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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,837 грн 

1 € = 31,414 грн

1 рос. руб. = 0,419грн

або Чому тягне додому?

Найбільша поразка 

Путіна: Помісну 

церкву в Україні 

створено

стор. 4» стор. 10—11»

Передплату на «Україну молоду» на 2019 рік продовжено до 26 грудня включно                    стор. 9

В Україні стрімко розвивається 

відновлювана енергетика: 

правила гри на ринку не 

встигають за його поступом

стор. 8»

Мільярди під сонцем Анна Ващенко: Для багатьох 
українців виїхати 

з країни — це найбільше 
досягнення у житті,

Світанок Церкви 

стор.2»

На Херсонщині розпочато виробництво рідких мінеральних добрив.
Фото з сайта golosherson.co.ua.
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Заробляти 
можна 
і вдома

На іноземні інвестиції 
збудовано сучасне 
підприємство з виготовлення 
рідких добрив
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«Новий завод дозволив працевлаштувати близько 100 жителів 
Херсонської області, при тому що середня зарплата на підприємстві 
становить 23,5 тисячі гривень на місяць».

Андрій Гордєєв
голова Херсонської ОДА

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Футбольний клуб «Ме-
таліст» і Харківське авіа-
підприємство заборгува-
ли своїм працівникам, від-
повідно, 112 і 74 мільйони 
гривень, посівши дві пер-
ші сходинки у горезвісному 
списку хронічних поруш-
ників трудового законо-
давства. Таку інформацію 
розповсюдила прес-служ-
ба Міністерства юстиції на 
своїй сторінці у «Фейсбу-
цi».
 Сподівання на те, що не-
доїмку харківські боржни-
ки у найближчій перспек-
тиві скоротять, наразі за-

лишається марним. Після 
того як власник «Металіс-
ту» Сергій Курченко втік 
після Революції гідності 
до Росії, відомий фут-
больний клуб опинився у 
складній фінансовій ситу-
ації. Спортсменам і досі не 

виплатили всю зарплату, 
що передбачалася контрак-
том. У зв’язку з цим вони 
не пройшли атестацію на 
участь у чемпіонатах Ук-
раїни серед професійних 
ФК. Майбутнє команди й 
далі лишається туманним, 

так само, як і виплата за-
боргованих коштів.
 Не краща ситуація і на 
авіапідприємстві. Мину-
лого року тут обіцяли пос-
тупово виплатити зарпла-
ту за рахунок розпрода-
жу об’єктів  комунальної 
власності. Втім цього року 
на заводі вкотре змінило-
ся керівництво, і процес 
вирішення проблеми дещо 
сповільнився. Певна надія 
з’явилася після повідом-
лення про те, що на ХАЗ 
планує прийти як інвестор 
одна з дочірніх компаній 
«Боїнгу», але поки що де-
тальна інформація про 
таку перспективу не над-
ходила. ■

Микола ПАЦЕРА

 На вулиці Києва вийшов перший 
електробус марки Skywell. Він почав 
курсувати на маршруті №599 — між 
станцією метро «Харківська» та вули-
цею Шептицького. Першу «ластівку» 
електричних пасажирських автобусів 
запустило ТОВ «Транс-Сіті». Воно взя-
ло в оренду цей сучасний екологічно 
чистий громадський транспорт, який 
першим серед зарубіжних аналогів був 
сертифікований в Україні за європей-
ськими стандартами та пройшов вип-
робування у Вінниці з вересня цього 
року. Як розповіли «УМ» першопро-
хідці, машина випускається китайсь-
кою компанією Nanjing Golden Dragon 
Bus і відноситься до найсучасніших 
електробусів п’ятого покоління. Елек-
тромотор потужністю 80/150 кВт жив-
лять літій-залізо-фосфатні акумулято-
ри ємністю 200 кВт. Їх вистачає на ре-
альний пробіг по місту до 300 км. Ба-
тареї живучі й розраховані на 4,5 тис. 
циклів заряду-розряду, що дорівнює 
12 рокам експлуатації. Вартість авто-
буса становить 280 тис. доларів. Разом 
з автобусом закупили й спеціальну за-
рядну станцію, яка може підживлю-
вати його акумуляторні батареї за три 
години, і цього вистачить на весь робо-
чий день. Довжина цієї моделі автобу-
са становить 8,5 метра. Салон розрахо-
ваний на 61 пасажира: місць для сидін-
ня 26 + 1.
 Перші пасажири цього поки що не-
звичного для столиці громадського 
транспорту вже оцінили його комфорт, 
а також екологічність — він не робить 

шкідливих викидів у атмосферу, на 
відміну від нинішніх «маршруток», 
які добряче забруднюють і без того не 
ідеально чисте міське повітря. Тож те-
пер, як кажуть, слово за міською вла-

дою — вона має подбати про те, щоб 
увесь комунальний автобусний парк 
якомога скоріше перейшов на подібні 
моделі задля здоров’я жителів нашої 
європейської столиці. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На передовій 16 грудня російсь-
кі окупаційні війська 16 разів пору-
шили режим припинення вогню. Про-
тивник продовжує застосовувати оз-
броєння, заборонене Мінськими уго-
дами. Зокрема, ворог відкривав вогонь 
із мінометів калібру 82 мм по позиціях 
Об’єднаних сил неподалік населеного 
пункту Кримське, що на Луганському 
напрямку, та в районі селища Водяне 
на Маріупольському напрямку.
 Також російські окупанти вели 
вогонь із БМП-1, гранатометів різ-
них систем, великокаліберних куле-
метів і стрілецької зброї по позиціях 
Об’єднаних сил неподалік населено-
го пункту Новолуганське — на Світ-
лодарському напрямку, населених 
пунктів Новотроїцьке, Піски, Авдіїв-
ка, Славне, Тарамчук, Старогнатівка, 
Кам’янка на Донецькому напрямку та 
неподалік населених пунктів Черма-

лик, Павлопіль, Лебединське, Водяне 
— на Маріупольському напрямку.
 Унаслідок бойових дій у неділю 
двоє українських військових отримали 
поранення. За даними розвідки, в цей 
же день, 16 грудня, вісьмох окупантів 
було знищено та трьох поранено.
 Станом на 7-му годину ранку 17 
грудня ворог відкривав вогонь по пози-
ціях українських військових біля на-
селеного пункту Гнутове, що на Маріу-
польському напрямку. 
 На жаль, у попередні дні ми зазна-
ли безповоротних втрат. Так, 15 груд-
ня в ході одного з обстрілів під Маріу-
полем від кулі ворожого снайпера за-
гинув 39-річний Денис Лошкарьов (по-
зивний «Мол») — командир відділення 
снайперів БСП «Донбас».  До війни Де-
нис був успішним юристом, весною 
2014 року очолив херсонську «Само-
оборону», завдяки якій було приду-
шено виступи місцевих сепаратистів. 
У лютому 2015 року став до лав добро-

бату «Донбас», був розвідником, зго-
дом підписав контракт до кінця «особ-
ливого періоду». Нещодавно був від-
ряджений на передову для підсилення 
контрснайперської боротьби. У день, 
коли загинув наш герой, трьох окупан-
тів було знищено, а вісьмох поранено. 
Примітно, що відразу після бою теро-
ристи припинили будь-які провокації 
щодо ЗСУ.
 А 13 грудня у зоні ООС на Донбасі 
від кулі російського найманця-снай-
пера загинув військовослужбовець 
79-ї окремої десантно-штурмової бри-
гади ЗСУ, старший сержант 45-річ-
ний Віктор Куроп’ятник із Кропив-
ницького. Раніше Віктор служив у 
морській піхоті. У перший штурмо-
вий взвод десантно-штурмової роти 
501-го окремого батальйону морської 
піхоти прийшов під час п’ятої хвилі 
мобілізації.
 Не обійшлося без втрат і в тилу: 
15 грудня в результаті катастрофи 
винищувача Су-27 в Житомирській 
області загинув військовий льотчик 
першого класу, майор Олександр Фо-
менко. У загиблого було понад 480 го-
дин нальоту й він був підготовлений 
до ведення бойових дій у повному об-
сязі Курсу бойової підготовки як ін-
структор у простих і складних мете-
орологічних умовах. ■

РОБОЧІ МІСЦЯ

Заробляти 
можна 
і вдома 
На іноземні інвестиції 
збудовано сучасне 
підприємство з виготовлення 
рідких добрив
Ірина КИРПА
Херсонська область

