЕКОЛОГІЯ

Праліси в заповіді
На Прикарпатті узаконюють межі 
пралісових пам’яток

■

СОЦІОЛОГІЯ

Двійка з обманом
Аграрії критично оцінили роботу 
Мінагрополітики

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Олександра ТВЕРДА

 Булінг (від англійського bullying — 
цькування, залякування) — агресив-
на поведінка однієї особи  (або кількох) 
щодо іншої з метою приниження. Най-
вразливiшими об’єктами цькування є 
сором’язливі та закриті для спілкуван-
ня діти. Мотивацією для булінгу стає за-
здрість, помста, самоствердження, праг-
нення відновити справедливість. 
 На жаль, останнім часом українські 
школярі все частіше стають жертвами пси-
хологічного тиску. Майже в кожному нав-
чальному закладі ви знайдете по дві-три 
жертви агресивної поведінки ровесників.
 «Ознаками того, що над дитиною 
знущаються, є її нестабільний психоло-
гічний стан. Дитина може стати замкне-
ною, роздратованою. Виявити це можуть 

допомогти спеціальні тести, відверта роз-
мова з батьками, вчителями та психоло-
гом. Булінг небезпечний для дитини тим, 
що вона може втратити довіру до людей, 
їй буде важко в комунікації і в рекомен-
дації себе. Якщо дитину в дитинстві об-
ражають, то вона невпевнена у своїх си-
лах у подальшому, часто це стає травмою 
на все життя. Для того, щоб подолати цю 
проблему, потрібно на ранній стадії звер-
нутися до кваліфікованих спеціалістів. 

Батьки повинні приділяти своїм дітям 
більше уваги, спілкуватися з ними, на-
магатися зрозуміти їхні проблеми», — 
рекомендує психолог Поліна Алексєєва. 
Саме тому МОН разом із Prometheus (гро-
мадський проект відкритих інтернет-за-
нять) хочуть запустити онлайн-курс, 
щоб допомогти вчителям ефективно про-
тидіяти цькуванню учнів у школі.
 Як зазначає прес-центр МОН, курс 
планують запустити вже на початку 

2019-го. До його розробки було залуче-
но спеціально створену робочу групу при 
Міносвіти, яка наразі займається пошу-
ком i розробкою необхідного матеріалу. 
За кілька місяців курс уже буде представ-
лено громадськості.
 За даними дослідження UNICEF 
Ukraine за 2017 рік, із проблемою булін-
гу в Україні стикалися 67% опитаних 
підлітків віком від 11 до 17 років, а 40% 
постраждалих від цькування взагалі ні з 
ким не ділилися проблемою і не зверта-
лися по допомогу. 25% говорили про це 
не з дорослими. З тих, хто мовчить, 40% 
соромляться про це говорити, а 22% вва-
жають, що це нормальне явище.
 Нагадаємо, Україна посідає четверте 
місце у світі за рівнем агресії серед під-
літків і дітей, пропускаючи перед собою 
лише Росію, Албанію та Білорусь. ■

Є ПРОБЛЕМА

Класна «дідівщина»
Учителів навчатимуть протидіяти булінгу в школах

■

«Звернутися до суду з 
позовом до облавтодору було 
справою честі»
 — Не збираюся нікуди виїж-
джати, а тому хочу, аби життя 
в моєму місті й країні в ціло-
му змінювалося на краще, — 
так Юрій Тютюнник пояснює, 
чому займає активну життєву 
позицію. — Можу похвалитися 
й тим, що створив дві невеликі 
компанії, працівники яких от-
римують гідну зарплатню. Бо 
моя тверда позиція така: люди 
мають не просто ходити на робо-
ту, а й добре заробляти, аби гід-
но жити.
 Цього разу молодий чоловік 
прославився тим, що понад рік 
судився з Державною службою 
автомобільних доріг України в 
Полтавській області через ба-
нальну причину — ями на до-
розі. Річ у тому, що Юрій дуже 
багато їздить автомобілем — 
власний засіб пересування дає 
змогу економити час. Якось 
їхав у бік села Мацківці Лу-
бенського району. На проїжд-
жій частині була вибоїна. На-
магаючись її обминути, лу-
бенський автомобіліст перебу-
дувався на зустрічну смугу, але 
там його підстерігала ще біль-
ша яма. Вскочивши в неї, Юрій 
Тютюнник погнув диск перед-
нього лівого колеса, пошкодив 
шину. 
 — Ось такі ситуації з 
пошкодженням транспортно-
го засобу через неякісне дорож-
нє полотно для водіїв уже стали 
звичними — про це можна писа-
ти чи не щодня. Таке трапляло-
ся і з друзями, і з моїми праців-
никами. Та й сам неодноразо-
во потрапляв у подібну халепу. 
У такому разі за власний кошт 
міняєш колесо чи ліквідовуєш 
іншу поломку — і їздиш далі. 
Але цього разу мене, як то ка-
жуть, «дістало», — розповідає 
Юрій. — Тож заглушив двигун, 
виставив знак аварійної зупин-
ки й викликав по телефону на 
місце події поліцію. 
 Працівники поліції встано-
вили, що автомобіль, об’їжджа-
ючи одну вибоїну, потрапив до 
іншої завглибшки 13 санти-
метрів, що й стало причиною 
його пошкодження, — при цьо-
му розміщення ям було таким, 
що унеможливлювало безпе-
решкодний проїзд дорожнім 
полотном, а будь-яких попере-
джувальних знаків про переш-
коди не було. Після цього Юрій 

Тютюнник звернувся до екс-
перта, котрий оцінив заподіяні 
збитки. Загалом сума збитків (з 
урахуванням зношення диска) 
була не такою вже й великою — 
311 гривень (та плюс за прове-
дення незалежного оцінюван-
ня довелося викласти 500 гри-
вень). Але звернутися до суду з 
позовом до Державної служби 
автомобільних доріг України 
в Полтавській області (балан-
соутримувача автодороги Луб-
ни — В’язівок — Мацківці — 
Лукім’я) — то вже, за словами 
Юрія, було справою принципу. 
Його позицію підтримав і адво-
кат Віктор Садовий. 
 — Звичайно, тим, хто піде 
моїм шляхом, потрібно готува-
тися до того, що навіть розгляд 
ось таких, здавалося б, простих 
проваджень у суді затягуєть-
ся — така вже в нас система, 
— констатує житель Лубен. — 
До речі, суд можна й програти, 
якщо облавтодор доведе, що ти 
рухався, не дотримуючись без-
печної швидкості. Скажімо, аби 
не потрапити в яму, я мав руха-
тися зі швидкістю 10 кіломет-
рів за годину. Щоправда, у моє-
му випадку представники від-
повідача на жодне із судових 
засідань не з’явилися, хоч про 
місце та час розгляду справи 
було повідомлено належним чи-
ном. Тож на основі доказів, які 
ми зібрали, Лубенський міськ-
районний суд виніс заочне рі-
шення на мою користь, частко-
во задовольнивши наші з адво-
катом позовні вимоги.

Плата за ями 
 Оскільки згадане рішення 
ніхто не оскаржував, воно на-
брало законної сили. Таким чи-
ном, Юрій Тютюнник відсудив у 
Державної служби автомобіль-
них доріг України в Полтавсь-
кій області 5 тисяч 200 гривень, 
і не так давно облавтодор випла-
тив йому цю суму. При цьому 
молодий чоловік мав витрати 
на незалежну експертизу, пос-
луги адвоката тощо в сумі 3 ти-
сячі 700 гривень. Тобто, по суті, 
отримав тисячу 500 гривень за 
заподіяну моральну шкоду. 
 — Судитися з тими, хто від-
повідає за створення безпечних 
умов руху на наших дорогах, 
довго й дорого, — робить висно-
вок. — Але мені хотілося пока-
зати на власному прикладі (бо я 
звик показувати його іншим), 
що на недбалих балансоутри-

мувачів автошляхів усе ж таки 
можна якось впливати. Думаю, 
подібних справ в Україні поки 
що не так багато (іноді прості-
ше замінити за власний кошт 
те ж таки колесо, адже час кош-
тує дорожче). Тож мій приклад 
може слугувати алгоритмом дій 
для власників автівок, адже 
водії часто навіть не знають, що 
робити в разі, якщо ти потрапив 
у дорожню яму й пошкодив свій 
транспортний засіб. Мені й са-
мому довелося в усьо му розби-
ратися, отже, тепер володію 
подібним досвідом. От букваль-
но вчора була ситуація: виїж-
джаю автомобілем за місто на 
трасу Київ — Харків, а там ут-
ворилася така вибоїна, що уск-
ладнює виїзд. Тож я підійшов 
до керівника дорожньої служ-
би і вказав на проблему — через 
якихось півгодини улоговину 
благополучно засипали щебе-
нем. Тобто зазвичай люди мов-
чать, а, мабуть, потрібно все ж 
таки частіше заявляти про себе, 
нагадувати, що ми господарі на 
цій землі, не бути байдужими.
 Що ж до вибоїн, через які 
Юрій Тютюнник судився з обл-
автодором, то й наразі ситуація 
на тій дорозі не змінилася: вона 
лишається розбитою, а ями на 
ній тільки поглибилися. Тож 

Юрій міркує, яким іще чином 
можна карати Службу автомо-
більних доріг. Можливо, що-
разу викликати до тієї ділян-
ки автошляху поліцію і впли-
вати штрафами? Загалом, за 
зізнанням активіста, паперами 
зі скаргами в нього завалений 
увесь дім — вони стосуються і 
дорожніх ям, і відкритих лю-
ків, і чого хочеш. 
 — От уявіть собі картину: 
посеред міської дороги — від-
критий люк (як відомо, саме 
відкриті люки нерідко стають 
причиною дорожньо-транспор-
тних пригод). І ніхто не може 
закрити той каналізаційний 
отвір, бо невідомо, хто ж його 
господар. Мені й цим доводи-
лося займатися — звертатися 
до міської ради, шукати край-
нього. Урешті-решт, той люк 
закрили, але просто дошками. 
Доводилося знов писати, дово-
дити, що так не робиться, — 
ось така комедія. От ми з Олек-
сандром Назарцем із міської 
телестудії «Лубни» проїхали-
ся містом, зняли й показали 
аварійні, небезпечні місця на 
дорогах, — Юрій показує мені 
телесюжет на мобільному теле-
фоні. — І вже наступного дня їх 
латали, тобто міська влада реа-
гувала, ми змушували її вору-

шитися. А от активісти носили 
шини, інші пошкоджені через 
ями деталі авто під кабінет на-
чальника міського відділу жит-
лово-комунального господарс-
тва. Я не соромлюся — як тіль-
ки помічаю щось таке, що мене 
не влаштовує, звертаюся до 
місцевої влади, поліції. Якщо 
вони не реагують, тоді скаржу-
ся на їхню бездіяльність. Мож-
на сказати, що я професійний 
скаржник (сміється). Але не 
тому, що полюбляю скаржити-
ся, — просто розумію, що люди 
насправді можуть щось зміню-
вати в цій країні на краще. Го-
ловна наша біда — байдужість. 
Переконаний: 90 відсотків спів-
вітчизників або й більше ска-
жуть, що це нереально — відсу-
дити кошти за пошкоджену че-
рез дорожню яму автівку в об-
лавтодору. Але я довів, що це 
можливо. І дуже задоволений 
від такої маленької перемоги. 
От якби було більше подібних 
прецедентів, то, думаю, облав-
тодор краще відремонтував би 
ту дорогу замість виплачувати 
кошти кожному. А так чинов-
ники, які мають дбати про стан 
автошляхів, користуються на-
шою байдужістю. На це й розра-
ховують, що один поскаржить-
ся, а решта не буде. ■

Житель Лубен Юрій Тютюнник створив прецедент, змусивши балансоутримувача одного 
з автошляхів відповідати за неякісний стан дорожнього полотна. 
Фото автора.

❙
❙
❙

БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ

Привів до тЯМИ
Підприємець та активіст виграв суд в обласної 
Служби автомобільних доріг України

■Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

31-річний підприємець Юрій Тютюнник добре відомий у райцен-
трі Лубни через свою активну громадську позицію. Дещо раніше 
він мав навіть групу в соціальній мережі під назвою «Зробимо 
своє місто кращим» — молоді люди збирали теплі речі для на-
ших вояків, коли в цьому була потреба, й відправляли в зону 
бойових дій, допомагали місцевим дитбудинкам, а також самот-
нім літнім людям, котрі потрапили у складну життєву ситуацію, 
влаштовували суботники з розчистки річки Сули, прибирання 
Замкової гори тощо. 
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Микола ГРИНЬ, член Національної спілки 
журналістів України

Якось непомітною пройшла ця сумна і тра-
гічна дата в історії України — роковини тре-
тього Голодомору. І хоч поміж нас ще нема-
ло живих свідків тієї трагедії, на шпальтах 
газет і в телевізії ніби соромилися дати їм 
слово — щоб ще раз акцентувати увагу на 
злодіяння комуно-більшовицької системи. 
Хоча й заперечень не звучало, що рукот-
ворний голод 1946-1947 років — це ще 
одна чорна сторінка в житті українців. 
Радянська влада за неповне століття від-
значилася організацією трьох голодоморів 
в Україні.