 Відбулася урочиста презентація бюд-
жетоутворюючого заводу в Херсонській 
області за фінансової підтримки підпри-
ємців Нідерландів. У цей проект іноземна 
компанія вклала понад мільйон доларів, 
що дозволило Херсонщині до кінця 2018 
роки сплатити до бюджетів різного рівня 
понад 82 мільйони гривень податків. 
 За словами мера міста Каховка Андрія 
Дьяченка, підприємство з іноземним капі-
талом суттєво поповнить бюджет міста: всі 
гроші підуть на розвиток місцевої інфра-
структури.
 В Україні інтереси підприємців iз Гол-
ландії представляє ТОВ «ТЕРРА Тарса Ук-
раїна», що спеціалізується на інноваціях у 
галузі агротехнічного комплексу. 
 Меморандум про співпрацю був підпи-
саний ще влітку минулого року в рамках 
Херсонського міжнародного форуму «Тав-
рійські горизонти». А вже восени 2017 
року відкрилася єдина в Україні агрохіміч-
на лабораторія «Терралаб». Її фахівці мо-
жуть зробити аналізи ґрунту, води, добрив 
та рослин на рівні найсучасніших лабора-
торій Америки та Німеччини. 
 Цікавий факт: для будівництва потуж-
ностей заводу запросили вузькопрофільних 
кваліфікованих фахівців, які свого часу 
розробляли чорнобильський саркофаг. Їх-
нiй високий рівень знань та досвіду дозво-
лив створити абсолютно безпечне для еко-
логії України підприємство, яке відповідає 
всім міжнародним екологічним нормам.
 Другим етапом співпраці стало відкрит-
тя першої черги заводу з виробництва рід-
ких добрив. Потужність нового підприєм-
ства — 60 тисяч літрів на день або 3 мільйо-
ни літрів на рік. Виробничий процес пов-
ністю автоматизований, на території заводу 
передбачено навіть місце під буферне збері-
гання продукції. Відкриття другої черги зi 
щорічною продуктивністю 15 тисяч тонн 
кристалічних добрив заплановано на 2019 
рік.
 — Новий завод дозволив працевлашту-
вати близько 100 жителів Херсонської об-
ласті, при тому що середня зарплата на 
підприємстві становить 23,5 тисячі гри-
вень на місяць, — розповів голова Хер-
сонської ОДА Андрій Гордєєв. — Продук-
ція нового заводу затребувана аграрія-
ми як в Україні, так і за кордоном. Екс-
порт добрив, вироблених на Херсонщині, 
здійснюватимуть до 74 країни Європи та 
Азії.
 На думку очільника південної облас-
ті, представники органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування повинні 
максимально сконцентрувати свою увагу 
на інвестиційних проектах, щоб у непро-
стий для країни час створювали перспек-
тивні нові робочі місця.
 На даний час Каховський регіон Хер-
сонщини залишається центром овочів-
ництва. Саме тут перетнулися шляхи ди-
ректора «Терра ЛТД» Андрія Гоголєва та 
представників чилійської компанії SQM. 
Чилійці запропонували свою селітру теп-
личним комбінатам. Після цього «Терра 
ЛТД» зайняла до 30 відсотків ринку теп-
личних комбінатів. Пізніше добрива з ус-
піхом стали використовувати й у систе-
мах крапельного зрошення. ■

■ НА ФРОНТІ

Згадаємо всіх поіменно
Герої поклали свої життя за наше мирне життя

■

Красивий і екологічний.❙

ДЕ ГРОШІ?

Старі гріхи
Деякі підприємства кілька місяців 
поспіль очолюють всеукраїнський 
рейтинг боржників із заробітної платні

■

ТРАНСПОРТ

Тихо, чисто, економно
У столиці вийшов на маршрут перший 
електроавтобус

■
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Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах на велику грабіжницьку доро-
гу вийшли малолітні жителі міста. У багатопо-
верхівці по вулиці Юрія Іллєнка, 23 на жінку, 
яка поверталася з роботи, напали двоє підліт-
ків і вирвали в неї гаманець. Жінка хоч і була 
в стресі, але спромоглася подзвонити патруль-
ним.
 «Вона повідомила, що двоє невідомих ма-
лих силою відібрали в неї гаманець світлого 

кольору. Сказала, що там було 200 гривень, 10 
доларів, 3 євро та банківські картки», — роз-
повідає «Україні молодій» прес-секретар чер-
каської патрульної поліції Зоя Вовк. Коли екі-
паж патрульних прибув за викликом, постраж-
дала жінка пригадала, що грабіжникам на виг-
ляд було близько 14 років. Один iз них, казала 
вона, був одягнений у камуфляжні штани, чор-
ну куртку і мав темне волосся. А інший — весь 
у чорному одязі.
 За словами Зої Вовк, патрульні посади-

ли жінку в своє авто й почали об’їжджати при-
леглу до її багатоповерхівки територію. Також 
пiд час поїздки вони переглянули відео з ка-
мер магазину «Буревісник», яка, як виявило-
ся , чітко зафіксувала малолітних нападників.
 «Патрулюючи вулицю Припортову, наші 
хлопці помітили на парковці торговельно-роз-
важального центру двох малих, які були схожі 
за описом і яких упізнала сама постраждала», 
— розповідає прес-секретар патрульної поліції 
Черкащини. Згодом з’ясувалося, що хлопці 
зовсім юні — один народився у 2004 році, а 
його приятель — на рік пізніше.
 На місце події викликали батьків непов-
нолітніх. Там же, у присутності двох понятих, 
у кишенях хлопчаків вилучили гаманець i гро-
ші жінки. «Хлопців разом із батьками доста-
вили до відділку та передали слідчому. Також 
про подію повідомили працівників ювінальної 
служби», — підсумовує Зоя Вовк. ■

НАПЕРЕДОДНІ

Як на свято 
до Миколая
Куди піти і що побачити у 
столиці 19 грудня
Катерина БАЧИНСЬКА

 Традиційно в  Україні період зимових 
свят починається з Дня Святого Миколая. 
За легендою, в ніч із 18 на 19 грудня Мико-
лай відвідує домівки дітей та ховає під по-
душками подарунки. Напередодні ж свя-
та малеча пише листи Чудотворцю, співає 
пісень та загадує бажання.  Традиція раду-
вати дітей сюрпризами збереглася до сьо-
годні, а саме свято стало днем прояву щед-
рості, милосердя й любові до людей — всіх 
тих якостей, які були притаманні самому 
Миколаю. Дорослі у цей день мають зроби-
ти добру справу. Адже, за традицією, най-
головніше — зробити добро, яке подарує 
ближньому або ж і незнайомцю радість та 
свято. За історичними даними, Миколай 
був єпископом візантійського міста Міра. 
У православ’ї він є одним із найбільш ша-
нованих святих, якого вважають, перш за 
все, покровителем дітей і чудотворцем. 
 Цього року в столиці вже традиційно 19 
грудня засвітять головну ялинку країни. 
Концертом, конкурсами, веселощами та 
сміхом о 19-00 на Софійській площі кияни 
та гості столиці зможуть відзначити День 
Святого Миколая та початок новорічних 
свят. Напередодні у Києві відкрили і Різ-
двяний ярмарок, де можна поласувати ук-
раїнськими стравами, а також випити гаря-
чого глінтвейну. Дітлахи зможуть відвіда-
ти резиденції святого Миколая, яких цього 
року в столиці кілька. У Києво-Печерській 
лаврі у резиденції Чудотворця саме на 19 
грудня заплановано спеціальну програму. 
Будиночок Миколая буде відкритим протя-
гом усього дня. Дітлахи разом із батьками 
зможуть подивитися виставу театру ляль-
ок, поговорити з Миколаєм, написати лис-
та і побавитися у конкурси. Ще одна ре-
зиденція діятиме на Контрактовій площі. 
Святкові майстер-класи, конкурси, розва-
ги, а ввечері концерт — так святкуватимуть 
День Миколая біля Гостинного двору. Цьо-
го року там встановили ялинку, а вулицю 
Сагайдачного прикрасили ілюмінацією. 
Тому вся Контрактова нагадуватиме каз-
кове містечко.  
 А ще відчути новорічну атмосферу в 
цей день можна буде у найбільшому парку 
зимових розваг столиці. «Зимова країна» 
на ВДНГ цього року працюватиме у День 
Святого Миколая за спеціальною програ-
мою. Розваги, подарунки, велика святко-
ва ялинка, ковзанка та катання на санча-
тах із гірок. А от хто захоче справжньої 
автентики, тому варто їхати до національ-
ного музею Пирогів. День Чудотворця там 
відзначатимуть дійством у справжніх ук-
раїнських традиціях, а діти зможуть по-
бачити Святого Миколая і поговорити
з ним. 
 Також цього дня можна відвідати з ди-
тиною театр — афіша на 19-те переповнена 
дитячими виставами та концертами.  Ціка-
во, що у різних країнах світу існують свої 
традиції святкування Дня Святого Мико-
лая. Так, за католицькими звичаями, ди-
тячі подарунки прийнято ховати у шкар-
петку біля каміна або ліжка. У Німеччині, 
Австрії та Швейцарії подарунки кладуть у 
взуття, яке напередодні свята виставляють 
на поріг будинку, де живуть діти. А от в Ал-
банії в День Святого Миколая святкуван-
ня не обмежується відвідуванням церкви і 
подарунками дітям. Тут прийнято влашто-
вувати пишну вечерю, головною стравою 
якої є смажене ягня. В Італії подарунки от-
римують не лише діти, а й молоді наречені. 
З роками, завдяки численним переказам та 
легендам про життя Чудотворця і його доб-
рі діяння, Миколай став своєрідним прооб-
разом Санта-Клауса, Діда Мороза, інших 
новорічних фольклорних персонажів. Ці-
каво, що у більшості країн світу День Свя-
того Миколая відзначають 6 грудня. Адже 
19-го його святкуіють лише в країнах, де 
живуть за Григоріанським календарем. ■

■

Інф. «УМ»

 Попри заяви уряду про 
невелику інфляцію, «но-
ворічний кошик» подорож-
чав на 20% — у 2,5 раза біль-
ше за його офіційний рівень. 
Таким чином, ми маємо ре-
альні показники зростання 
цін на продукти харчуван-
ня, що відчуває кожен ук-
раїнець. Про це заявив на-
родний депутат від «Нашого 
краю» Сергій Шахов.
 Нардеп зазначив, що, як 
і минулого року напередод-
ні свят, представники пар-

тії «Наш край» підрахували 
вартість продуктів для тради-
ційного святкування Нового 
року: горілка, шампанське, 
сир твердий, огірки мари-
новані, червона ікра, ковба-
са варена, курка, картопля, 
масло вершкове, батон, ман-
дарини, майонез, яйця, торт 
«Київський». 
 «Минулорічна вартість 
«новорічного кошика» стано-
вила 1200 грн., цього року — 
1 433 грн. Подорожчання но-
ворічного набору — 19,4%. 
Для того щоб вкластися у 
бюджет минулого року, треба 

відмовитись або від «Київсь-
кого торту», або від червоної 
ікри, або від алкогольних 
напоїв. Якщо врахувати, що 
розмір мінімальної зарплат-
ні на грудень 2018 року ста-
новить 3 723 грн., то для за-
купівлі всіх необхідних про-
дуктів для «новорічного ко-
шика» необхідно витратити 
38,4% мінімальної зарплат-
ні», — зазначив Сергій Ша-
хов. 
 Тим часом, за його слова-
ми, уряд рапортує, що інф-
ляція споживчих цін сягну-
ла лише 7,5% у порівнянні з 

груднем минулого року, але 
ж вартість «новорічного ко-
шика» демонструє реальну 
інфляцію у розмірі 19,4%.
 «Наш край» закликає 
уряд негайно вжити невід-
кладних заходів для подо-
лання зростання цін на хар-
чові продукти та повернути 
державний контроль за ціна-
ми», — підсумував нардеп. ■

Олександра ТВЕРДА

 Ціна за ялинку і сосну 
цього року стартує від 78 гри-
вень, а вже далі — чого гама-
нець забажає. Проте, як за-
значають у Святошинсько-
му лісовому господарстві, 
найдорожче дерево кошту-
ватиме понад півтори тисячі 
гривень. За ялинку висотою 
від 1 до 2 метрів доведеться 
заплатити 177 грн., від 4-5 
метрів 1 тис. 560 гривень. Є 
у продажу й ялинка колюча, 
яка належить до декоратив-
них хвойних рослин і невиба-
глива у догляді , вартістю 204 
гривні до 0,7 м; від 0,7 до 1 
метра — 360 гривень, від 1,1 
до 1,5 м — 765 гривень, від 
1,5 до 2 метрів — 1 тис.002 
гривні, і від 2,1 до 2,5 метра 
— 1 тис. 248 гривень. Набір 
гілок у вигляді букета із 7-9 
штук коштуватиме 45 гри-
вень. До новорічних свят в 
усіх містах України будуть 
організовані легальні ялин-
кові ярмарки. На всіх дере-
вах буде спеціальне марку-
вання: самоклеючі етикетки 
зі штрих-кодом або іншими 
розпізнавальними знаками, 
або пластмасовими бирками. 
Кожен номер, який зазначе-
но на етикетці, занесений у 
базу даних. Повторне вико-
ристання їх неможливе.
 Фахівець-еколог Анас-
тасія Мартиненко у комен-
тарі «УМ» щодо штучних 

ялинок висловила кіль-
ка порад: «Я рекомендую 
ті, що біорозкладаються 
або які можна переробити. 
Більшість штучних ялинок 
зроблені з пластику найни-
жчої якості — полівінілхло-
риду, який виділяє шкід-
ливі речовини під час ви-
робництва, експлуатації 
та не може бути переробле-
ний. Дуже гарний варіант 
— жива ялинка в горщику. 
Тут також є багато варіантів 
— від «квартирних» яли-
нок до тих, які можна навес-
ні висадити в землю. Також 
в інтернеті можна знайти 
безліч варіантів саморобної 
ялинки. Її можна зробити з 
підручних матеріалів — із 
книг, пляшок, одягу, гіло-

чок, картону, а живі дере-
ва залишити в лісі. Штучна 
ялинка, якщо вона якісна і 
довговічна, дійсно дозволяє 
зекономити гроші. Напри-
клад, картонна ялинка кош-
тує від 200 до 600 грн. Вона 
легко розбирається і займає 
мало місця, тому буде слугу-
вати вам кілька років. А ще 
її можна розфарбувати — це 
веселе сімейне заняття».
 Окрім цього, вона дода-
ла, як краще утилізувати 
дерево після свят: «Мож-
на дати ялинці друге жит-
тя, порубавши стовбур для 
загорожі на дачі, а гілочки 
використати з лікувальною 
метою (для цього ви маєте 
впевнитись, що ялинка зру-
бана у безпечній зоні). Як 

варіант, можна відправити 
її в компост, якщо маєте ді-
лянку для цього. Минулого 
року в Києві було відкрито 
10 пунктів прийому ялинок 
— туди можна також сміли-
во їх відносити». 
 А от киянка Софія у роз-
мові з «УМ» каже, що ніко-
ли не проміняє живу ялинку 
на штучну: « Жива ялинка 
має неперевершений хвой-
ний запах, який асоціюєть-
ся у мене з дитинством. Із 
перших днів її присутності 
відчувається свято».
 Цікаво, що в Європі вже 
протягом багатьох років на-
дають перевагу штучним 
ялинками. Ба, більше, у 
Польщі після Нового року 
немає сміттєвого звалища з 
ялинок. Анна Ващенко про-
жила в Польщі три роки і за-
певняє, що живі ялинки не 
продають у мафах чи просто 
на вулиці — потрібно їхати у 
спеціалізовані магазини, які 
досить часто розташовані за 
містом: «Прикрашати ялин-
ку, місто, будинок на Різдво 
— це ціле мистецтво у поля-
ків. На іграшки витрачають 
досить багато грошей, що-
року купують нові прикра-
си. Люблять гірлянди і одно-
тонний декор. Дощик бачи-
ла у магазинах, але не бачи-
ла на ялинках. Багато уваги 
приділяють настроєвим де-
талям — ліхтарям, свічкам, 
фігуркам». 
 Однак без ялинки, як без 
хліба (хоч скільки б вона 
коштувала), свято уявити 
неможливо. А вже яку об-
рати — вибір за кожним із 
нас. Головне — пам’ятати, 
що післясвяткове сміттєве 
звалище із дерев точно не 
наблизить нас до Європи. ■

Сергій Шахов.❙

РАХІВНИЦЯ

Уряд рапортує, цiни галопують...
Збільшення вартості «новорічного кошика» майже на 20% 
— реальний індекс інфляції, заявив Cергій Шахов

■

На колiр i смак товариш не всяк.
Фото з сайта narodna-pravda.ua.