Хліб за 100 рублів
 Перший раз більшовицька навала при-
боркувала голодом українців уже в перші 
роки після жовтневого перевороту. Меш-
канці українських земель масово вимира-
ли у 1921-1923 роках, а хліб з їхніх засіків 
відправляли не тільки голодуючим По-
волжя, а й за межі так званої Країни рад. 
Наймасовіший за кількістю жертв — по-
над 7 мільйонів — другий голод припав на 
1932-1933 роки. 
 Третій масовий голод в Україні — це 
післявоєнні 1946-1947 роки. Про нього на-
писано досить мало. Мінімальна кількість 
на цю тему і документів в архівах. Комуніс-
ти при владі постаралися, аби якнайменше 
лишилося компрометуючих документів. 
 Яким було виморювання голодом прак-
тично в середині ХХ століття на європейсь-
кій території СРСР, побачимо на прикладі 
населених пунктів Чернігівщини, які роз-
ташовані на відстані близько 100 км від 
Києва. Це — Бобровицький район. 
 Одне з найбільших сіл України — Ко-
бижча. Cвого часу це було місто. У найкра-
щі часи в населеному пункті проживало 
більше 14 тисяч мешканців. У післявоєнні 
роки (нацистів вигнали у 1943-му) і до 1954-
го Кобижча було центром чотирьох сільсь-
ких рад: Кобижчанської, Ворошилівської, 
Червонопартизанської і Шевченківської, до 
яких входили вісім колгоспів. 
 Спробуємо про післявоєнний голод у 
цій частині Чернігівщини прочитати між 
рядками документів обласного архіву, 
його відділу у Ніжині та публікацій газет 
того часу.
 Зима 1946 року в нашому краї була ма-
лосніжною. А весна і початок літа 1947 
року дуже посушливі. Температура пере-
вищувала сорок градусів. Посіви пожовті-
ли від спеки і хліб не вродив. На базарі різ-
ко підскочили в ціні продукти харчування. 
Відро картоплі коштувало 150 карбован-
ців, хлібина — сто. (У 1949 році, коли го-
лод ущух, буханець хліба опустився в ціні 
до 2,8 карбованця).
 Люди їхали в Білорусію і Росію вимі-
нювати речі на харчі. Хоч після війни мало 
в кого залишилося таких речей, які мож-
на було обміняти. Найлютішим голод був 
узимку та навесні 1947 року. Під різними 
лозунгами, погрозами, указами та поста-
новами з України знову викачали зерно та 
інше продовольство в різні райони імперії 
та для нових братів із країн так званої Со-
ціалістичної співдружності. Саме в дні ма-
сових смертей українців хліб ешелонами 
йшов за кордони республіки. Дослідни-
ки стверджують, що протягом 1946-1947 
років за межі країни експортували 2,5 
мільйона тонн зерна. Міністр заготівель 
Союзу РСР Двінський 5 вересня 1947 року 
повідомляв телеграмою секретарю ЦК пар-
тії Кагановичу, що за межі України намі-
тили додатково вивезти у вересні майже 
мільйон тонн зерна.

«Саботажників» судили
 Як і в тридцяті роки, коли люди пухли 
від голоду, у сорокові влада організовува-
ла показово-рекламні червоні валки з хлі-
бом, а газети всіх щаблів влади зарясніли 
заголовками та «шапками» про саботаж у 
хлібоздачі, про постійний партійний конт-
роль над хлібозаготівлею тощо. 
 22 серпня 1946 року бобровицька райга-
зета передруковує з обласної «Деснянської 
правди» передову статтю. У ній йдеться, що 
район із виконання хлібопоставок займає 
останнє місце в області. Газета пише, що це 
сталося внаслідок того, що керівники... не-
дооцінили значення дострокового виконан-
ня хлібопоставок, стали на шлях порушен-
ня графіка хлібоздачі. Тільки цим можна 
пояснити той факт, що колгоспи імені Во-

рошилова та імені Шевченка (с. Кобижча), 
«Комінтерн», імені Чапаєва весь час зай-
мають останні місця в районі з хлібопостав-
ки... Відставати в цій справі, пише газета, 
— значить нехтувати інтересами держави, 
інтересами нашого народу... Порушників 
виконання графіку хлібоздачі буде притяг-
нуто до найсуворішої відповідальності.
 Тут же газета розміщує і зведення про 
виконання річного плану хлібоздачі колгос-
пами району на 20 серпня 1946 року. Навіть 
передовий у той час кобижчанський кол госп 
«Більшовик» має 33,1 процента. «Червоний 
шлях» виконав план на 22,2, «Червона хви-
ля» — на 18,1, «Боротьба» —30, «Нове жит-
тя» — 38,1 процента. На першому місці кол-
госп «Перебудова» — 65,6 процента.
 Після цієї розгромної публікації розпо-
чалася справжня травля керівників кол-

госпів. 27 жовтня газета критикує голо-
ву колгоспу «Нове життя» тов. Рудька. За 
словами публікації, він замість боротьби за 
виконання плану хлібоздачі став на анти-
державний шлях, бо витратив на посів 113 
центнерів жита, а його ж треба було здати 
державі. Десь за два тижні Рудька засуди-
ли і з роботи зняли. Хоч перед цим його не-
одноразово характеризували як хорошого 
організатора виробництва. 
 Таку «шкідливу» практику виявили і 
в колгоспі «Червоний шлях» на чолі з тов. 
Трушем. Там висіяли 26 центнерів товарно-
го жита. Як влада розправлялася зі норовли-
вими головами колгоспів, свідчить історія з 
керівником господарства та його працівни-
ками у приміській Лукашівці. Там голова 
колгоспу Сакайда 164 центнери товарно-
го зерна засипав як посівний матеріал, а не 
здав його державі. «Саботажника» боброви-
цький нарсуд позбавив волі на чотири роки, 
комірницю Миколаєнко — на два, а завіду-
ючого током Лупича — на один рік.

Знову «закон про п’ять колосків»
 Використовує держава й інші репре-
сивні методи. У серпні 1946 року всі ко-
бижчанські колгоспи одержали розпоря-
дження голови райвиконкому Федора Пет-
ровського. Вимагалося: забезпечити ціло-
добову охорону, особливо вночі, врожаю, 
залучивши до цього актив господарств і 
влаштовувати засідки в окремих місцях, 
про які повідомляти охоронцям лише в 
день таких «операцій».
 У цей жахливий час знову з’являється 
закон «про п’ять колосків». Полями вздовж 
і впоперек їздять об’їздники з нагайками в 
руках. Та це не зупиняє людей. У них два 
шляхи — в’язниця або голодна смерть. 
 У цю голодну пору бобровицький нарсуд 
розглядає справу жительок Озерян Ганни 
Варфоломіївни Шубської та її дочки Надії 
Федосіївни Квартирчук. У протоколі засі-
дання записано, що вони займались роз-
краданням соціалістичної колгоспної влас-

ності шляхом обминання колосків на полі. 
Кожну із «злодійок» позбавили волі на сім 
років. Навіть повідомлення через пресу 
про таку жорстоку кару не зупиняє людей. 
Уже через три дні уповноважений райвід-
ділу міліції та охорона затримали на полях 
ще шістьох колгоспників із нам’ятим із ко-
лосків зерном. Газета пише, що ці злодії теж 
постануть перед радянським судом.
 Через нестачу фуражного зерна впа-
ла ціна на худобу. Не вистачало посівно-
го зерна, його викачали, а більш розсуд-
ливих керівників господарств, які хоті-
ли зберегти посівні фонди, запроторили у 
в’язниці. 
 Весна 1947 року показала, що в колгос-
пах нічим сіяти. Влада не знайшла іншого 
виходу, як реквізувати рештки зерна в лю-
дей. Змушували віддавати не тільки жито-

пшеницю, забирали горох, квасолю, просо, 
ячмінь, кукурудзу, насіння городніх куль-
тур, картоплю. Того року, як ніколи го-
стро, постала проблема посівного матеріа-
лу картоплі. Вирішили зрізати і заготовля-
ти верхівки бульб. У колгоспі імені Шев-
ченка зібрали 400 кілограмів верхівок, у 
«Червоній хвилі» і «Червоному шляху» — 
по 200-300. У колгоспі «Нове життя» не до-
садили до плану п’ять гектарів бульб. Їх не 
виявилося для посадки ні в артілі, ні в кол-
госпників. Навіть обіцянка людям повер-
нути їх із нового врожаю не допомогла. 

Дайте продуктів відсвяткувати річницю... 
«великого жовтня»
 Селяни й справді не могли поділитися 
запасами. Самі голодували і йшли за поря-
тунком від голодної смерті до колгоспів. У 
заявах до правління благають допомоги. У 
колгоспі «Більшовик» на прохання Уляни 
Овдій видають для порятунку 16 кілогра-
мів зерновідходів і 10 кілограмів квасолі. 
Допомогти з хлібом просять Василь Гу-
рин, Олександр Самарський, Фурій Ма-
ховка, Олексій Труш, Катерина Труш, 
Кузьма Назаренко та десятки інших лю-
дей. Урешті, правління прийняло рішен-
ня: «колгоспникам на заявах із проханням 
дати допомогу хлібом чи картоплею писа-
ти «відмовлено», оскільки в колгоспі зерна 
та картоплі немає...» Як свідчить архівний 
документ, у цьому ж господарстві через мі-
сяць правління прийняло ще одне рішен-
ня: продати людям квасолю як непридат-
ну для посіву. Очевидно, цим рішенням го-
лова колгоспу вирішив полегшити голодні 
страждання працівників господарства.
 Але це не рятує становища. Голод кіс-
тлявою рукою стискає горло людей. До 
правлінь продовжують надходити заяви 
з проханням видати продуктів. 29 лютого 
1947 року правління «Більшовика» відмо-
вляє водночас аж десятьом прохачам. Від-
мови йдуть і в наступні місяці. На заявах, 
що зберігаються в обласному архіві, одна 

резолюція: «у колгоспі продуктів нема...» 
І така ситуація не тільки в «Більшовику».
 У колгосп імені Шевченка теж йдуть 
пачками заяви з проханням допомогти 
продуктами. Відмовляють навіть агроному 
Палієнку, який просить продати йому кар-
топлі за базарною ціною. У колгоспі «Нове 
життя» Микита Денисович Шелест просить 
виписати йому житньої соломи, аби вкрити 
хату. Відмовили, бо «для худоби з ферми не 
вистачає 50 процентів фуражу».
 Але навіть у цих голодних лещатах кол-
госпників змушують в обов’язковому поряд-
ку здавати колгоспу молоко і курячі яйця. 
Це тому, що жоден колгосп у селі не виконує 
державний план продажу молока і яєць. 
 Колгоспники вирішують проявити хит-
ринку й у заявах на адресу правлінь колго-
спів просять виділити продуктів, аби від-
святкувати річниці «великого жовтня». У 
«Новому житті» на такі заяви прийняли 
рішення: «у зв’язку з тим, що план хлібоз-
дачі не виконаний і план з тваринництва 
теж не виконаний — допомогти продукта-
ми не можемо...» У той же час правління 
приймає рішення «до 29-х роковин Вели-
кого Жовтня для облаштування хати-чи-
тальні купити в Києві лозунги, портрети, 
плакати...» Воістину: ні корови, ні свині —  
тільки Ленін із Сталіним на стіні.

Їли калачики, лепеху, квіти дерев
 Про бідність колгоспної комори свід-
чить ще один архівний документ того 
часу. На засіданні правління артілі «Біль-
шовик» 21 січня 1947 року слухали пи-
тання організації зустрічі депутата Вер-
ховної ради України та видачу продуктів 
для організації зустрічі. Ухвалили: вида-
ти 15 штук яєць, два кілограми цукру та 
один кілограм олії. Ось так би зустрічати 
нинішніх народних депутатів!
 Як і в тридцяті роки, у колгоспах 
з’являються так звані патроновані діти. 
Один із них у Кобижчі Миша Баняс 24 
жовтня 1946 року звернувся до правлін-
ня «Більшовика» допомогти йому продук-
тами. На щастя, ухвалили видавати йому 
щомісячно 8 кілограмів продуктів. Не гус-
то, точно це були не 8 кг борошна, але якось 
протриматися дитині допомагали. 
 Взагалі ж, дітей-сиріт прикріплювали 
за колгоспами, в яких до війни працюва-
ли їхні батьки. Але жилося їм за рахунок 
колгоспів несолодко. Як і в тридцяті роки, 
у їжу використовують калачики, лепеху, 
квіти дерев, хлопчаки на болотах видира-
ють із гнізд яйця птахів, ловлять рибу.
 Усі жили надіями на майбутній урожай. 
Але на полях майже військові загороджу-
вальні загони. І все ж, заради справедли-
вості скажу, що і в цих жахливих умовах се-
ред керівників господарств були  сміливці, 
які жили здоровим глуздом і, всупереч за-
конам, прагнули рятувати людей від голо-
дної смерті. 27 липня 1947 року районна га-
зета пише про «антидержавну практику» го-
лови ярославського колгоспу Гомона, який 
розбазарював артільне зерно. Розбазарюван-
ня полягало в тому, що він із нового врожаю 
не розпочав здавати хліб державі, а на про-
довольчі потреби видав 604 кілограми жита 
колгоспникам. Такий вчинок, резюмує газе-
та, суперечить радянським законам...
 «Саботаж» проявив і голова сусідньо-
го старобасанського колгоспу «Серп і мо-
лот» В. П. Плюта. У коморі він приготу-
вав 217 центнерів товарного зерна, яке не 
відвіз державі, а планував роздати людям. 
Не встиг — заклали «сексоти», яких роз-
плодила влада. За такий «саботаж» влада 
запроторила керівника до в’язниці аж на 
вісім років.
 Голод 1946-1947 років мав трагічні на-
слідки для людей і країни в цілому. Як ствер-
джують дослідники, цього разу в країні по-
мерло майже мільйон людей. Знову були 
зафіксовані випадки людоїдства. Майже 
три мільйони чоловік у ці роки хворіли на 
анемію, дистрофію та інші недуги. 
 Всю Бобровиччину Чернігівської об-
ласті накрила тоді епідемія тифу, про яку 
теж тоді не писали в газетах. Людей заїда-
ли воші... Селяни масово стали тікати у 
міста та влаштовуватись на роботу в про-
мислові підприємства. 
 А тим часом керівна партія більшови-
ків на весь світ кидає гучні лозунги наздог-
нати і перегнати в економічному розвитку 
кляту Америку, щоб майбутнє покоління 
радянських людей жило при комунізмі. 
Як знаємо, з усього того вийшов великий 
пшик. На весь світ! ■

ЯК ЦЕ БУЛО

«Не дайте вмерти з голоду»
До правлінь колгоспів Чернігівщини з таким благанням 
звертались тисячі людей

■

Під час Голодомору 1946—1947 рр. радянська компартійна преса змальовувала щасливе 
і успішне життя. На фото з газети «Зоря» колгоспники і колгоспниці 
з артілі ім. Леніна (Дніпропетровська область, УРСР).
Фото з сайта territoryterror.org.ua.