❙
❙

НЕДИТЯЧИЙ СВІТ

Спокусливий гаманець
Школярі пограбували жінку

■

СЕЗОННИЙ ТОВАР

На базар — по красуню
В Україні офіційно запрацювали ялинкові ярмарки

■
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 «Помісна церква — духовний 
гарант нашого суверенітету»
 «Звершилося! — звернувся 
до присутніх Президент Поро-
шенко. — Сьогодні 15 грудня. 
Цей день увійде, або вже увій-
шов, в історію України як свя-
щенний день, день створення 
Автокефальної помісної право-
славної церкви України. День 
остаточного здобуття нашої 
української незалежності від 
Росії. Що це за церква? Це — 
церква без Путіна. Це — церк-
ва без Кирила. Це — церква без 
молитви за російську владу та 
російське військо... Ми як ніх-
то інший добре знаємо: там, де 
сьогодні махають російським 
кадилом, завтра б’ють росій-
ськими «Градами». Спочатку 
патріарх Кирило колесив Ук-
раїною з пропагандою «русс-
кого міра» та єдиної купелі, а 
потім поїхали їхні танки! Оче-
видно, що питання автокефалії 
виходить далеко за межі цер-
ковної огорожі. Це — питання 
нашої національної безпеки. 
Це — питання нашої держав-
ності. Це — питання світової 
політики». 
 Порошенко додав, що коли 
російський президент сказав, 
що розпад СРСР став для Росії 
головною геополітичною ка-
тастрофою двадцятого століт-
тя, то «для Путіна», як дуже 
влучно написав Мирослав Ма-
ринович, «надання автокефалії 
українському православ’ю є 
другою геополітичною катаст-
рофою». «Тільки цього разу — 
вже масштабом не століття, а 
тисячоліття», — наголосив По-
рошенко. Президент згадав, що 
навесні, коли вперше заговори-
ли про Томос, багато хто не ві-
рив, що це можливо. Але, за 
його словами, «ми ще раз дове-
ли, що для нас немає нічого не-
можливого», «головне — віри-
ти у велику ціль і не відступа-
ти від задуманого». Президент 
подякував Вселенському Пат-
ріарху Варфоломію «за його 
неймовірну турботу про Украї-
ну», українцям, «які з самого 
початку вірили в автокефалію, 
ще тоді, коли навіть сама ідея 
видавалася примарною», ієрар-
хам і предстоятелям православ-
них церков, насамперед Його 
Святості Філарету, «духовно-
му лідеру української церк-
ви», внесок якого в боротьбу за 
власну помісну Церкву немож-
ливо виміряти, та предстояте-
лю УАПЦ Митрополиту Ма-
карію і всьому єпископату за 
тверду позицію і непересічну 
роль в цьому історичному про-
цесі. «А ще хочу дякувати тим 
ієрархам УПЦ Московського 
патріархату, які попри тиск, 
погрози і прокльони Москви та 
її п’ятої колони прийняли муж-

нє рішення і прийшли сьогод-
ні на Собор. Все дуже просто — 
вони між Україною та Росією 
ви брали Україну. І ми вітаємо 
цей вибір», — наголосив глава 
держави.
 «Сьогодні — спільне свя-
то православних, греко-като-
ликів, римо-католиків, про-
тестантів, іудеїв, мусульман. 
Словом, всіх, для кого цінніс-
тю є свобода України. Для кого 
цінністю є наша незалежність. 
Жоден патріот не сумніваєть-
ся у важливості мати в неза-
лежній українській державі 
незалежну православну церк-
ву. Така церква — духовний га-
рант нашого суверенітету», — 
додав Президент. 
 «Товариш москаль, на Ук-
раину шуток не скаль!» — ци-
тував я колись Маяковського 
ще в серпні 2016 року на параді 
на честь двадцять п’ятої річ-
ниці Незалежності, — згадав 
Петро Порошенко. — І наші 
Збройні сили що не день, то 
міцніше тримають оборону. І 
це не жарт! «Прощай, немытая 
Россия»», — сказав я на Євро-
пейській площі, коли ми вибо-
роли безвіз, згадував Лермон-
това. І таки прощавай! «До сви-
данья, наш ласковый миша, 
возвращайся в свой сказочный 
лес», — це слова, адресовані 
Москві вже восени цього року. 
І таки до побачення!»
 Після цього Президент 
представив нового предстояте-
ля об’єднаної Церкви Епіфанія. 
«Ми змогли об’єднати три гіл-
ки в єдину Помісну православ-
ну церкву, — зазначив наймо-
лодший в історії України пред-
стоятель православної церкви, 
39-річний владика Епіфаній. 
— Пам’ятаючи слова господа 
нашого Ісуса Христа: «Щоб усі 
ми були єдині». Ми постійно 
молимося за це. І господь почув 
наші прохання і подарував нам 
цю довгоочікувану єдність. Ми 
змогли подолати всі спокуси та 
незгоди й об’єднатися у єдину 
церкву. Двері нашої церкви 
відкриті для всіх». 
 Голова ВР Андрій Парубій у 
своїй промові нагадав, що сто 
років тому в Києві проходив 
Собор, який мав на меті про-
голосити автокефалію Право-
славної церкви в Україні, але 
здійснення великої мети пере-
рвав наступ російсько-більшо-
вицьких окупаційних військ 
на Київ. «Сто років минуло, 
щоб ми змогли переосмислити 
той час, щоб ми могли сказати, 
що більше не будемо програва-
ти. Ми більше не маємо права 
програвати перед тими, хто був 
до нас і буде після нас. Через 
сто років після цього ми твердо 
проголошуємо: Українська де-
ржава — буде, Українська цер-

ква — буде!» — зазначив Голо-
ва Верховної Ради.
 Потім уся площа разом ви-
конувала Державний гімн Ук-
раїни — злагоджено і натхнен-
но. 

«Церкву завжди творила 
держава, починаючи 
від князя Володимира»
 Уже в неділю, під час прес-
конференції, Президент зізнав-
ся, що підготовка до Собору 
проходила непросто, а часом 
справа навіть була близькою 
до провалу. «У нас було що-
найменше 5 випадків, коли пе-
реговори про підготовку до со-
бору заходили в глухий кут і 
вихід знаходили за моєї участі, 
— розповів він. — За останній 
тиждень я спав не більше трь-
ох годин на добу, консульта-
ції тривали дуже напружено, 
але вихід щоразу був знайде-
ний, сторони йшли на поступ-
ки одна одній». Глава держави 
нагадав, що українські церкви 
домовилися між собою в умо-
вах, коли вони 27 років не сі-
дали за стіл переговорів! 
 Загалом у соборі взяли 
участь близько 170 учасників. 
Кожен архієрей (від УПЦ КП, 
УАПЦ та УПЦ МП) міг узяти з 
собою священика та представ-
ника мирян або чернецтва. Від 
Московського патріархату з за-
явлених десяти архієреїв при-
були тільки двоє — митропо-
лит Переяслав-Хмельниць-
кий і Вишневський Олександр 
(Драбинко, права рука покій-
ного митрополита Володими-
ра) і митрополит Вінницький 
і Барський Симеон. Решту або 
залякали, або фізично не до-
пустили до участі в Соборі (так, 
ЗМІ повідомили, що нардеп Ва-
дим Новинський зі своєю охо-
роною вивіз із Києва митропо-
лита Агапіта, який мав намір 
узяти участь у Соборі).
 Водночас особиста присут-
ність Президента на Соборі і 
взагалі його активна позиція 
в церковному питанні — го-
ловний «коник» кремлівсь-
ких пропагандистів і українсь-
кої п’ятої колони, які вола-
ють про втручання держави в 
церковні справи. Але саме де-
ржава якраз і має тут займа-
ти активну й небайдужу пози-
цію. Третій Президент України 
Віктор Ющенко, який теж був 
присутнім на Соборі, переко-
наний, що ігнорувати церков-
не питання з боку державних 
мужів — великий злочин. «Діа-
лог щодо об’єднання без держа-
ви не може бути реалізований, 
— сказав Віктор Ющенко авто-
ру цих рядків під час нещодав-
нього інтерв’ю. — Якщо бути 
чесним з історією, то ми, чита-
ючи світські і духовні хресто-
матії, легко дійдемо висновку, 
що майже завжди церкву тво-
рила держава. Починаючи від 
Великого князя Володимира, 
який охрестив Русь. І тому для 

держави залишатися байду-
жим до цього питання — це ве-
ликий злочин. Без держави це 
питання ніколи не вирішить-
ся. Особливо якщо пам’ятати, 
що Росія, де церква є департа-
ментом ФСБ, департаментом 
МЗС, департаментом Кремля, 
історично є нашим опонентом 
у цьому питанні. Тому сказати, 
що нехай церковники самі об-
робляють це поле, — то велика 
наївність». 
 У свою чергу, Петро Поро-
шенко, звертаючись до учас-
ників Собору, подякував Вік-
тору Ющенку, який свого часу 
першим поставив на порядок 
денний питання церковної ав-
токефалії. «Хочу нагадати, що 
сьогоднішньому Об’єднавчому 
собору вже в нашій новітній іс-
торії передували тривалі зусил-
ля духовної та світської влади, 
мільйонів українського пра-
вославного люду. Хотів би за-
значити роль Віктора Ющен-
ка, який започаткував інтен-
сивний діалог із Церквою-
матір’ю», — зазначив він. 
 А вже звертаючись до учас-
ників Собору, додав: «Коло-
сальна відповідальність у ці 
години лежить на вас. Держа-
ва, наголошую, зробила все, 
що могла. Тепер саме від вас і 
лише від вас залежить майбут-
нє України, майбутнє нашої 
великої нації, наша свобода, 
наша державна і духовна не-
залежність. Вам належить ух-
валити Статут. Вам належить 
обрати предстоятеля, а Томос 
уже чекає предстоятеля на Фа-
нарі. Усе залежить від вашої 
здатності домовитися, від ва-
шої здатності почути одне од-
ного, почути заради України».

«Масштаб цієї перемоги буде 
помітний лише на відстані 
в кілька поколінь»
 Не інакше як сама воля Божа 
була в цей день з Україною. Бо 
церковні ієрархи забули про 
свої амбіції, взаємні образи й 
особисту неприязнь і друж-

но долучилися до історичного 
моменту. Статут нової церкви 
ухвалено, предстоятеля обра-
но. Залишилася урочиста фор-
мальність: отримати власне То-
мос. 6 січня Президент разом із 
Митрополитом Епіфанієм виру-
шать до Константинополя. «То-
мос, і щойно мені це Його Все-
святість підтвердив, урочисто 
вручатимуть на наш Святвечір. 
І це буде, я гадаю, найпримітні-
ше Різдво в історії України», — 
наголосив глава держави. 
 Яка істерія зчинилася в мос-
ковському таборі у відповідь на 
новини з Києва, навіть переда-
ти важко. Втім не хочеться в 
такий великий день переказу-
вати всю ту жовч, яку вихлю-
пують через свої ЗМІ та блоги 
російські «браття». Чи усві-
домлюють вони, що символіч-
ним є вже бодай той факт, що 
Собор проходив у київському 
храмі, який було збудовано ти-
сячу років тому, коли Москви 
ще навіть не існувало? Навряд 
чи. Але така реакція — яскра-
вий приклад того, що Україна 
рухається правильним шля-
хом, який усе далі віддаляє 
нас від «немитої Росії». І зупи-
нити Україну на цьому шляху 
не змогли ні погрози, ні шан-
таж, ні дії української п’ятої 
колони. Наприклад, «голубка 
миру» Юлія Тимошенко, яка в 
2014 році, коли ворог анексу-
вав Крим, закликала, аби жо-
ден танк не виїхав із казарм, 
нещодавно... відвідала «одну зі 
східних країн з древньою Церк-
вою» та звернулась до тамтеш-
нього патріарха з «метою при-
зупинити надання Україні То-
мосу». Про це в ефірі програми 
«Свобода слова» на телеканалі 
ICTV заявив політолог Володи-
мир Цибулько. «Невже бороть-
ба за особисту владу варта пер-
спективи цілої нації, цілої Ук-
раїни?» — дивувався Цибуль-
ко. Чи може, амбітній Юлії 
Володимирівні образливо, що 
історичні лаври дістануться ін-
шому?
 Бо саме Президента України 
Петра Порошенка можна при-
вітати з входженням не тіль-
ки у світську, а й у церквону 
історію України. Про це пише 
редактор сайта «Петро і Мазе-
па» Віктор Трегубов. «І в цер-
ковну — вже точно в безумов-
ній героїчній ролі. Нащадки не 
будуть пам’ятати того, що про 
нього говорять умовні зрадофі-
ли — згадайте дохристиансь-
кі епізоди біографії князя Во-
лодимира, — а ось автокефалія 
відіб’ється в пам’яті поколінь, 
— наголошує він і додає:  — Це 
стратегічна перемога, якої ми 
ще не бачили. І масштаб якої 
по-справжньому буде помітний 
лише на відстані в кілька по-
колінь». ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Офіційна назва новоствореної церкви, згідно зі Статутом, Православна цер-
ква України (ПЦУ). Також можна вживати назву Українська православна церк-
ва (УПЦ). Титул предстоятеля: Блаженнійший Епіфаній, Митрополит Київський і 
всієї України. Діючим кафедральним собором ПЦУ буде Михайлівський Золото-
верхий собор. А у Володимирському кафедральному соборі й надалі буде здій-
снювати служіння Патріарх Філарет. 
 УПЦ МП тепер не може називатися Українською православною церквою, а 
Російською ПЦ в Україні.

ДО РЕЧІ 

 Православна церква України матиме статус митрополії. «Ми повертаємося 
до часів 1686 року, коли незаконно Київська митрополія була анексована Росій-
ською православною церквою, — пояснила в ефірі «5 каналу» завідувач відді-
лом філософії та історії релігії Інституту філософії НАНУ Людмила Филипович. 
— Автокефалія може бути або у формі архієпископії, або у формі митрополії, 
або у формі патріархії. Нічого страшного в тому немає, що ми повертаємося до 
стану митрополії у складі Константинопольського патріархату. Так, як це було до 
1686 року. Ми побудемо в цьому стані. Якщо ми підтвердимо, що готові набу-
ти статусу Патріархії, нам цей статус нададуть. І, до речі, цей шлях проходили й 
інші Церкви — Болгарська, Румунська, які нині є патріархіями».

■

■

Привітання першому предстоятелю Помісної церкви 
від Президента України.

❙
❙

БОЖА ВОЛЯ 

Світанок Церкви 
Найбільша поразка Путіна: 
Помісну церкву в Україні створено

■

Ліна ТЕСЛЕНКО 

На цю благу вість у суботу, 15 грудня, під стінами Святої Софії 
чекали десятки тисяч людей. Нерви в багатьох були на межі, адже 
православний Собор тривав упродовж довгих восьми годин. Ар-
хієреї, які в цей час ламали списи довкола Статуту помісної церкви 
та її предстоятеля, чудово розуміли, що вийти до людей ні з чим 
означає зрадити їхні надії та сподівання. Умовного «білого диму» 
(в католицькій традицій він означає, що обрано предстоятеля) 
віряни дочекалися, коли вже добре споночіло. Після 17.00 до лю-
дей нарешті вийшли Президент України Петро Порошенко, голова 
ВР Андрій Парубій та новообраний предстоятель нової церкви вла-
дика Епіфаній. Отже, перемога!
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«Були 
можливості...»
The Economist: Путін вбачає у 
Тимошенко цинічну популістку, 
готову укласти з ним угоду
Інф. «УМ»