❙
❙
❙
❙

Ні корови, ні свині — тільки Ленін із Сталіним на стіні.
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«Чорні дошки» з цитатами 
Леніна клали вночі»
 ■ Анатолію Васильовичу, з 
чого все починалося? 
 — Усе «розворушив» тодіш-
ній Президент України Віктор 
Ющенко, адже саме він пору-
шив на державному рівні пи-
тання Голодомору. Ідея увічнен-
ня пам’яті про Голодомор ятри-
ла мені душу давно, і був задум, 
який визрівав роками. 
 У 2006 році я переміг на Все-
українському відкритому кон-
курсі на кращий проект Ме-
моріального комплексу пам’яті 
жертв голодоморів i політичних 
репресій. Це був чесний кон-
курс, на якому було представ-
лено багато цікавих проектів. Їх 
виставили на всезагальний ог-
ляд у вестибюлі Спілки худож-
ників, i будь-хто міг написати 
відгук. Але, зауважу, жоден із 
проектів комплексу меморіалу 
не пропонувалося будувати там, 
де він стоїть зараз. 
 ■ А які місця столиці пропо-
нували під спорудження комп-
лексу?
 — Та де тільки не пропону-
вали: під мостом Патона, в пар-
ку Примакова, біля станції мет-
ро «Арсенальна», на Володи-
мирській гірці... Тобто носилися 
з цим меморіалом, де тільки мог-
ли, бо кожен думав, що то буде 
якась скульптура, на кшталт 
матері з померлою дитиною на 
руках. 
 Я увесь час пропонував ком-
плекс будувати тільки на цьому 
місці, де він зараз і розташова-
ний. Через це мене викидали з 
попередніх конкурсів. Урешті, 
завдяки Віктору Ющенку, було 
проведено конкурс і умовою 
було розташування меморіалу 
саме на тому місці, де нині він і 
стоїть.
 Узагалі лише автор має ви-
бирати місце для свого творін-
ня, а не хтось нав’язувати зі сто-
рони. Найкраще, коли дається 
тема, а вже ти знайди і місце, і 
запропонуй ідею. Від місця ба-
гато залежить. Ну хіба можна 
було свічку (на Меморіалі Голо-
домору. — Авт.), галереї, стіну 
пам’яті збудувати біля станцiї 
метро «Арсенальна» або на Во-
лодимирській гірці? Тому я на-
полегливо «торпедував» лише 
це місце.
 Ставши переможцем кон-
курсу, запросив до співпраці 
двох скульпторів — Петра Дроз-
довського й Миколу Обезюка. 
Хоча, звісно, ідею придумував 
я: вона варилася, крутилася в 
мені. Мною був задуманий му-
зей, який мав розташовувати-
ся під парком, а вхід мав бути 
з боку вулиці (де нині стоять 
гранітні ангели). Був і проект, і 
макет, але у зв’язку з тим, що це 
ж передбачало грандіозні робо-
ти, а часу було обмаль, виріши-
ли прискорити процес: від му-
зею врешті відмовилися й зро-
били скорочений, нині існую-
чий, варіант. 
 У процесі будівництва вини-
кало чимало непорозумінь, зок-
рема навіть Ігор Юхновський 
виступав проти стіни пам’яті, 
де записані постраждалі села, 
пояснюючи це тим, що, мовляв, 
ми точно не знаємо кількості по-

мерлих... Але, як на мене, дехто 
просто не хотів порпатися в ар-
хівах. Крім того, не хотіли роз-
міщувати цитати Леніна, які за-
пропонував мій давній товариш 
Микола Сядристий (всесвітньо 
відомий мікромініатюрист і до-
слідник тоталітарних режимів. 
— Авт.). Відверто зізнаюся — 
дош ки з цитатами довелося 
класти вночі (сміється).
 Загалом було цікаво приду-
мувати весь цей проект! Напри-
клад: алея спогадів — уздовж 
сходів, що йдуть униз, — там ви-
сять спогади людей, які пережи-
ли Голодомор: як звичайних ук-
раїнців, так і відомих особистос-
тей. 
 ■ А чому все ж таки йшов пев-
ний спротив?
 — На той час Інститут націо-
нальної пам’яті очолював пан 
Юхновський, і, як на мене, Ігор 
Рафаїлович чогось побоювався, 
можливо, щоб я «не перегнув 
палку». Адже чого лише були 
варті вбивчі фрази Леніна на 
алеї «Чорних дошок», відібрані 
Сядристим... 
 Ось був такий момент: йде 
будівництво, кругом — болото, 
а неподалік стоять два молоді 
хлопці й спостерігають за «про-
цесом». Коли я проходив повз 
них, вони розпитали, що тут бу-
дується, й сказали, що з «Пітє-
ра». Коротко пояснив їм, а потім 
і кажу: «А ну ходімте за мною!» 
й повів углиб будмайданчика — 
показав цитати Ілліча. Вони їх 
читають, а потім один і каже то-
варишу: «Ты когда-нибудь их 
читал где-то?» Були вражені й 
вже до мене: «Да мы впервые это 
узнали! Не может этого быть!» А 
я їм: «Хлопці, там же вказані і 
том, і сторінка «творінь» Лені-
на!» — у результаті пообіцяли, 
що вдома перевірять...

Конкурс проектів по «другій 
черзі» не проводився
 ■ Що з «другою чергою», не-
вже тоді не вистачило духу й фі-
нансів на неї?
 — Ніхто толком не міг ска-
зати, коли вона розпочнеться, а 
вона мала би бути там, де її поча-
ли рити в цьому році. А я ж ще 
дванадцять років тому виграв 
конкурс i на неї, подавши від-
повідний проект. Зверху мали 
бути величезні закинуті жорна, 
які б символізувал покинуті, 
спустошені села; запропонував 
також зробити мостовий перехід 
(через Пейзажну алею) до стан-
ції метро «Дніпро». 
 Планував я основний зал про 
Голодомор на першому поверсі, 
де «чиста» експозиція, а на дру-
гому — всі служби (науковці, 
техперсонал і т. д.), аби не зава-
жали відвідувачам. І ось зараз 
там таки роблять «другу чер-
гу», але не за моїм проектом — 
усе по-іншому! 
 ■ Не розумію, чому її «тво-
рять» інші й за іншим проек-
том, якщо в конкурсі перемогли 
ви?..
 — Не так давно я пішов на 
одну з нарад у Міністерство куль-
тури стосовно будівництва дру-
гої черги. І ось там пані Мазур 
(заступниця міністра культури 
України. — Авт.) мене питає: «А 
ви чого тут!?» Я отетерів і, дещо 

розгубившись від такого нахабс-
тва, кажу: «Ну, я ж все-таки ав-
тор першої черги...». А пані Та-
мара випалила мені: «Другу чер-
гу будуть робити інші люди!» 
Додам, що міністр культури Єв-
ген Нищук грає роль «весільно-
го генерала», а всі «культурні» 
питання вирішує саме Тамара 
Мазур. 
 На початку цього року було 
запрошено на втілення дру-
гої черги Олександра Антонця. 
За наполяганням Міністерства 

культури з ним було укладено 
договір на 13 мільйонів гривень 
— і це тільки на проектування, 
й до роботи одразу приступи-
ла ціла «бригада»: задіяли дві 
фірми — одну в Сумах, другу в 
Києві. 
 ■ А чому саме цю людину 
було запрошено?
 — У тому-то й питання! Тим 
паче що ніякого конкурсу не 
було! Його просто вибрали чи-
новники й він згодом представив 
свій проект. Я цю людину рані-

ше не знав. Мені вдалося дістати 
цей проект... І кому би я його не 
показував, причому людям ша-
нованим і кваліфікованим, усі 
вони шоковані й кажуть: «Та чи 
з глузду люди поз’їжджали?!»
 Найголовніше, що в проек-
ті не показана трагедія Голодо-
мору, немає наголосу й на те, що 
загинуло більше 10 мільйонів 
осіб. Це повна катастрофа! Не 
говорячи вже про те, що хоч на 
який поверх не заходиш — кру-
гом кабінети працівників му-
зею, між якими мають «манев-
рувати» відвідувачі. Це ж який 
треба мати штат, аби всі ці кабі-
нети заповнити? 
 Грубо кажучи, якийсь ідіот 
дав завдання архітекторам і на-
писав цілий список: що й як тре-
ба зробити-спроектувати. І вже 
архітектори втілюють у життя 
цю абсолютно безграмотну кон-
цепцію горе-чиновників.
 І якщо над цим бездарним 
проектом «на замовлення» пра-
цювали десятки людей у двох 
містах, то я розробив свій про-
ект сам (і архітектуру, й експо-
зицію, і ландшафт) i за власні 
кошти роздруковував його в ко-
льорі та різних ракурсах. Зро-
зуміло, що мені ніхто нічого не 
платить:  у мене немає договору 
й мене Мазур, по суті, вигнала-
виключила з «процесу». 
 Хоча якщо розібратися, то 
конкурс у 2006 році виграв я на 
весь комплекс меморіалу, хоча, 
зізнаюся, тоді друга черга в мене 

ДІЙОВІ ОСОБИ■

«У музеї хочу 
«червоний 

України
Художник-монументаліст Анатолій Гайдамака, за проектом якого було 

споруджено Меморіал жертв Голодомору в Києві, обурений, 
що будувати другу чергу музейного комплексу запросили... іноземця

Тарас ЗДОРОВИЛО

Без Меморіалу жертв Голодомору, що увічнює пам’ять мільйонів 
загиблих у 1932—1933 роках українців, сьогодні важко уявити 
Київ. Хоча першу чергу меморіального комплексу, що символізує 
незнищенність української нації та її боротьбу за незалежність, 
було зведено на печерських пагорбах лише в 2008—2010 роках. 
Комплекс збудовано за авторською ідеєю й проектом Народного 
художника України Анатолія Гайдамаки, який погодився розповіс-
ти «УМ» про перипетії, пов’язані з будівництвом музею, адже на-
разі будується вже й друга його черга.

Анатолій Гайдамака.
Тараса ЗДОРОВИЛА.

❙
❙

На території столичного Меморіалу жертв Голодомору.❙
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за проектом була дещо іншою. 
Та й свічка, яка нині стоїть, за-
знала пертурбацій і була дещо 
змінена під час роботи (то тер-
міни підтискали, то технології 
не дозволяли). 
 ■ Тобто автор у процесі вті-
лення в життя задуму вносить 
корективи?
 — Безумовно. Взагалі є таке 
поняття, як авторський на-
гляд, і я дійсно міняв щось че-
рез обставини під час будівниц-
тва першої черги. Я ж, як автор, 
можу набирати людей для робо-
ти, яких хочу, — самому не ре-
ально впоратися, має працюва-
ти цілий творчо-науковий ко-
лектив (скульптори, архітекто-
ри, інженери, художники) для 
втілення в життя твого дітища. 
 Хочу наголосити, що все по-
чиналося у 2005 році в Києві з 
виставки в Українському домі 
про Голодомор за матеріалами, 
документами, які надав Мико-
ла Сядристий. Ця виставка тоді 
об’їздила всі області України, а 
згодом «пройшлась» по Європі, 
Канаді. Сядристий, який чи не 
найбільше за всіх у світі знає про 
Голодомор, тоді зробив титанічну 

роботу замість усіх разом узятих 
наших академій та інститутів. 
  Врешті і мене, і його, і моїх 
помічників-скульпторів — усю 
попередню команду — з проце-
су викинули... 

Поляки — це не Гайдамака
 ■ Але ж зараз працює вже 
якась третя команда...
 — Так, коли вже остаточ-
но з’ясувалося, що «команда 
Антонця» зганьбилася, Мініс-
терство культури замовило но-
вий проект...  поляку. І знову 
без конкурсу!
 На жаль, зараз в Україні на 
керівні посади в міністерства, 

в обласні та районні управлін-
ня культури прийшла злобна 
«сірятина», за якимось невели-
ким винятком. У нас зараз про-
валля з культурою! Відбуваєть-
ся неприхований геноцид куль-
тури, й це не лише моя думка 
— про це говорять усі діячі куль-
тури на різних рівнях. 