 «Президента РФ Владіміра Путіна найбільше вла-
штовує Тимошенко. Він уже мав справу з нею рані-
ше і вбачає у ній однодумця — цинічну популістку, 
готову укладати угоди», — такий висновок містить-
ся в спецвипуску журналу The Economist під назвою 
«Світ у 2019 році», повідомляє сайт «zik.ua».
 У статті «Драма без кінця», опублікованій як в 
англомовному оригіналі спецпроекту, так і в украї-
номовній його редакції, виданій «Українським тиж-
нем», автор статті Аркадій Островський зазначає, 
що Росія намагатиметься вплинути на результат ви-
борчих перегонів, які й без того будуть непростими. 
«Ускладнює справу, що у виборах візьмуть участь не 
лише українці», — пише він. На думку авторитетно-
го журналіста британського видання, Путін ставить 
на Тимошенко.
 Раніше про те, що Юлія Тимошенко є найзруч-
нішою кандидатурою для російської влади на вибо-
рах Президента України, заявив керівник програми 
«Внутрішня політика» Московського центру Кар-
негі Андрій Колєсніков. Саме бажанням допомогти 
їй отримати додаткові голоси виборців він пояснив 
включення Тимошенко Росією до санкційного спис-
ку. «Чому Тимошенко потрапила в цей список. Вона 
— жінка в цілому різнобічна, цілком здатна домо-
влятися, і вона це показувала в ході переговорів із 
Путіним неодноразово. Може бути, це для того, щоб 
допомогти їй показати українському народу, що це 
якоюсь мірою антиросійський політик», — сказав 
він.
 Схожої думки дотримується редактор опози-
ційної російської радіостанції «Эхо Москвы» Олек-
сій Вєнєдіктов, який заявив: «Путін сказав, що з 
нинішньою владою в Україні ми не просунемося ні-
куди. Беручи до уваги президентську кампанію, яв-
ний знак того, що Кремль підтримуватиме Юлію Ти-
мошенко на президентських виборах».
 Кум президента РФ Володимира Путіна Віктор 
Медведчук називав Юлію Тимошенко «цілеспрямо-
ваним» та «добре підготовленим» кандидатом у пре-
зиденти України.
 Сподівання на перемогу Юлії Тимошенко, не 
приховуючи цього відверто, висловлюють російсь-
кі політики та експерти в ході численних пропаган-
дистських шоу на російських телеканалах.
 Зі свого боку, Тимошенко заявила про готовність 
вести переговори щодо Донбасу з Путіним, — ЗМІ.
 Така реакція російських ЗМІ з’явилася після 
тривалого виступу кандидатки в президенти Юлії 
Тимошенко в ефірі одного з провідних телеканалів 
України. Російські ЗМІ схвально відреагували на її 
виступ. Про це повідомляє агенція ТАСС.
 «Лідер української партії «Батьківщина» Юлія 
Тимошенко, яка лідирує у всіх передвиборчих рей-
тингах претендентів на пост глави держави, готова 
вести переговори з врегулювання ситуації на Донбасі 
з президентом РФ Володимиром Путіним. Таку пози-
цію вона виклала в четвер увечері в ефірі політично-
го ток-шоу на телеканалі 1+1», — зазначає агенція.
 Тим часом важливий аспект щодо ефективності 
роботи Юлії Тимошенко зауважила в ефірі програ-
ми «Vox populi. Голос народу» на телеканалі ZIK ек-
сперт Європейської комісії за демократію через пра-
во (Венеційська комісія) Марина Ставнійчук.
 Гостя програми, відповідаючи на запитання про 
те, чому Юлія Тимошенко поступилася Віктору 
Ющенку і не стала Президентом України, нагада-
ла, що 2004 року пані Тимошенко не балотувалася 
на пост першої особи держави. Натомість 2010 року 
програла президентські вибори Віктору Януковичу.
 «Роль особистості в історії, звичайно, має вели-
чезне значення. Але коли йдеться про державу, про 
політику, мені здається, що дуже важливо працюва-
ти у команді. Скажу відверто, що, коли прийшла ко-
манда Президента Віктора Ющенка і Юлія Володи-
мирівна була Прем’єр-міністром практично двічі за 
каденції Президента Ющенка, у неї були всі можли-
вості впливати насамперед на соціально-економічну 
політику у державі», — наголосила Марина Ставній-
чук.
 «Важливо у політиці працювати у команді і від-
повідально займати свою позицію, особливо, коли 
йдеться про Прем’єр-міністра», — акцентувала гос-
тя програми. ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Менше, аніж за добу до 
оголошення прес-конфе-
ренції Президента, прес-
служба адміністрації гла-
ви держави на офіційно-
му сайті публікує анонс 
— відбудеться щорічна 
зустріч Президента зі ЗМІ. 
Очевидно, що це сприят-
ливий для Президента пе-
ріод для проведення прес-
конференцій — проведен-
ня Собору, обрання пред-
стоятелем православної 
церкви Митрополита Епі-
фанія та буквально за три 
тижні Україна отримає То-
мос. Питань, чому саме за-
раз Петро Олексійович ор-
ганізовує публічну зуст-
річ із мас-медіа, не вини-
кає. Адже навряд до кінця 
каденції Президента мож-
на буде «підловити» більш 
слушну нагоду. Надання 
Томосу справді виглядає 
як вагома і значна перемо-
га. 
 Це вже шоста зустріч 
зі ЗМІ за каденцію п’ятого 
Президента України. Гла-
ва держави приходить із 
запізненням на 20 хви-
лин. Проте своє затриман-
ня Петро Порошенко по-
яснює телефонною розмо-
вою із Патріархом Варфо-
ломієм. «Вручать Томос на 
наш Святвечір», — задово-
лено розпочинає Порошен-
ко. «332 роки тому відбу-
лася анексія Української 
церкви Москвою. Відтепер 
ми створюємо українську 
церкву, якій є куди рос-
ти», — говорить у вступ-
ному слові Президент. 15 
хвилин Петро Порошенко 
мав вступне слово, впро-
довж якого більшу части-
ну присвятив церкві, проте 
не оминув і питання конф-
лікту на сході, квот на те-
лебаченні та радіомовлен-
ні, декомунізацію та сан-
кції проти Росії. А також 
пообіцяв уже навеснi оста-
точно внести зміни до Кон-
ституції стосовно всту-
пу України до НАТО та 
ЄС. Наприкінці вступного 
слова Порошенко заявляє, 
що на наступні 5 років за-
вдання влади в Україні — 
це завершення конфлікту 
на Донбасі: перемогою, а 
не капітуляцією. 
 «Конференція трива-
тиме дві години, і в першу 

чергу попрошу ставити за-
питання стосовно Томосу 
та вчорашнього собору», 
— заявляє прес-секретар 
глави держави Святослав 
Цеголко. Перше питан-
ня, як і очікувалося, про-
звучало на тему Собору. І 
тут Порошенко зазначив, 
що кілька разів надання 
Україні Томосу було на 
межі зриву, проте резуль-
тат старань кожен грома-
дянин зміг побачити у не-
ділю. Згадав Порошенко 
і про представників Мос-
ковського патріархату, 
які, незважаючи на тиск, 
наважилися прийти на Со-
бор: «Це були два ієрархи, 
але вони — не єдині пред-
ставники, які підтриму-
ють створення єдиної цер-
кви». Чому надання То-
мосу відбувається саме 
напередодні президентсь-
кої кампанії і чи це не ро-
зумний піар-хід iз боку 
Президента, глава держа-
ви не вагаючись зазначає, 
що переговори з Констан-
тинополем тривали дав-
но: «Перша зустріч iз пат-
ріархом Варфоломієм від-
булася в 2016 році. Знадо-
билося два роки, щоб ми 
вийшли в публічну пло-
щину». 
 Після Томосу звучить 
питання про українських 
політичних в’язнів і 24 ук-
раїнських моряків, яких 
Росія взяла у полон у Кер-
ченській протоці. «Усе за-
лежить від однієї люди-
ни. Це питання навіть не 
політичної волі Путіна. 
Це його власне бажання. І 
протягом останнього року 

ми бачимо, що ніякі мето-
ди не діють, усе залежить 
від того, чи захоче він їх 
звільнити», — заявив По-
рошенко. На питання, яка 
роль Віктора Медведчука 
у переговорному процесі, 
Порошенко зазначив, що 
Медведчук iз квітня чи 
травня не бере участі у за-
сіданнях Тристороннь-
ої контактної групи, на-
звавши його у цьому пере-
говорному процесі пред-
ставником президента 
Росії Володимира Путіна: 
«Він є єдиним джерелом, 
яке доносить інформацію 
Путіну з цих переговорів. 
І я готовий говорити з ним, 
якщо це допоможе повер-
нути наших хлопців і дів-
чат додому». 
 Поговоривши про То-
мос і українських в’язнів, 
теми, яких Президент ні-
коли не уникає, журналіс-
ти вирішили запитати про 
«наболіле» — роботу ГПУ, 
російські паспорти Семоч-
ка та боротьбу з корупцією 
в країні. За словами Пре-
зидента, Генеральна про-
куратура рухається у пра-
вильному векторі, ба, біль-
ше, на відміну від інших 
антикорупційних органів, 
відомство не має повнова-
жень розслідувати спра-
ви топ-чиновників, проте, 
незважаючи на це, Гене-
ральна прокуратура неод-
норазово просила надати 
їй повноваження розслі-
дувати набагато резонан-
сніші справи, і Президент 
не проти таких змін. Під-
сумовуючи, Петро Поро-
шенко заявив, що загалом 

не задоволений боротьбою 
з корупцією в країні.
 Уперше з моменту скан-
далу глава держави проко-
ментував наявність росій-
ських паспортів у сім’ ї 
першого заступника голо-
ви Служби зовнішньої роз-
відки Ігоря Семочка: «У 
нас є багато працівників 
правоохоронних органів, 
у яких є родичі в Криму. 
Як тільки перевірка буде 
закінчена, якщо стане пи-
тання по відповідальності 
або звільненню, за мною 
не заіржавіє». Запитали у 
Президента і про розсліду-
вання вбивства журналіс-
та Павла Шеремета, проте 
нового нічого не почули. 
«Перше, куди я звернув-
ся, це в посольство США з 
проханням надіслати екс-
пертів», — відповів Прези-
дент. На прес-конференції 
глава держави також пові-
домив, що готовий внести 
зміни до Конституції сто-
совно Криму та його авто-
номії, проте для цього у 
парламенті має бути конс-
титуційна більшість. 
 Почули і відповідь сто-
совно можливого піару під 
час впрова дження воєнно-
го стану. Адже, за остан-
німи соцопитуваннями, 
майже 60% громадян за-
явили, що введення воєн-
ного стану в цей період 
— це передвиборчий піар 
Президента. Але Прези-
дент непохитний у своїй 
позиції і зазначає, що такі 
дії були необхідними. Бо, 
за його інформацією, піс-
ля введення воєнного ста-
ну Російська Федерація 
відвела 10% військової 
техніки від українських 
кордонів. Триватиме вій-
ськовий стан 30 діб і аж 
ніяк не завадить виборам 
в Україні, запевнив глава 
держави. Тричi намага-
лися запитати журналіс-
ти у Президента, чи бало-
туватиметься він на дру-
гий термін», і тричі чули 
ідентичну відповідь. «Я 
дуже довіряю українсь-
кому народові. Я впевне-
ний у його відповідально-
му виборі. Якщо я прий-
му рішення балотувати-
ся (в президенти. — Ред.) 
і якщо так трапиться, що 
буде хтось більш гідний, я 
буду йому допомагати», — 
заявив Порошенко. ■

ПРЯМА МОВА

Не Томосом єдиним
Дві години прес-конференції Президента: Томос на Святвечiр, воєнний 
стан та другий президентський термін

■

Фото з сайта president.gov.ua.❙

Рада перейменує УПЦ МП
 Під час найближчого засідання Вер-
ховної Ради депутати мають розглянути 
законопроекти щодо врегулювання питан-
ня назв церков в Україні. Про це сказав під 
час погоджувальної ради у понеділок, 17 
грудня, представник фракції «Блок Петра 
Порошенка» Олексій Гончаренко. За його 
словами, є два законопроекти, №5309 та 
№5309/П, щодо назв церков, у яких зазна-
чено, що вони мають називатися відповід-
но до свого релігійного центру. «Українська 
православна церква є одна — православ-
на церква України», — заявив Гончарен-
ко. Також нардеп повідомив, що парламент 
має розглянути врегулювання питання пе-

реходу громад, включаючи питання захисту 
майна. «Щоб жодного хаосу ми не побачи-
ли», — наголосив він. У свою чергу спікер 
Верховної Ради Андрій Парубій зазначив: 
якщо парламентський комітет затвердить 
це питання у середу, то у четвер парламент 
розгляне ці законопроекти.

Затримано замовника вбивства 
«Сармата» 
 Поліція затримала одного з імовір-
них замовників вбивства бердянсько-
го громадського діяча, учасника АТО Ві-
талія Олешка («Сармата»). Про це повідо-
мив перший заступник голови Нацполіції 
В’ячеслав Аброськін. Підозрюваного за-

тримали при спробі перетнути кордон в 
міжнародному аеропорту «Харків», він на-
магався вилетіти рейсом Харків — Стам-
бул. Затриманий — мешканець Дніпра, 
громадянин України 1984 року народжен-
ня, перебував у розшуку за скоєння умис-
ного вбивства. Нагадаємо, Віталій Олешко 
був убитий у Бердянську 31 липня двома 
пострілами з обріза — у потилицю і спину. 
Того ж дня на блокпосту під Василівкою 
була затримана машина з чотирма підоз-
рюваними. Один з них — екс-боєць роти 
«Торнадо». Пізніше один із затриманих 
зізнався у скоєному і назвав замовника 
злочину — власника ресторану «Мохіто» 
у Бердянську.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Геннадій КАРПЮК

Останні події навколо брутального захоп-
лення російськими силовиками українських 
військових кораблів разом з екіпажами у 
нейтральних водах неподалік Керченської 
протоки, а потім і запрова дження Києвом 
правового режиму воєнного стану породили 
феєричний сплеск активності фейкоробів — 
переважно російського походження. Звісно, 
їхня мета — не жарт психічнохворого, який 
телефонує в поліцію, «заміновуючи» сусід-
ній магазин, а потім захоплено спостерігає 
за дійством зі свого вікна. Ні. Це цілком сві-
домі вкиди в голови українців правдоподіб-
ної ахінеї про мобілізацію, нові утиски влади 
та різні жахи про введення воєнного стану.

Вони хотіли нас дезорганізувати
 Роспропаганда постаралася на славу, 
залучивши армію ботів, корисних ідіотів 
із нашого боку та розгалужену ресурсну 
базу. Проте впливати на українські спра-
ви таким чином у них вдається все гірше. 
Ми вже почали вчитися медіаграмотності 
та робити власні висновки.
 Щоправда, фонтан фантазій у фейкоп-
летів таки спромігся згенерувати чимало 
контенту, хоч той і мало відійшов у вигад-
ливості від пріснопам’ятних «снігурів» та 
«тушкованих немовлят». Що тільки не до-
велося читати цими днями. Тут вам і «ді-
тей у Маріуполі примусили копати око-
пи в очікуванні російського вторгнення», 
галасували, що «автівки та особливо «єв-
робляхи», особисте майно і навіть домаш-
ню худобу забиратимуть для війни». До-
тепним видався вкид про те, що в Україні 
з’явилася нова форма спостереження за 
людьми. Мовляв ваші смс, переписку в со-
цмережах і навіть розмови надворі та якісь 
необережні жарти можуть використати 
проти вас. Бачите, до якого технічного про-
гресу дійшли українські спецслужби, що 
навіть дехто увірував у брехню про запро-
вадження з настанням воєнного стану но-
вих правил комунікації, тотальний запис 
та сканування телефонних розмов, листу-
вання у Twitter, WhatsApp чи Facebook...
 Вони хотіли нас розкачати, дезоргані-
зувати і примусити зневіритися у щирості 
держави мобілізувати країну саме для за-
хисту від реальної загрози, а не для чогось 
іншого. Вони хотіли створити колапс дові-
ри, посіяти зерна сумніву і спантеличити. 
Для чого масово розсилали СМС-повідом-
лення в багатьох областях і навіть за кордо-
ном: у Польщі — про нібито «обов’язкове 
прибуття до військкомату через початок 
мобілізації». Хоча ніхто й нікого в Україні 
не уповноважував і не наказував цього ро-
бити. Тут криється цілий причинно-на-
слідковий клубок. Передусім метою було 
дезорганізувати роботу всього мобілізацій-
ного апарату країни. По-друге, йшов чіт-
кий сигнал заробітчанам: у вас хочуть за-
брати роботу і повернути на війну. 
 На одному з брифінгів перший заступ-
ник міністра оборони Іван Руснак теж на-
вів приклад, що йому надійшла інформа-
ція про те, як у портах і навіть середмісті 
Маріуполя та Бердянська почало снови-
гати багато людей у незрозумілому ка-
муфляжі. Але варто було перетелефонува-
ти у ті міста, як з’ясувалося: ситуація там 
мало відрізняється від штатної, яка і була 
до того. Також «хтось» продукував сфаль-
шовані розпорядчі документи, накази де-
ржавних органів, зокрема Міноборони. 
Наприклад у мережі циркулював наказ 
Міноборони про нібито початок, задля за-
безпечення мобільності особового складу 
та компенсації нестачі автотехніки, вилу-
чення автомобілів на єврономерах, які не 
пройшли процедуру розмитнення. Тобто, 
«дехто» так посилював і підживлював по-
точний протестний процес. Насправді ві-
домчий наказ із такими вихідними даними 
(номер, дата) був, але в оригіналі він стосу-
вався організації системи грошового забез-
печення курсантів і ліцеїстів...