 ■ І що ж це за «темна коняч-
ка», яка наразі працює над ком-
плексом?
 — Наскільки мені відомо, 
Мазур, Кубів, Васюник їздили 
в Польщу й запросили поляка. 
Він свого часу зробив, як мені 
розповідали знайомі, гарний му-
зей у Варшаві про життя єврей-
ського народу в Польщі.
 Наразі цей поляк виконав 
проект меморіалу Голодомору й 
нещодавно привозив на «огляди-
ни» його разом iз макетом у наше 

Міністерство культури. Але ши-
рокому загалу цей проект не ві-
домий, бо все відбувається кулу-
арно й процес не афішується.
 Чи підписували з ним якийсь 
договір, я не знаю, але точно 
знаю, що поляки — це не Гайда-
мака: вони без грошей ні до чого 
братися не будуть, це загаль-
ноєвропейська практика. 
 До речі, з цим поляком на по-
чатку року, ще до всіх цих пери-
петій по «другій черзі», я зустрі-
чався — він у «Арсеналі» перед 
публікою розповідав (із вико-
ристанням слайдів), як треба ро-
бити музеї. Після лекції я підій-
шов до нього й, представившись, 

сказав, що є автором Меморіалу 
Голодомору — він був приємно 
здивований і похвалив моє діти-
ще. 
 Я б із задоволенням включив 
його у свою «бригаду» для спів-
праці. Тим паче в них «там» явно 
є якісь нові технології. Але ж...
 Переконаний: не може бути 

поляк головним виконавцем та-
кої серйозної справи, адже поль-
ський менталітет, їхнє мислен-
ня, ну ніяк не накладається на 
українське. Це ж має бути на 
генному рівні, тим паче, що ще 
з дитинства чув розповіді своїх 
рідних про жахіття голоду, які 
їм довелося пережити... А йому 
все це чуже! 
 Але в нас є «начальство» в 
Міністерстві культури й воно 
приймає рішення! Мене ж ніх-
то наразі навіть не запитав: по-

кажи, що ж ти там пропонуєш у 
своєму новому проекті?!
 ■ Чи є експонати для музею 
Голодомору, адже планується 
задіяти 14 тисяч «квадратів»?
 — Найтрагічніше, що експо-
натів мало! Тож виникає питан-
ня:  навіщо такі площі задіюва-
ти? От для порівняння: два по-
верхи Музею Другої світової 
війни займають 4 тис. кв. м і 
там виставлено більше 40 тисяч 
експонатів, а у фондах лежить 
ще 400 тисяч. Тобто, що вистав-
лять на експозиційних площах 
на цій гігантській території в 
музеї Голодомору — незрозумі-
ло. Скільки планується поверхів 

під цю площу теж невідомо. 
 Наразі вже забито палі й 
будівництво йде повним ходом 
— і вдень, і вночі. Також, згід-
но з проектом архітектора Мир-
городського, мають зчісува-
ти частину схилу, щоб зробити 
своєрідний підйомник для ін-
валідів. Це все колосальні гро-
ші й таке гігантське будівництво 
заради однієї теми — невиправ-
дана витрата державних кош-
тів. Так, про Голодомор не тре-
ба забувати, але чому всі інші, не 
менш трагічні теми, повинні за-
лишатися збоку. 
 ■ Що пропонуєте ви у своєму 
проекті?
 — Хочу якнайбільше роз-
повісти відвідувачам у цьому 
музеї, враховуючи, що зараз 
Росія знову прийшла до нас з 
війною, як це вже було в 1918-
1920 роках. Голодомор не виник   
сам по собі — це ж була помста 
радянської влади українцям за 
їхню боротьбу й незламний дух, і 
мстилися українцям не тільки в 
1932-33-му. Тож хочу об’єднати 
Голодомор з темою ГУЛАГів, ви-
селенням (в Сибір, Казахстан), 
знищенням інтелігенції й на-
ших визвольних змагань, зок-
рема, під час і після Другої сві-
тової війни. Адже треба показа-
ти світу всі ці наші біди й бороть-
бу за державність, бо про нас ще 
недостатньо знає широкий загал 
за кордоном. 
 Пропоную музей лише у 
два поверхи: другий відда-
ти під службові приміщен-
ня, а перший займе експози-
ція. На ньому розмістити зали 
по колу, тоді із кожного з них 
буде видно центральний зал, 
який представлятиме більшо-
вицько-радянську пропаганду. 
Цей центр, матеріали для якої 
«накопав» Микола Сядристий, 
буде своєрідною Голгофою. А 
кожен із малих залів буде при-
свячено окремій темі — ГУЛА-
Гу, визвольній війні 1918-1920-
х років і т.д. 
 Моя мрія — показати в цьо-
му музеї «червоний терор» про-
ти України за сто років! І є со-
тні прикладів цьому радянсь-
ко-російському геноциду про-
ти нас. Але, чомусь, це нашим 
чиновникам не потрібно!?

«Я роблю проекти недорогі, 
але знакові»
 ■ Анатолію Васильовичу, 
розкажіть про себе: де навча-
лися й здобували ази майстер-
ності?
      — Спершу — в Харківському 
художньому училищі, а в 1967 
році закінчив у Москві елітне 
Строганівське вище училище, 
монументальний факультет. 
Ще у Білокам’яній навчався в 
знаменитому державному тех-
нічному університеті ім. М. Ба-
умана, а в Ленінграді — у ви-
щому художньо-промислово-
му училищі ім. В. Мухіної. Нас 
добре навчили, тож я вдячний 
суперпрогресивним виклада-
чам і «тій» Москві 1960-х років 
— це було місто Окуджави, Ви-
соцького, Галича та інших, на 
концерти і в театри до яких ми 
всі, молоді студенти, ходили. 
Тоді кипіло культурно-мистець-
ке життя! 
 Мені пропонували працюва-
ти у Волгограді, обіцяли «золоті 
гори» (квартира, майстерня, 
великі заробітки), але я повер-
нувся в Україну, бо більш ніде 
не хотів «осідати», хоча довело-
ся жити в гуртожитку, а згодом 
винаймати житло. Спершу від-

працював три роки у столиці в 
«Київпроекті» архітектором, а 
потім пішов на творчу роботу. 
На «власних хлібах» працював 
і як архітектор, і як монумен-
таліст (розписи, гобелени, мо-
заїки, вітражі). 
 ■ Де саме довелося залиши-
ти свій «слід»? Адже в основ-
ному вас знають, як «музейно-
го художника»...
 — Я творчо пройшовся від 
Китаю, через всю Росію (Тю-
мень, Ханти-Мансійськ, Кога-
лим, Перм, Нижній Новгород, 
Москву, Петербург), Україну й 
Балкани. Довелося попрацюва-
ти і як архітектору, і як твор-
цю експозицій. Зокрема, брав 
участь у створенні меморіалу 
Героям Крут, із нуля зробив 
величезний комплекс — храм 
Святої Трійці у Македонії, який 
розписували наші художники. 
Також вибрав місце й намалю-
вав архітектуру церкви-маяка 
в Криму, яку збудували у 2007 
році поблизу Алушти, під на-
звою «Ворота в Крим» із му-
зеєм в пам’ять про загиблих на 
водах (Росія назвала цей храм 
«шедевром русской архитекту-
ры»). (Сміється). І македонсь-
кий, і кримський об’єкти — ста-
ли одразу туристичними місця-
ми — люди їздять на них диви-
тися, як на художні твори.
 Ще за моїми ідеями й проек-
том було здійснено повну реек-
спозицію Музею Другої світо-
вої війни в Києві — після цього 
його було визнано кращим му-
зеєм Європи на військову тема-
тику. 
 Залишив свої об’єкти і в Ки-
таї — їх там три. Зокрема, в 
Порт-Артурі був причетний до 
створення меморіалу, присвя-
ченого боям між квантунською 
й радянською арміями влітку 
1945 року (до слова, на місцево-
му цвинтарі більше 40% — ук-
раїнських солдатів). У Харбіні 
створював культурний центр, 
а в Кванчжоу (поблизу Шан-
хая) був художником  експози-
ції «Україна крізь віки» у вели-
чезному двоповерховому комп-
лексі. (До слова, культура Три-
пілля дуже схожа на культуру 
Яншао, але древніша за китай-
ську на дві тисячі років). 

 Робив ще виставку з вели-
чезною експозицією «Древня 
Європа» — вона була дуже зна-
кова й виставлялась у Вати-
кані, в канцелярії Папи Рим-
ського. Було й ще чимало ін-
ших робіт... 
  Особливо багато замовлень 
стало надходити після робо-
ти над літературним музеєм в 
Одесі: мене буквально почали 
розривати на частини — При-
балтика, Ізраїль, Угорщина, 
Монголія, Куба: люди приїз-
дили з усіх усюд й хотіли, щоб 
я в них щось зробив. 
 ■ Які найближчі плани, крім 
боротьби за «другу чергу» му-
зею Голодомору?
 — Хочу бути причетним до 
перенесення праху Нестора Мах-
на з Франції на Батьківщину. 
Проект меморіалу в Гуляй-полі 
я вже зробив, він усім подобаєть-
ся і його вже затвердили! Шукає-
мо спонсора для втілення задуму 
в життя... Хоча я роблю об’єкти 
недорогі, але знакові! ■
 
 P.S. Цими днями непосидючий 
79-річний Анатолій Гайдамака 
вирушив... до Кувейту, аби вті-
лити в життя свій черговий за-
дум!

Мене, по суті, вигнали-виключили з процесу 
будівництва другої черги.

Найголовніше, що в проекті не показана трагедія 
Голодомору, немає наголосу й на те, що загинуло 
більше 10 мільйонів осіб.

показати
терор» проти
за сто років»

Храм святителя Миколая Мирлiкiйського збудовано за проектом Анатолiя Гайдамаки..❙



«Важливо усвідомити, що діти 
деколи знають більше, ніж 
дорослі»
 ■ Біруте, коли і як виникла 
ваша методика роботи з дітьми?
 — Методика виникла близь-
ко 20 років тому, коли я розпоча-
ла свою викладацьку діяльність. 
Але мушу зізнатися, що вона досі 
формується. Завдяки зустрічам 
із новими дітьми, педагогами, 
після прочитання нових книг чи 
переосмислення свого досвіду ме-
тодика постійно змінюється. 
 Як викладач я почала пра-
цювати у школі в 1997 році. 
На той час я була хореографом, 
створювала вистави для дорос-
лої публіки. І коли мене запро-
сили у школу ставити вистави 
з дітьми, я особливо не хвилю-
валася, адже принципи компо-
зиції як для дорослої, так і для 
дитячої постановки однакові. 
Та неочікувано для мене в ро-
боті почали з’являтися сюрпри-
зи. Дуже вдячна дітям тієї шко-
ли, адже основою моєї методики 
є те, чому вони мене навчили. Те, 
чого ми навчилися разом. 
 Звичайно, я багато читала 
спеціальної літератури, ходила 
на семінари, лекції, конферен-
ції. Проте думаю, що діти були 
моїми найбільшими вчителями. 
І важливим було прислухатися 
до них і усвідомити, що вони де-
коли знають більше, ніж ми, до-
рослі. Адже у дорослих так бага-
то сформованих уже стереотипів 
або впевненості у тому, що «я — 
дорослий, значить, я краще все 
знаю». Утім якщо глибше пог-
лянути, як немовлята розвива-
ються у перший рік свого жит-
тя, то стає зрозумілим, що вони 
самі всього навчаються: як руки і 
ноги піднімати, як перевернути-
ся зі спини на живіт, як повзати 
і так далі. Ніхто нікого не може 
навчити. Вчитель може лише 
поділитися тим, що він знає, і по-
казати різні варіанти застосуван-
ня. Але все одно людина вчить-
ся сама. Коли ти це визнаєш, 
то даєш кожній дитині стільки 
часу, скільки їй необхідно для 
навчання. Адже кожна людина 
різна і вчиться з різною швидкіс-
тю. Також на допомогу прийшла 
теорія, що є різні стилі навчання: 
одному треба дивитися, другому 
— слухати, третьому — щось ро-
бити самому, а іншому — пока-
зувати і пояснювати. І от, коли я 
це все усвідомила, з дітьми стало 
працювати дуже легко.
 Після школи я почала викла-
дати в художній студії, дуже 

схожій на дитячий садочок. У 
виставах танцювали всі діти — 
від двох до шести років. Але в 
мене не було занять, де я їх 
вчила танцю. Я давала лише 
певні ідеї і ми разом ство-
рювали танець. Звичайно, 
це не є просто підсвідомий 
потік рухів: для мене як 
викладача важливо зроби-
ти його структурованим. 
 Мій підхід полягає у 
тому, що я поважаю кож-
ну дитину і даю їй стільки часу на 
навчання, стільки їй треба, аби 
чогось досягнути. Я прислухову-
юся до кожного, питаю: а що ти 
хочеш; а чому не хочеш? Я пова-
жаю, коли дитина відмовляється 
робити те, що я їй пропоную. Оця 
повага звільнила мене від напру-
ження, що я повинна чогось до-
сягнути за урок, щоб діти вивчи-
ли 2-3 танці. Бо від цього і я була 
в стресі, і діти, і батьки.

«Я не даю команди»
 ■ Яких ще принципів ви 
дотримуєтеся на заняттях із 
дітьми?
 — На уроках із маленькими 
дітьми я майже не розмовляю. 
Максимум — одна-дві фрази. 
Зі старшими ми більше говори-
мо, аналізуємо. Але я не даю ко-
манди: станьте колом, ідіть по 
лінії, поплескайте, присідай-
те. Я пропоную це все кінесте-
тично. Хтось сприймає одразу, 
хтось на наступне заняття, а де-
хто навіть через рік. Для мене 
це нормально, адже я сама че-
рез це пройшла. 
 Я вчилася танцювати з 
шести років і мені було склад-
но. Я розуміла, що балет — це 
щось дуже красиве, але не для 
мого тіла. Та мені ніхто не да-
вав вибору. І коли мені було 26 
років, у моє життя прийшов 
contemporary: я відчула, що для 
моєї статури він зручніший. А 
також, що важливо, коли тобі 
дають час і свободу вибору. Ось 
це я і даю дітям. 
 Що стосується самого танцю, 
то в основу я беру систему рухів 
Рудольфа Лабана: елементи тан-
цю — простір, час та енергія. 
Коли працюю з дітьми за цими 
елементами, вони пізнають їх і 
поступово до них приходить ус-
відомлення: якщо повторюва-
ти якісь рухи швидко-повільно-
вгору-вниз, то з’являється певна 
структура зі смисловим напов-
ненням. Ця методика працює 
всюди. На її основі я побудува-
ла свою роботу і в дитячому са-

дочку, і в середній школі, і коли 
викладала в Педагогічному уні-
верситеті для майбутніх педаго-
гів танцю, і коли я працюю з хо-
реографами чи моїми танців-
никами вже в театрі. Вона уні-
версальна і особливо видно її 
правильність, коли я працюю 
з дітьми від 8 і до 16 місяців. 
Методика працює у будь-якій 
країні: немає культурних пере-
пон, які б не давали їй прояви-
тися чи не діяти.
 ■ Чи користуєтеся певними 
допоміжними предметами?
 — Найменші діти добре усві-
домлюють форми, кольори, зву-
ки і рухи, тому будь-який пред-
мет викликає у них певні емоції, 
котрі вони хочуть виразити. Ос-
кільки вони не можуть розмов-
ляти, то вони виражають це кі-
нестетично — реагують на все 
рухом: починають повзти, ру-
ками махати, хапати, ставати 
на карачки. 
 У своїй методиці я також ви-
користовую теорію Піаже про 
стадії розвитку дітей. До півтора 
року весь процес пізнання дити-
ною відбувається психомоторно, 
тобто він отримує зовнішні ім-
пульси і реагує на них рухами. 
Важливим є дати дитині якомо-
га більше цих імпульсів, щоб у 
неї розвивався моторний апарат. 

Особливо дрібна моторика, адже 
вона напряму пов’язана з розвит-
ком мислення і мовлення. Тому 
я використовую найпростіші 
предмети: кольорові стрічки, 
м’ячики, коробки, обручі. Вони 
всі мають бути різної форми. Це 
все розширює у дитини слов-
ник рухів: вона може «плисти» 
як стрічка, плигати як м’ячик, 
крутитися як обруч. Дитині не-
обхідні ці всі імпульси для реак-
ції і розвитку.

Коли діти перебувають на сцені 
безлімітно
 ■ Що підштовхнуло вас до 
створення власного театру?
 — Бажання не виникло само 
собою. Десь у 2006 році я познайо-
милася зі шведським культурним 
аташе в Литві. Ідея про створен-
ня театру виникла у нього, і це був 
своєрідний виклик для мене як 
для хореографа. У той час я вже 
йшла зі школи і дитячої студії, 
а також писала дисертацію про 
навчання методом танцю. Ідея 
про власний театр здалася мені 
хорошою можливістю поєднати 
мій педагогічний досвід з хореог-
рафічним досвідом. 
 Нині в репертуарі Театру тан-
цю Dansema п’ять вистав. Першу 
виставу для найменших «Мозаї-
ка» я створила у 2012 році. 
 Я спостерігала за дітьми під 
час вистави і бачила, що їм хо-
четься рухатися. Так виникла 
ідея створити наступну виставу, 
де діти зможуть вийти на сцену. 
З’явилися «Кольорові ігри». У 
цій постановці є моменти, коли 
діти спостерігають за танцівни-
цею, а потім виходять до неї на 
сцену і можуть виражати свої 
емоції. Спостерігаючи вже за 
цією виставою, я помітила дітей, 
які піввистави сиділи біля бать-
ків і не хотіли виходити. А також 
таких, які виходили, але їм було 
мало часу перебування на сцені. 
 Тоді я пригадала, що кожен 
потребує різного відрізку часу 
для реакції і третю виставу — 
«Світлячки» вже зробила віль-
ною: діти можуть перебувати на 
сцені безлімітно. Так діти стали 
співучасниками вистави. Для 
мене стало важливим, щоб діти 
могли виразити свої емоції в той 
самий момент, коли вони цього 
хочуть, коли відчувають.
 ■ Чи всі ваші вистави інтерак-
тивні?
 — Інтерактивність потрібна в 
першу чергу для найменших. Я 

не підтримую ідею театру, в яко-
му сцена стає майданчиком для 
ігор або розваг. Для мене це вже 
не театр. Інтерактивність — це 
коли глядачі разом беруть участь 
у виставі і виражають свої емо-
ції, але це не має бути абсолют-
ною вседозволеністю. 
 Має бути присутній елемент 
естетичної структури: глядач 
має оцінювати і будувати своє 
ставлення до того, що він бачить, 
чує, відчуває. Так будується за-
галом відношення до мистецтва. 
Важливо, щоб дитина не тільки 
сама займалася творчістю, а й 
бачила як це роблять інші.
 ■ Який поштовх до розвит-
ку методики дали зустрічі з ук-
раїнськими дітьми і викладача-
ми?
 — Те, що методика зараз ви-
ходить у письмовому вигляді, 
для мене важливо. Це розвиток 
і відкриття нових граней. Будь-
яка поїдка, зустріч із новими 
людьми дає свіжі імпульси. Коли 
я пояснюю іншим, як працюю, і 
мені задають різні запитання — 
це дає можливість ще раз переос-
мислити систему. І коли люди ді-
ляться своїм досвідом, розкрива-
ючи свої проблеми, — це теж під-
штовхує на нові думки. 
 Люди, буває, ставлять мені 
запитання, на які я не знаю від-
повіді. Це момент, який змушує 
мене глибше копати, аби знайти 
відповідь. Життя — це рух. Усі 
ці внутрішні імпульси дають 
поштовх до подальшого розвит-
ку як хореографа, як думаючої 
людини.
 Мені дуже подобається, що 
методика фіксується у формі діа-
логу. Я би не хотіла, щоб це була 
повчальна література з категорії 
«як треба робити». Це має бути 
просто розмова про те, як можна 
працювати. Мені важливо, щоб 
педагоги підійшли до неї теж 
креативно. Аби вона, можливо, 
була лише поштовхом для ство-
рення чогось свого. 
 Переконана, якщо ми хоче-
мо щось змінити, треба почина-
ти зі зміни інтелектуального рів-
ня суспільства, його цінностей, 
адже більшість має бути мисля-
чими людьми. А для цього має 
бути свобода вибору і достатньо 
часу. Я усвідомлюю, що не можу 
нині змінити все суспільство або 
тих, хто ним керує, але я можу 
змінити ставлення до цих ма-
леньких дітей, їхнє мислення і 
сприйняття світу. ■
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ДІЙОВІ ОСОБИ

Біруте Баневічуте: Мене навчили діти
Як хореограф і педагог із Литви підготувала в Україні проект про розвивальну роль танців для малих і старших

■

Вікторія КОТЕНОК

У Києві 25 листопада представлять проект «Можливості пізнання 
танцю в дитинстві», над яким працюють ГО «Молоток» (Закарпаття), 
ЦСМ «Дах» (Київ) спільно з хореографом і педагогом Бірутою Ба-
невічуте (Литва). Її обмін досвідом з українцями розпочався у 2014 
році в рамках Міжнародного фестивалю Гогольfest. Знайомство з 
розвивальними виставами литовського хореографа надихнуло ук-
раїнських митців і викладачів на пошук можливостей поширювати 
такий метод в Україні. Так цієї весни Біруте Баневічуте була запро-
шена у ЦСМ «Дах» на створення української версії вистави для най-
менших (від 0 до 3 років) «Кольорові ігри». А літом за її участі була 
проведена Лабораторія сценічних практик для викладачів-хореог-
рафів із різних регіонів України у селі Нижнє Селище (Закарпаття). 
Саме карпатська зустріч стала поштовхом до створення проекту 
«Можливості пізнання танцю в дитинстві», головним завданням 
якого є розробка і створення письмових матеріалів методичного 
посібника на тему «Особливості сприйняття та вираження танцю 
дітьми різного віку: від 0 до 7 років». Основою цієї книжки стануть ба-
гаторічні дослідження у царині танцю та педагогіки Біруте Баневічуте, 
а також напрацювання та інтерв’ю з учасниками кількох копродакшн-
проектів, що проходили в Україні за участі литовської гості.
Із Біруте Баневічуте говоримо про танці вміння і танці.

Біруте Баневічуте на заняттях із дітьми.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ДОСЬЄ «УМ»

 Біруте Баневічуте є випускницею 
Вільнюського університету, вивчала 
різноманітні танцювальні техніки і ме-
тоди танцювальної педагогіки у 9 краї-
нах світу. 15 років займалась педаго-
гічною діяльністю з дітьми у навчаль-
них закладах різного рівня. 
 Професор, має понад 10 років 
викладацького стажу в Литовському 
педагогічному університеті на кафедрі 
танцю і театру. У 2007 році заснувала 
Вільнюський театр танцю Dansema, в 
якому є художнім керівником та хоре-
ографом.

■

Біруте Баневічуте.
Фото Сергія АНІЩЕНКА.

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Та організатори зда-
вали собі справу: саме у цій 
нижній точці падіння ук-
раїнського книговидання 
читачеві конче треба повер-
нути віру. Не віялом мікро-
рецензій на новинки, як 
було досі, а демонстрацією 
хоч і ледь помітних, равли-
кових, а проте системних 
змін. Показати, що, попри 
колоніальний пресинг (так-
так, на восьмому році Неза-
лежності), наше книжниц-
тво розвивається цілком 
природно, а відтак — пер-
спективно. Тож навіть по-
переднє оприлюднення но-
мінаційних списків, куди 
ввійшло 235 новинок, спри-
чинило шок: звичайний 
відвідувач тодішніх книга-
рень просто не міг повірити, 
що таке взагалі існує.
 Другий попередній ме-
сидж — не менш стресо-
вий для пересічного читача 
— українські книжки, ви-
являється, присутні у біль-
шості ринкових ніш. Тоді 
ми вперше в українській 
практиці запровадили пре-
міальну рубрикацію. Доти 
цілком «нормальним» було 
зіставляти, скажімо, дитячу 
книжку з культурологічним 
дослідженням чи психоло-
гічний роман із туристичним 
путівником — у будь-якому 
з наявних тоді конкурсів, з 
Шевченківською премією 
включно. Нехтування родо-
вими-видовими-жанровими 
відмінностями книжок уне-
можливлювало коректне 
порівнювання, а відтак при-
ховувало кумівські або й ко-
рупційні сценарії. «Книжка 
року» запропонувала за-
мість кулуарного розподілу з 
претендентів неструктурова-
ного масиву — ґрадацію екс-
пертних оцінок у зрозуміло 
окресленій тематично-про-
блемній номінації.
 Отже, розіслали сотню 
повних номінаційних спис-
ків добре відомим на куль-
турному терені особистос-
тям. 69 анкет повернулися 
заповнені. Від культуроло-
гів Мирослава Поповича, 
Івана Дзюби, Сергія Крим-
ського, Мирослава Мари-
новича, Романа Корогод-
ського, Наталі Яковенко, 
Соломії Павличко, Сергія 
Квіта, Миколи Рябчука, 
Дмитра Стуса, Юрія Мака-
рова, Олександри Коваль; 
письменників Валерія Шев-
чука, Володимира Дрозда, 
В’ячеслава Медвідя, Євге-

на Пашковського, Володи-
мира Цибулька, Ігоря Ри-
марука, Андрія Куркова, 
Леоніда Череватенка, Во-
лодимира Єшкілєва; жур-
налістів Сергія Набоки, 
Олександра Кривенка, Во-
лодимира Павліва... Вось-
меро з тих перших експер-
тів і зараз у «Книжці року»: 
президент Української асо-
ціації видавців та книгороз-
повсюджувачів Олександр 
Афонін; тоді критик жур-
налу «Українська культу-
ра» Наталка Білоцерківець; 
мистецтвознавець Дмитро 
Горбачов; нинішній голова 
столичної організації Спіл-
ки письменників, а тоді за-
ступник редактора ака-
демічного журналу «Слово 
і Час» Володимир Данилен-
ко; директор видавництва 
«Основи» на той час Вален-
тина Кирилова; до нині го-
ловний редактор журналу 
«Радуга» Юрій Ковальсь-
кий; тепер заступник голо-
ви НСПУ, а тоді книжковий 
оглядач газети «Вінницькі 
відомості» Віктор Мельник; 
журналістка й письменни-
ця Людмила Таран.
 Звісно, у номінаційних 
топах засвітилися чудові 
книжки — цілком відповід-
но до головного критерію: 
книжка як культурологіч-
на подія року. Сьогодні ж 
добре видно, що деякі з лав-
реатських видань вийшли 
далеко за межі конкретного 
року і, як тепер говорять, оз-
начили довготривалі трен-
ди. Приміром, «кальварій-
ська» збірка Грицька Чубая 
«Плач Єремії» започаткува-
ла новий формат поетичної 
книжки — вигадливо сконс-
труйованої й ілюстрованої. 
Аж так, що сьогодні публі-
кація віршів, над якою не 
працював дизайнер, вигля-
дає по-лузерському. Турис-
тичний путівник «Львів» 
(Л.: Центр Європи) уперше 
репрезентував Україні сві-
тові параметри цього виду 
літератури — відтоді зни-
ження планки апріорі ста-
вить видавця перед ризи-
ком комерційного провалу. 
Три перші місця в номінації 
«Успіх» посіли книжки ви-
давництва «Основи» — то 
був старт власне українсь-
кої лінійки бізнес-літера-
тури. Перша книжка Іва-
на Малковича «Українська 
абетка» в ілюстраціях май-
бутнього Шевченківського 
лавреата Костя Лавра стала 

новим мірилом для видав-
ців дитячої літератури. 
 А от із книжкою «УСЕ: 
Універсальний словник-
енциклопедія», яка здобу-
ла перше Ґран-прі, сталося 
протилежне. Хоч витрима-
ла декілька наступних пе-
ревидань (чотири чи п’ять), 
принцип її побудови досі не 
витребуваний українськи-
ми видавцями. Довідник 
водночас адресований під-
літкам і дорослим, що не 
переймаються надмірною 
деталізацією, — а це вель-
ми перспективно для «зати-
рання» різниці між підліт-
ковим і дорослим читанням. 
Авжеж, то було адаптоване 
перекладне видання, а зро-
бити суто українське — з ав-
торського нуля — вимагає 
неабиякого фінансування. 
Можливо, оновлена бюд-
жетна програма «Українсь-
ка книга» від Українсько-
го інституту книги нарешті 
дасть раду подібним перс-
пективним проєктам?
 І ще одна помітна новин-
ка 1999-го поки не дала пов-
ноцінного потомства — спо-
гади Дмитра Корчинського 
«Війна у натовпі» (К.: Ама-
дей). Та книжка донині за-
лишається найбільш від-
повідною жанру політичних 
мемуарів, де головна інтри-
га — «імена, паролі, явки». 
Усі наступні спогадування 
політичних акторів німіють 
перед конкретикою, що 
штовхає до сумного виснов-
ку: бути відвертим в Україні 
досі небезпечно.
 Вшанування лавре-
атів «Книжки року’1999» 
відбулося січнем 2000-го 
в Будинку прийняттів Ка-
бміну. Про цю локацію, 
безкоштовну для організа-
торів, домовився Анатолій 
Толстоухов, тоді міністр 
Кабінету Міністрів — то був 
його перший внесок у про-
єкт, котрий він підтриму-
вав упродовж наступних 
дванадцяти років.
 Ми познайомилися 
1986-го як слухачі жур-
налістського відділення 
Вищої партійної школи у 
Києві. Дивовижне навчання 
було: Чорнобильська катас-
трофа, що сталася за чотири 
місяці перед тим, зруйнува-
ла леґітимність партійної 
ієрархії. Тепер це видно чіт-
ко, а тоді підсвідомо відчу-
валося, що механізм «де-
мократичного централізму» 
зіскочив на холосту ходу, як 
заїжджена платівка. Санк-

ції за непослух перестали 
працювати. По-справжньо-
му обдаровані викладачі (а 
таких, гадаю, у тодішньому 
ВПШ було не менше четвер-
тини, надто серед філософів 
та журналістів), розпружи-
лися і з видимою насолодою 
пустилися догматичного бе-
рега — імпровізуючи в досі 
немислимих інтелектуаль-
них напрямках без види-
мої прагматичної мети. Ін-
формаційним приводом до 
семінарських занять зчас-
та правили «пєрєстроєчні» 
книжки (нагадаю, що саме 
тоді, зокрема, опубліковані 
листи Лєніна до політбю-
ро з вимогою без вагань роз-
стрілювати незгодних — що 
більше, то краще). Словом, 
то був, можливо, єдиний 
випуск цього вишу — при-
наймні, на журналістсько-
му відділенні, — коли по 
дворічному навчанні вихо-
дили не так фахівці послу-
ху, як аналітики сумніву; 
авантюристи несанкціоно-
ваної думки, коли хочете. 
 По закінченні роз’ї-
халися: Толстоухов у свою 
районну газету у Волновасі, 
Родик — у свою, в райцентрі 
Межова на крайньому сході 
Дніпропетровщини (за пів-
години їзди від донецького 
Красноармійська, нині Пок-
ровська). Сталих контак-
тів не підтримували й лише 
років за п’ять випадково зус-
трілися в Києві. Кожен був 
поглинутий своїм: Анатолій 
Толстоухов став народним 
депутатом першого скли-
кання (заступник редактора 
районки переміг на виборах 
партфункціонера). Я із задо-
воленням плавав у фріланс-
журналістиці, регулярно 
з’являючися в ефірах «Радіо 
«Свобода» та публікую-
чи матеріали у провідних 
на тоді газетах; переймав-
ся книжковим напрямком 
аґенції МІАУ-культ, ба-
бусі «Книжки року». Че-
рез обопільну поглиненість 
біжучими справами кон-
такти з А.Толстоуховим на 
який час знов урвалися.
 Наступна зустріч відбу-
лася, коли розпочав діяль-
ність Фонд сприяння роз-
витку мистецтв, який 

своєю ґрантовою програ-
мою виглядав на реальну 
альтернативу Мінкульту. 
Серед засновників Фонду 
був і Анатолій Толстоухов, 
тодішній заступник голови 
правління Леоніда Кравчу-
ка. На другий рік існуван-
ня Фонду пішла працювати 
туди прес-секретарем керів-
ниця МІАУ-культ Галина 
Родіна.
 1994-го я вперше відві-
дав Франкфуртський книж-
ковий ярмарок, опублікував 
пару аналітичних репорта-
жів у «Дзеркалі тижня» — 
аж раптом несподіваний те-
лефонний дзвінок: турбує 
прес-секретар новоутворю-
ваного Міністерства преси 
— чи не хочете втілити те, 
про що пишете? Так я став 
радником міністра преси. 
 Одразу взявся просувати 
до пріоритетів міністра про-
блеми українського книж-
кового ринку. Організував 
офіційну зустріч міністра 
Михайла Онуфрійчука зі 
щойно утвореною Українсь-
кою асоціацією видавців на 
чолі з Юрієм Прилюком. 
Тоді ухвалили якісь рам-
кові наміри про взаємне ін-
формування і перспективну 
співпрацю, але, на жаль, на 
тому все й заглухло — мініс-
терство, направду, не було 
зацікавлене у співпраці з не-
державними інституціями. 
До того ж, постав серйозний 
виклик, що поглинув усю 
(принаймні, мою) увагу. 
 Мій добрий знайомий 
Алєксандр Гаврілов, тоді ре-
дактор московського тижне-
вика «Книжное обозрение», 
розповів про форсоване оп-
рацювання проєкту зако-
ну РФ про держпідтримку 
преси та книговидання й 
повідомив його головні па-
раметри. Самі тези свідчи-
ли про кардинальні зміни 
у ставленні до книжкової 
справи — їй давали пере-
пустку до великого бізнесу. 
Збагнути, що це означитиме 
для України, було, як склас-
ти два і два: йшлося, власне, 
про бліцкриґ — план швид-
кої й остаточної окупації 
українського книжкового 
(і пресового також) ринку. 
Зі згоди міністра запроси-

ли у росіян офіційний текст 
документа, і разом з мініс-
терським юристом стали 
опрацьовувати аналогічний 
український акт. Було ясно: 
коли його не прийняти, віт-
чизняним газетам і книж-
кам — вірогідний ґаплик. 
 Та невдовзі роботу при-
пинили. Наверху вважа-
ють, що не на часі, — якось 
так пояснив міністр. Хто 
наказав згорнути оборон-
ні приготування на книж-
ковому напрямі — не знаю. 
Це тема окремого розсліду-
вання — і не журналістсь-
кого, а НАБУ. Бо наслідком 
тої злочинної бездіяльності 
(щонайменше) став стрім-
кий занепад українсько-
го книговидання у наступ-
ні чотири роки й інтенсивне 
витіснення його з ринку 
російським виробником. 
Якийсь час, за інерцією, хо-
див на службу до міністерс-
тва, що зрадило вітчизняно-
го видавця, та шок минув і 
написав тверезу заяву про 
звільнення.
 Отоді й відбулась на-
ступна (з нечисленних доти) 
зустріч з Анатолієм Толсто-
уховим. Вислухав мої конс-
пірологічні версії і каже (а 
тоді він уже був міністром 
Кабінету Міністрів): хочу 
створити в уряді підроз-
діл політичної аналітики 
— підеш на це? Так я вдру-
ге став на граблі — знову пі-
шов на державну службу 
у сподіванні «щось зроби-
ти». Ні, працювати було ці-
каво, бо аналітика великою 
мірою є справа самодостат-
ня. І Толстоухову усі ті екс-
пертні висновки, сценарії і 
прогнози були цікаві й пот-
рібні. Але як ними користу-
ються у «першій приймаль-
ні» я не знав, хіба час від 
часу навідував міні-розпач: 
ось справдилося негативне 
аналітичне передбачення 
через те, що ніхто нічого не 
зробив…
 На четвертому каб-
мінівському році я наре-
шті зіткнувся з кінцевим, 
як мало би бути, спожива-
чем продукції мого підроз-
ділу — Прем’єром Ва-
лерієм Пустовойтенком. 
До того вже декілька міся-
ців був в.о. начальника уп-
равління, й оце мене муси-
ли формально затвердити. 
Прийшов до тої «першої 
приймальні» геть невис-
паним, бо чи не до світанку 
складали з колегою-аналі-
тиком Костянтином Дика-
нем тижневу доповідь про 
стан і перспективи біжучої 
політичної ситуації. «Ну, 
розкажіть, що у нас ціка-
вого у політиці?» — ніби 
на світському рауті запи-
тує хазяїн кабінету. «Так 
ось усе докладно викладе-
но», — неполіткоректно 
відповідаю, показуючи на 
прикметний краєчок на-
шої доповіді, що визирає 
зі стосу свіжих докумен-
тів. І чую у відповідь при-
голомшливе: «Ви що, ду-
маєте, я все це читаю?!». 
І я знову подав заяву про 
звільнення.
 Отже, на час першого 
експертного опитування 
«Книжки року» Родик був 
чиновником, а на момент 
акції вшанування лавреатів 
рейтингу — безробітним. ■

СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Двадцять років по тому:
уроки засвоєні та знехтувані

■

Костянтин РОДИК

Гірших умов для старту всеукраїнського рейтингу годі 
було вигадати. Хвиля світової фінансової кризи наздог-
нала Україну, як цунамі. Книжковий бізнес посипався 
1999 року на 59,09%. Книгарні здебільшого перебували 
під російським контролем й вітчизняні видання на їхніх 
полицях виглядали, ніби вкраплення спецій у голівці ім-
портного сиру. І це у Києві. Десь у Запоріжжі чи Сумах 
пошук української книжки в торговельній мережі потре-
бував навичок слідопита. Поблукавши столичним книж-
ковим ринком «Петрівка», можна було скласти враження: 
з півсотні українських новинок того року таки вийшло. 
Який «рейтинг» можливий на такій дещиці?! — щиро ди-
вувалися видавці, коли дізналися про наш намір.



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 20 ЛИСТОПАДА 2018 СПОРТ

Олексій ПАВЛИШ

 Разом із закінченням насичено-
го футбольного року для збірних за-
вершується і перший етап Ліги націй 
— новоствореного турніру, перемож-
ці кожного з дивізіонів якого отрима-
ють чотири путівки на Євро-2020.
 Найбільше інтриги — в елітній 
групі, де у матчах рівних за класом 
команд долю виходу в «плей-оф» ви-
рішували голи на останніх хвилинах. 
Так, іспанці, пропустивши у компен-
сований час від віце-чемпіонів світу-
2018 хорватів, дали їм та англійцям 
шанс посісти перше місце.
 Подарунком «Фурії рохи» скорис-
талися британці: спочатку вони поп-
рощалися зі своїм найкращим бом-
бардиром в історії Вейном Руні, який 
поїхав догравати в США, а потім зу-
силлями нового зіркового нападника 
і каптіана — Гаррі Кейна — вирвали 
перемогу над «картатими».
 «Ми кілька разів помилилися у 
захисті,  двічі пропустили після стан-
дартів. Але ми віддали всі сили на 
полі.  Незважаючи на виліт iз групи 
А, я пишаюся своїми гравцями. Вони 
провели фантастичний рік і  показа-
ли чудовий результат. Ми — друга 
збірна світу, і  вся наша країна має 
пишатися цим», — заявив після мат-
чу головний тренер хорватів Златко 
Даліч.
 Якщо виліт його команди на тлі 
втрати кількох ключових гравців (Ман-
джукіч, Субашич і Чорлука заверши-
ли виступи за збірну) в протистоянні 
з доволі потужними іспанцями і ан-
глійцями можна було спрогнозувати, 
то достроковий провал німців став 
справжньою несподіванкою.
 Так, «Бундестім» болісно пере-
живає зміну поколінь (невдача на ос-
танньому «мундіалі» в Росії), але на-
вряд чи хтось очікував виліт у другий 
дивізіон за тур до завершення першої 
частини турніру.
 Справжньою сенсацією став під-
сумковий результат і у групі А2. Третя 
команда світу, Бельгія, майже забез-
печила собі вихід у «плей-оф» — пі-
допічним Роберто Мартінеса достат-

ньо було не програти швейцарцям в 
останньому турі. 
 Але «червоним» вдався неймо-
вірний «камбек»: після 0:2 на стар-
ті поєдинку Шакірі і  К° зуміли заби-
ти п’ять м’ячів. Таким чином, у фінал 
чоти рьох Ліги націй проходять саме 
швейцарці.
 А господаркою вирішальних мат-
чів турніру буде Португалія, яка на-
віть без Кріштіану Роналду першою 
забезпечила собі перемогу в групі. 
 На місце ж німців, хорватів, 
ісландців та поляків, які у 2021 році 
гратимуть у дивізіоні В, піднімуть-
ся Україна, Боснія і  Данія. Четверту 
путівку «нагору» розіграють Росія і 
Швеція.
 Не все ще вирішено у класі С — 
«плей-оф» за квиток на Євро-2020 

поки гарантували лише фіни, лідиру-
ють у своїх групах Сербія, Шотландія 
і  Норвегія.
 Точно залишаться задоволени-
ми введенням нового турніру пред-
ставники дивізіону D Грузія, Біло-
русь, Косово і Македонія навряд чи 
будуть претендувати на участь у кон-
тинентальному форумі після класич-
ного відбору, тож Ліга націй для них 
— чудова можливість пробитися на 
Євро-2020.
 Непогано на тлі більш-менш рів-
них суперників виступають і так звані 
футбольні «карлики» — Фарери, 
Гібралтар, Люксембург, Сан-Марі-
но, Ліхтенштейн, Мальта і  Андорра. 
Всі матчі у групі програла лише Сан-
Маріно, а Люксембург навіть посів 
друге місце у своєму квартеті. ■

Григорій ХАТА

 Хоч як на те сподівався Ан-
дрій Шевченко, що в заключно-
му поєдинку групового раунду 
Ліги націй — проти збірної Сло-
ваччини — його підопічні зіг-
рають для вболівальників, по-
дарувати приємні емоції своїм 
шанувальникам вони не змог-
ли.
 До матчу з «синьо-жовти-
ми» словаки підійшли, маючи 
значно потужніші мотиваційні 
стимули, відтак досить легко 
розгромили експерименталь-
ний склад української збірної 
— 4:1. 
 Достроково вигравши свою 
«пульку» й здобувши перепуст-
ку на наступний сезон до елітно-
го дивізіону Ліги націй, у мат-
чі зі словацьким колективом 
у Шевченка та К° не було жод-
них турнірних завдань. Тож, 
необтяжений відповідальніс-
тю за результат, тренерський 
штаб збірної України пішов на 
серйозний експеримент, надав-
ши право участі в матчі резерв-
ним кадрам.
 Як відзначив головний тре-
нер «синьо-жовтих», у матчі 
зі словаками в Трнаві, в порів-
нянні з попередніми поєдинка-
ми Ліги націй, на поле вийшло 
близько 60% нових виконав-
ців.
 Наявне в таких моментах 
хвилювання аж ніяк не пішло на 
користь видозміненій українсь-
кій команді. Відчутно оновлена 
лінія захисту дала слабину вже 
на шостій хвилині поєдинку, 
коли в сітку воріт дублера Ан-
дрія П’ятова — Дениса Бойка 
— залетів «швидкий» м’яч. За-

галом, динамівський голкіпер, 
який проводив лише шостий 
матч за національну збірну, 
зіграв далеко не найкращий 
свій матч у кар’єрі. На думку 
експертів, два з чоти рьох про-
пущених Бойком м’ячів — на 
совісті голкіпера «синьо-жов-

тих». Утім нижче своїх можли-
востей зіграв не тільки Бойко 
— слабо, по суті, виглядала вся 
омолоджена команда, котру, 
як міг, намагався збадьорити її 
досвідчений капітан Євген Ко-
ноплянка. Хоча, як каже Шев-
ченко, негативний досвід — 

це теж досвід, який дозволить 
тренерському штабу провести 
аналітичну роботу на майбутнє. 
Очевидно, зроблена наставни-
ком ставка на вчорашніх грав-
ців молодіжної збірної U-21 не 
спрацювала, засвідчивши, що 
рівноцінної заміни травмова-

ним Ярмоленку, Ракицькому, 
Марлосу в «синьо-жовтих» на-
разі немає. 
 Хоча, як наголошує Шев-
ченко, в другому таймі після 
низки замін гра збірної дещо 
пожвавилася і якщо не зверта-
ти увагу на рахунок, то можна 
віднайти в програному поєдин-
ку й позитивні моменти.
 Наскільки повчальним для 
команди Андрія Шевченка став 
розгром у Словаччині, пока-
же товариський поєдинок про-
ти збірної Туреччини, котрий 
20 листопада відбудеться в Ан-
талії. Нагадаємо, що цей поє-
динок планували провести в 
Дніпрі, але через не до кінця 
зрозумілі обставини свій остан-
ній у 2018 році матч «синьо-
жовті» проведуть на полі супер-
ника. ■

ФУТБОЛ

Розгром — теж досвід?
Збірна України зазнала перших очкових втрат у груповому раунді Ліги націй

■

Відверто слабо зігравши у захисті, збірна України зазнала розгрому від словаків.
Фото з сайта ua-football.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга націй. Дивізіон В. Група 1. 
Словаччина — Україна — 4:1 (Рус-
нак, 6; Куцка, 26; Зрелак, 53; Мак, 61 
— Коноплянка, 47; У: Бойко, Караваєв, 
Бурда, Кривцов (Пластун, 14), Матвієн-
ко, Зінченко, Степаненко, Малиновсь-
кий, Циганков, Борячук (Коваленко, 62), 
Коноплянка (Шапаренко, 64)).
 Турнірне становище: Україна — 9 
(4 матчі), Чехія, Словаччина — 3 (по 3).

■

А ІНШІ ЯК?

Невдачі «грандів»
Чемпіони та призери останніх чемпіонатів 
світу — Німеччина, Хорватія і Бельгія — не 
вийшли до фіналу чотирьох Ліги націй

■

Португалія першою з «топ-команд» вийшла у «плей-оф» і стане 
господаркою вирішальних матчів.
Фото з сайта: sportarena.com.

❙
❙
❙

 Група А1. 4-й тур. Нідерланди — 
Франція — 2:0 (Вейналдум, 44; Депай, 
90+6 (пен.)).
 Турнiрне становище: Франція — 7, 
Нідерланди — 6 (3 матчі), Німеччина — 1 
(3 матчі).
 Група А2. 3-й тур. Бельгія — 
Ісландія — 2:0 (Батшуаї, 65, 81). 4-й тур. 
Швейцарія — Бельгія — 5:2 (Р. Родрі-
гес, 26 (пен.); Сеферовіч, 31, 44, 84; Ель-
веді, 62 — Т. Азар, 2, 17).
 Підсумкове турнiрне становище: 
Швейцарія, Бельгія — 9, Ісландія — 0.
 Група А3. 4-й тур. Італія — Порту-
галія — 0:0.
 Турнiрне становище: Португалія 
— 7 (3 матчі), Італія — 5 (4 матчі), Поль-
ща — 1 (3 матчі).
 Група А4. 3-й тур. Хорватія — Іс-
панія — 3:2 (Крамаріч, 54; Єдвай, 69, 
90+3 — Дані Себальйос, 56; Серхіо Ра-
мос, 78 (пен.)). 4-й тур. Англія — Хор-
ватія — 2:1 (Лінгард, 79; Кейн, 85 — Кра-
маріч, 57).
 Підсумкове турнiрне становище: 
Англія — 7, Іспанія — 6, Хорватія — 4.
 Група В2. 3-й тур. Туреччина — 
Швеція — 0:1 (Гранквіст, 70 (пен.)).
 Турнiрне становище: Росія — 7 (3 
матчі), Швеція — 4 (3 матчі), Туреччина 
— 3 (4 матчі).
 Група В3. 3-й тур. Австрія — Бос-
нія — 0:0. 4-й тур. Північна Ірландія — 
Австрія — 1:2 (К. Еванс, 57 — Шлагер, 
49; Лацаро, 90+3).
 Підсумкове турнiрне становище: 
Боснія — 10, Австрія — 7, Північна Ірлан-
дія — 0.
 Група В4. 3-й тур. Уельс — Данія 
— 1:2 (Бейл, 89 — Н. Йоргенсен, 42; Брай-
твайт, 88).
 Турнiрне становище: Данія — 7 (3 
матчі), Уельс — 6 (4 матчі), Ірландія — 1 
(3 матчі).
 Група С1. 3-й тур. Албанія — Шот-
ландія — 0:4 (Фрейзер, 14; С. Флетчер, 
45 (пен.); Форрест, 55, 68).
 Турнiрне становище: Шотландія (3 
матчі), Ізраїль (3 матчі) — 6, Албанія (4 
матчі) — 1.
 Група С2. 5-й тур. Греція — Фін-
ляндія — 1:0 (Гранлунд, 25 (у свої воро-

та)), Угорщина — Естонія — 2:0 (В. Ор-
бан, 8; Салаї, 69). 6-й тур. Угорщина — 
Фінляндія — 2:0 (Салаї, 29; А. Надь, 37), 
Греція — Естонія — 0:1 (Ламбропулос, 
44 (у свої ворота)).
 Підсумкове турнiрне становище: 
Фінляндія — 12, Угорщина — 10, Греція 
— 9, Естонія — 4.
 Група С3. 5-й тур. Кіпр — Бол-
гарія — 1:1 (Захаріу, 24 — Н. Дімітров, 
89 (пен.)), Словенія — Норвегія — 1:1 
(Вербіч, 9 — Б.М. Йонсен, 86).
 Турнiрне становище: Норвегія, 
Болгарія — 10, Кіпр — 5, Словенія — 2.
 Група С4. 5-й тур. Сербія — Чор-
ногорія — 2:1 (Ляїч, 30; Мітровіч, 32 — 
Мугоша, 70), Румунія — Литва — 3:0 
(Пушкаш, 7; Кешерю, 47; Станечу, 65).
 Турнiрне становище: Сербія — 
11, Румунія — 9, Чорногорія — 7, Литва 
— 0.
 Група D1. 5-й тур. Казахстан — 
Латвія — 1:1 (Суюмбаєв, 37 — Ракельс, 
48), Андорра — Грузія — 1:1 (К. Марті-
нес, 63 — Чакветадзе, 9).
 Турнiрне становище: Грузія — 13, 
Казахстан — 6, Латвія, Андорра — 3.
 Група D2. 5-й тур. Сан-Маріно — 
Молдова — 0:1 (Домашкан, 78), Люк-
сембург — Білорусь — 0:2 (Драгун, 37, 
54). 6-й тур. Сан-Маріно — Білорусь — 
0:2 (Драгун, 8; Сарока, 53), Молдова — 
Люксембург — 1:1 (Гинсарь, 58 (пен.) — 
Бенсі, 70).
 Підсумкове турнiрне становище: 
Білорусь — 14, Люксембург — 10, Мол-
дова — 9, Сан-Маріно — 0.
 Група D3. 5-й тур. Азербайджан — 
Фарери — 2:0 (Д. Назаров, 18; Мадатов, 
28), Мальта — Косово — 0:5 (Мурікі, 15; 
Кополлі, 70; Афдіяй, 78, 80; Рашица, 86).
 Турнiрне становище: Косово — 11, 
Азербайджан — 9, Фарери — 4, Мальта 
— 2.
 Група D4. 5-й тур. Ліхтенштейн — 
Македонія — 0:2 (Барді, 53; Несторовскі, 
90+1), Гібралтар — Вірменія — 2:6 (Де 
Барр, 10; Прістлі, 78 — Мовсісян, 27, 49, 
52, 54; Карташян, 66; Карапетян, 90+4).
 Турнiрне становище: Македонія — 
12, Вірменія — 9, Гібралтар — 6, Ліхтен-
штейн — 3.

ТАБЛО■
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«У матчі з «Нантом» на майданчику в нас була справжня команда. 

«Потрібно віддати належне партнерам. Коли вони почали підбадьорювати 
один одного, «Мотор» заграв по-іншому. Це завжди працює, коли у 

колективі є спільна мета і всі думають тільки про її досягнення».

Генадій Комок
воротар ГК «Мотор» (Запоріжжя) 
та національної збірної України

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Поява на тренерському 
посту запорізького «Мотора» 
Миколи Степанця позитивно 
вплинула на ігровий тонус ук-
раїнського чемпіона, котрий 
після серії стартових поразок 
почав поступово піднімати го-
лову на євроарені. Програв-
ши чотири поспіль матчі гру-
пового раунду Ліги чемпіонів, 
iз новим наставником «мото-
ристи» відсвяткували вже дві 
перемоги. Останній успіх за-
порізький колектив здобув у 
гостьовому поєдинку проти фі-
наліста попереднього розігра-
шу суперліги — французько-
го «Нанта». Виїзний поєди-
нок iз «канарками» підопічні 
Степанця провели через тиж-
день після домашньої гри у За-
поріжжі, в якому найсильні-
ший колектив України та віце-
чемпіон Франції розписали ні-
чию.

 «До матчу-відповіді готува-
лися так, аби виглядати в ньо-
му достойно», — наставник 
«Мотора» розповів про шлях, 
який допоміг його підопічним 
досягти несподіваного резуль-
тату в Нанті та водночас зали-
шити останню сходинку в тур-
нірній таблиці.

 За словами Миколи Степан-
ця, «Нант», хоч і мав палку під-
тримку шеститисячної гляда-
цької аудиторії, але «мандра-
жував», натомість «мотористи» 
продемонстрували бойовий ха-
рактер, знайшовши в собі сили 
змінити хід поєдинку. На пе-
рерву команди пішли за міні-

мальної переваги господарів, 
однак уже тоді відчувалося, що 
незмінний чемпіон України ос-
танніх років спіймав свою гру, 
взявши на «короткий ланцю-
жок» суперника, котрий, як не 
намагався, проте розвинути ус-
піх і збільшити до перерви «ган-
дикап» не зміг.

 Одним iз тих, хто не дозво-
лив «Нанту» наростити очкову 
фору, був голкіпер «Мотору» 
Геннадій Комок, якому за матч 
удалося здійснити 16 «сейвів». 
Цікаво, що в першій половині 
гри він відбив лише два кидки 
господарів, але, як відзначив 
воротар запоріжців та збірної 
України, вже тоді йому, кажу-
чи професійною мовою, вдало-
ся «зачепитися за м’яч».
 Водночас Комок каже, що 
для загальної перемоги однієї 
лише його вдалої роботи було б 
замало. «У матчі з «Нантом» на 
майданчику в  нас була справж-
ня команда. «Потрібно віддати 
належне партнерам. Коли вони 
почали підбадьорювати один 
одного, «Мотор» заграв по-ін-
шому. Це завжди працює, коли 
колектив має спільну мету і всі 
думають тільки про її досяг-
нення», — відзначив Комок.
 Окремих компліментів 
заслуговує гра литовського 
розігруючого «Мотора» Айде-
наса Малашинскаса, котрий 
третій ігровий тиждень супер-
ліги поспіль потрапляє до збір-
ної туру. За підсумками мину-
лого туру, в матчі якого Ай-
денас вісім разів відзначав-
ся результативними кидками, 
експертне журі турніру назва-
ло його кращим гравцем свого 
амплуа.
 Здобута перемога в Нанті 
відкрила «Мотору» непогані 
турнірні перспективи, котрі, 
як відзначає Микола Степа-
нець, полягають у потраплян-
ні за підсумками групового ра-
унду до першої шістки. ■

ГАНДБОЛ

Народження 
справжньої команди
Найсильніший 
чоловічий 
гандбольний клуб 
країни в гостях 
переграв фіналіста 
попереднього 
розіграшу Ліги 

■

Воротар «Мотора» Геннадій Комок був одним із творців переможного вояжу українського чемпіона до Нанта.
Фото з сайта handball.motorsich.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Група В. 8-й 
тур. «Нант» (Франція) — «Мотор» 
(Україна) — 23:27 (12:13).
 Турнірне становище: «ПСЖ» — 
16, «Пік Сегед» — 13, «Нант» — 7, 
«Фленсбург», «Скьєрн», «Цельє» — 
6, «Мотор», «Загреб» — 5.

■

Григорій ХАТА

 Дві найсильніші за рейтингом ФІДЕ 
українські шахістки — Ганна та Марія 
Музичук — на чемпіонаті світу в Хан-
ти-Мансійську підтвердили свій висо-
кий статус, показавши кращий поміж 
своїх співвітчизниць результат на тур-
нірі. Утім жодній із сестер не вдалось  
дістатися фінального поєдинку, хоча від 
кожної з них можна було очікувати ви-
сокого результату. Нагадаємо, що на по-
передньому «мундіалі» Ганна фінішува-
ла другою, а Марія залишиться в історії 
планетарних першостей як 15-та за лі-
ком чемпіонка світу, котрою вона стала 
в 2015 році.
 До слова, в грудні 2012 року саме в 
Ханти-Мансійську відбулось коронуван-
ня першої в історії незалежної України 
шахової королеви — Ганни Ушеніної. 
Утім цього разу в чемпіонський титул 
дістанеться представниці Китаю або ж 
Росії.
 Попри те, що у рейтингу ФІДЕ молод-
ша з сестер Музичук — Марічка — посі-
дає нижчу, ніж її сестра, позицію, саме 
вона (а не Ганна — третя шахістка пла-
нети) завершує ЧС-2018 на призовій по-
зиції.
 Закінчивши змагання на стадії півфі-
налу, Марія отримала від організаторів 
змагань вітання зі здобуттям «бронзи», 
хоча формально розіграш такої нагоро-
ди не проводили.
 Водночас, поступившись у 1/2 фіналу 
своїй колишній землячці та співвітчизни-
ці Катерині Лагно, котра нині представ-
ляє Росію, Марія Музичук, у підсумку, 
стала кращою з українок на ЧС-2018.

 Цікаво, що в Ханти-Мансійську Му-
зичук-молодша демонструвала вельми 
нестабільну гру. Кілька разів вона пере-
бувала за крок до вильоту, коли білими 
програвала першу партію раунду, утім 
щоразу демонструвала високий клас, 
вирівнюючи в повторній партії (граючи 
вже чорними) рахунок у «класиці». Ра-
зом з тим обидві класичні партії півфі-
налу проти Лагно Марія зіграла внічию, 
однак коли справа дійшла до швидких 
шахів, суперничати з чемпіонкою світу 
з рапіду та бліцу Музичук не змогла.
 Старшу із сестер Музичук вважали 
однією з головних фавориток ЧС-2018, 
утім її турнірний шлях обмежився чвер-
тьфіналом проти господарки змагань 
Олександри Костенюк. Попри те, що 
Ганна тричі вигравала світові чемпіо-
нати зі швидких шахів, подолати Кос-
тенюк в атмосфері «прискореного» часу 
вона не змогла.
 Не набагато далі просунулась турнір-
ною сіткою й сама Костенюк, котра в на-
ступному раунді поступилася рейтинг-
фавориту змагань — чинній чемпіон-
ці світу, другій шахістці планети Цзюй 
Веньцзюнь з Китаю.
 Захищаючи свій титул, здобутий на 
початку року в матчі за шахову коро-

ну проти своєї співвітчизниці — пере-
можниці попереднього ЧС Тань Чжу-
ньї — Веньцзюнь не програла в Ханти-
Мансійську ще жодної партії, дійшовши 
до фіналу найкоротшим шляхом, жод-

ного разу не граючи «рапіди», «бліци» 
та «армагеддони». Перша партія її про-
тистояння з Лагно завершилася миром. 
Попереду ж іще три класичні зустрічі... 
■

ШАХИ

Рейтинговий тандем
Головний поєдинок жіночого чемпіонату світу проходить без гросмейстерів з України

■

Марія Музичук — бронзова призерка ЧС-2018 з шахів.
Фото з сайта chess-news.ru.

❙
❙
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 Суддя:
 — Причина вашого розлучен-
ня?
 Позивач:
 — Дізналася, що господа-
рем квартири, яку ми наймали два 
роки, був вiн сам.

* * *
 Після відвідин pестоpану два 
чоловiки пpивозять додому тpе-
тього. Витягли з таксі, поставили. 
Тільки відпустили — він упав. Під-
няли, поставили, знову впав. Піс-
ля п’ятої спроби один iз чоловiків 

помічає, що таксист зацiкавлено 
спостерігає за ними, і виpiшив по-
яснити:
 — Ось друг відзначав день 
наpодження і пеpебpав, навіть сто-
яти не може.
 — Це й не дивно! Ви ж його 
вп’яте на голову ставите.

* * *
 — Яшо, ти віриш у кохання з 
першого погляду?
 — У моєму віці зір уже підво-
дить. Мацати треба.

По горизонталі:
 1. Французька марка автомо-
білів. 3. Знаменита картина Леонардо 
да Вінчі. 9. Ім’я оленятка із діснеївсь-
кого мультика. 10. Місто-порт у штаті 
Вірджинія, де розташована Головна 
військово-морська база США. 11. 
«Любіть Україну, як сонце, любіть, як 
вітер, і трави, і води. В годину щасли-
ву і в радості мить, любіть у годину не-
годи»  (автор). 13. Турецький шпигун у 
пригодницькому романі Бориса Акуні-
на «Турецький гамбіт». 14. Плавання 
у морі по волі вітру і хвиль, без участі 
людини. 16. Крихітка із відомого муль-
тика, де співається про усмішку, з якої 
починається дружба. 17. Місто в Індії, 
колишня столиця імперії Моголів. 19. 
«Гниле море», яке лежить на шляху з 
материкової України до Криму. 21. Ук-
раїнський письменник і поет, за рома-
ном якого знято фільм «Дике поле». 
23. Занижена рівнинна частина сухо-
долу. 26. Морська риба, в якої очі роз-
ташовані з одного боку. 27. Відомий 
американський скрипаль, виходець з 
України. 28. Тара з-під консервів. 29. 
Слабоалкогольний напій, утворюється 
в результаті бродіння яблучного соку, 
насиченого киснем. 
По вертикалі:
 1. Один із «батьків» Великої 
Французької революції, лідер якобін-
ців. 2. «Ой надіну я сережки і доб-
ре ..., та піду я на ярмарок в неділю 
на місто (Тарас Шевченко). 4. Змен-
шене ім’я міністра культури України. 
5. Одне з найвизначніших міст-де-
ржав у Середземному морі, де про-

повідував апостол Павло. 6. Гордови-
та донька Тантала, яка розгнівила бо-
гиню Лето, за що та вбила всіх її ді-
тей. 7. Дугоподібне перекриття між 
стінами чи стовпами. 8. Довга, вузька 
гірська і морська затока, яка часто тяг-
неться далеко всередину узбережжя. 
12. Давня міра довжини, приблизно 
на довжину руки від плеча до долоні. 
13. Популярний у тюркських народів 
літній охолоджуючий кисломолочний 
напій. 15. Найнижчий учений ступінь, 
що свідчить про здобуття базової ви-
щої освіти. 18. Лікарська рослина, яку 
ще називають «пастуша сумка». 19. 
Тип рослинності, характерний для Аф-
рики. 20. Гора в Болгарії, де відбува-
лася одна з ключових битв російсько-
турецької війни 1877—1878 років. 22. 
Те, що, на думку Петра Порошенка, бо-
ронить нашу землю. 24. Білоруський 
варіант імені Яків. 25. Кредитна уста-
нова, де можна взяти гроші під відсо-
тки чи покласти на депозит. ■

Кросворд №124
від 14 листопада

ПРИКОЛИ■
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Дара ГАВАРРА

 Днями відсвяткувала свій 52-й день 
народження зірка не лише французько-
го, а й, не побоїмося цього слова, сві-
тового кінематографа, адже Софі Марсо 
була, є і, сподіваємось, ще на довгі роки 
залишиться кумиром багатьох поколінь.
 Її шлях сходження на мистецький 
олімп схожий на історію Попелюшки, 
що стала принцесою, адже сама Софі 
Мопю (справжнє прізвище актриси) та-
кож походила з небагатої сім’ї: батько 
— шофер, а мама — продавчиня. Випа-
док зробив її шалено популярною: піс-
ля зйомок у фільмі для підлітків «Бум» 
відбувся вже не кіношний, а найсправж-
нісінький бум довкола юної (Софі тоді 
було лишень 14 років) акторки. Фільм не 
лише змінив долю підлітка, а й її пріз-
вище — відтоді Софі Мопю стала Софі 
Марсо (Марсо — назва шосе, яке й при-
вело дівчинку на проби у фільмі). А далі 
було продовження «Бум-2», нагорода 
«Сезар» як кращій дебютантці. Уже в 
16 років Марсо зіграла з такими зірка-
ми, як Катрін Деньов та Жерар Депар-

дьє у «Форті Саган», а ще — ста-
ла коханою, а згодом і дружиною 
польського режисера Анджея Жу-
лавського, який ліпив із неї свою 
Галатею, працюючи над її інтелек-
туальним розвитком, адже Софі 
ніде, крім школи, не навчалася. 
 Зйомки у «Хороброму серці» з 
Мелом Гібсоном зробили 29-річну 
актрису вже зіркою світової вели-
чини. А далі були ролі подружки 
Джеймса Бонда та Анни Кареніної 
в однойменному голлівудському філь-
мі. Марсо й сама знімала фільми, про-
бувала себе в режисурі. Її життя напов-
нене галасом юрби і родинним за-
тишком, втратою коханих і поба-
ченнями з новими почуттями. 
Незмінними залишаються 
лише врода актриси та 
її незрівнянна при-
вабливість. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ще не так давно для кожного з нас мо-
більний телефон був розкішшю, а зараз ми 
просто вже не уявляємо свого життя без 
цього гаджета. Але є люди, які не те що без 
«мобільника», перепрошую, й у туалет не 
ходять, а навіть попоїсти не в змозі, щоб 
одним оком не скосити погляд на екран. Де-
хто ж із соцмереж не вилізає навіть під час 
роботи, за що отримує на горіхи від началь-

ства. Для особливо закоханих у себе ство-
рили й спеціальну мережу, куди такі собі 
нарциси постійно викладають свої селфі 
та короткі оповідки, як вони їли, спали, від-
почивали, так, ніби світ западеться без цієї 
«важливої» інформації.
 Та, виявилося, й на цій самозакоханості 
можна заробляти гроші. Тож швейцарський 
готель Ibis вирішив додати до своїх послуг 
клієнтам ще й таку опцію, як social-media-
сіттерів, тобто Instagram-няню, яка в той час, 

як клієнт відпочиватиме, буде заповнювати 
його соціальну мережу інформацією ніби-
то від імені клієнта, як він розважається. 
Мало того, ці сіттери матимуть «кваліфіка-
цію» за тематикою вподобань клієнта: мода, 
кулінарія, подорожі, культура та мистецтво, 
природа і навіть йога. Уже з листопада цьо-
го року послугу надаватимуть у Цюриху та 
Женеві. А щоб це нововведення набуло по-
пулярності, готель записав рекламний відео-
ролик. ■

ВИТРЕБЕНЬКИ

Інтернет-няня для віп-персон
Ви відпочиваєте — вони працюють

■

Софі Марсо.❙

ДЕНЬ ВАРЕННЯ

Софі Марсо — 
місія здійсненна
День народження актриси як привід 
пригадати її здобутки

■

21 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi -4...-6, удень 0...-2.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий снiг. 
Славське: вночi -2...-4, удень 0...+2. 
Яремче: вночi -2...-4, удень 0...+2. 
Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +3...+5. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +3...+5.

19 листопада висота снігового покриву становила: Дрого-
бич — немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай 
— немає, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 
1 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 2 см, Ко-
ломия — 2 см, Пожежевська — 13 см.
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