Європа хоче кращого убезпечення від 
недружнього контентного впливу Росії
 Днями чудово спрацювали контр-
розвідники, які в соцмережах виявили 
40 фейкових сторінок, які цілеспрямова-
но сіяли паніку серед жителів Чернігівсь-
кої області — регіону, на який поширився 
правовий режим воєнного стану. «Фейко-
робом» став провокатор, заангажований 
російською стороною до поширення пані-
ки серед українців. Його куратори, про що 

свідчить вилучена електронна переписка, 
ставили провокатору конкретні завдан-
ня, зокрема і такі, що піддавали сумніву 
дії наших військових моряків у Керченсь-
кій протоці. Російські спецслужби нама-
гаються створити в Україні мережу інтер-
нет-провокаторів саме серед українських 
громадян заради ілюзії реальності фейко-
вих дописів потрібного змісту.
 Така активність російських спец-
служб в інформаційному просторі змуси-
ла багато країн переглянути поточні під-
ходи до убезпечення від недружнього кон-
тентного впливу. Так, днями Єврокомісія 
запропонувала збільшити витрати на бо-
ротьбу з фейковими новинами в інтернеті, 
створивши від березня 2019 року систему 
швидкого сповіщення, покликану якнай-
швидше попереджати уряди про загрози й 
примусити технологічні галузі протидія-
ти дезінформації. Єврокоміся визнає, що 
Росія є основним джерелом дезінформа-
ції в Європі, яку вона розглядає як части-

ну власної військової доктрини і страте-
гії з розколу та ослаблення Заходу. Саме 
на цьому зауважив віце-президент Євро-
комісії Андрус Ансіп. Єврокомісія про-
ситиме соцмережі та платформи, зокре-
ма Facebook, Twitter і Google, надавати 
щомісячні звіти про кампанії з дезінфор-
мації, які проводить РФ. Відтак цільо-
вий бюджет ЄС на стратегічні комуніка-
ції зросте з 1,9 мільйона євро цьогоріч до 
5 мільйонів євро наступного року. Одним 
зі знаних розвінчувачів російської пропа-
гандистської міфології є італійський жур-
наліст Лука Поджіалі. Він також бачить 
в італійських виданнях засилля таких 
абсурдних за змістом, але впливових за 
дією повідомлень. Він називає їх «нічни-
ми страшилками» для дітей. Приміром, 
кореспондент телерадіокомпанії RAI у 
Москві Джульєто К’єза постійно розпові-
дає про те, як Києвом розгулюють нацист-
ські батальйони. Він є жертвою потужної 
російської пропаганди, на яку, як не при-
кро, орієнтуються деякі італійські медіа.
 Нагадаємо: в Міноборони під керів-
ництвом глави відомства розгорнуто 
Центр координації та взаємодії у складі 
об’єднаних центрів та оперативної групи 
представників центральних органів вико-
навчої влади та інших складових сил обо-
рони. Центр уже став майданчиком для 
оперативного обміну інформацією та під-
готовки якісних управлінських рішень. 
Триває активна підготовка населення виз-
начених областей до можливих ситуацій, 
пов’язаних із бойовими діями та відсіччю 
ймовірної збройної агресії. І державним 
органам натепер уже вдалося тут перехо-

пити інформаційну ініціативу у війні за 
українські мізки. 

Проти ворога треба працювати 
креативно
 У контексті проблеми продукуван-
ня ворожих фейків та загалом протидії 
смисловій агресії Кремля дуже цікавим та 
змістовним видалося наше спілкування з 
доцентами кафедри військової журналіс-
тики Київського університету ім. Тараса 
Шевченка Валерієм Королем та Григорієм 
Любовцем у студії військового радіо «Ар-
мія Fm». Ми говорили про те, що російські 
пропагандисти, використовуючи соцме-
режі, розповсюджують повідомлення про 
зростання невдоволення жителів насам-
перед Бердянська й Маріуполя діями ук-
раїнської влади щодо затримання росій-
ських суден та можливі пікетування там-
тешніх адміністрацій з вимогою звільнити 
російське судно «Норд» в обмін на припи-
нення РФ морської блокади. Саме ситу-

ацію з «Нордом» роспропаганда обігрує 
в контексті «українського піратства» на 
Азові, аби представити агресію щодо ко-
рабельної групи ВМС ЗСУ як відповідь на 
ефемерні провокації у російських тери-
торіальних водах. Ми ж знаємо, що від-
бувалося насправді! Але реальну сутність 
речей пересічному споживачеві «зомбо-
новин» осягнути надзвичайно важко. На-
далі Росія лише посилюватиме інформа-
ційно-пропагандистську діяльність щодо 
нашої країни з наближенням виборів у 
2019 році. Інше важко уявити…
 Валерій Король переконаний: щодо кі-
бербезпеки у нас проблеми немає — зако-
нодавча база в цій галузі надзвичайно по-
тужна, вибудовані належні структури, 
які тим переймаються. Надано чималий 
ресурс для подолання кіберзагроз. А от 
комунікаційно-контентна, гуманітарна 
частина залишається у дещо «замороже-
ному» стані в практичному сенсі, хоча про 
неї багато говорять. Адже сучасний інфор-
мпростір — це не щось стале, яке функціо-
нує у довгому часовому вимірі. Це надзви-
чайно жива динамічна структура, яка пос-
тійно змінюється. Якщо всти гаємо відре-
агувати, тоді можемо говорити про певні 
перемоги, якщо ні — залишаємося за ме-
жами того, що реально відбувається.
 — Я би тут згадав вислів визначного 
італійського філософа Умберто Еко, який 
сказав потужну сентенцію: «Я перестав 
писати книжки. Чому? Тому що книжки 
старіють, навіть не вийшовши в друк». 
Попробуйте осягнути процеси, які відбу-
ваються навколо, і зрозумієте, наскіль-
ки все це складно, — бере слово Григорій 

Любовець. — Публічність стала динаміч-
ною. Це серйозне захопливе середовище, 
де дуже багато всього можна зробити, а з 
іншого боку, ми дуже багато що втрачає-
мо. Українці щодня показують світу, куди 
потрібно йти. Але комунікаційно-кон-
тентна безпека містить не лише мілітар-
ну чи безпекову складові, це взагалі тема 
швидкостей в сучасному світі. Що ми спо-
живаємо, як ми відчуваємо себе в цьому і 
які ми є після цього: зберігаємо спокій, ро-
зуміємо себе, бачимо перспективу чи нав-
паки — нас усе це нищить, пригнічує, роз-
чавлює. І чому контент, а не текст чи ма-
теріал? А тому, що на сьогодні в динамі-
ках жанровість відійшла на задній план, 
на авансцену виходить тема подачі ма-
теріалу, інформації, у необхідному для 
цільової аудиторії темпоритмі. Проти на-
шого ворога треба працювати креативно, 
натхненно, випереджально.

Якщо програємо битву за мову — 
зникнемо
 — Теперішній інформаційний потік 
схожий на такий собі інформаційний душ, 
де його «струмені» конкурують між собою, 
збивають одне одного. І — так, нам потріб-
но генерувати ті потоки, які справді діють 
й вони повинні бути випереджальними та 
постійними. На людей зараз впливає у ти-
сячі разів більше інформації, ніж то було 
100 років тому. З іншого боку, люди поча-
ли читати в кілька разів менше художньої 
літератури, ніж це було століття тому. І як 
ми можемо впливати на людей, які не ма-
ють культурно-ментальної бази? — запи-
тую у своїх співрозмовників.
 — Можливо, нам потрібно відходити 
від риторики і техніки «впливу», бо в су-
часному світі, особливо сегменті реаль-
ної демократії, це практично є відходом 
від демократії. Краще говорити про роз-
ширення можливостей, коли ми створює-
мо мотиваційні речі, які досить важливі й 
справді дієві. Я дуже простий приклад на-
веду. Згадайте, коли ви останній раз писа-
ли листа, — говорить Григорій Любовець. 
— Це дуже велика енергетична і ментальна 
людська робота та потреба. І у нас емоція-
мотив та потреба зараз є в тім, що ті листи 
на лінію зіткнення писали й досі пишуть 
діти. Це невичерпний потенціал мотивації, 
який втримав нас у перші два роки агресії. 
Це архітектурно найпростіше з можливих 
послань, але подивіться, наскільки воно 
сакральне і духовне з позиції людини, яка 
його отримує, особливо на межі зіткнення 
цивілізації і нецивілізації!
  І саме в режимі цивілізаційного проти-
борства інша сторона прагне знайти ті чут-
ливі «струни», які зачіпають українців, 
примушуючи реагувати на ті ж фейки ал-
горитмічно правильно, з точки зору їхньо-
го сценарію. Але в контексті поточної си-
туації пік реагувань на такі-от вкиди про-
тримався кілька днів після 25 листопада і 
швидко згаснув, бо значно краще спрацю-
вала система реагування та інформування, 
аніж та, яка була 2014-го.
 — Все так, проте Україна і Захід не за-
вжди правильно вибудовують роботу з фей-
ками, — реагує на мою репліку Валерій Ко-
роль. — При ЄС є цілий підрозділ, який 
вивчає фейки і працює з ними. Фіксують та 
пояснюють їх. Але, коли ми говоримо про 
динамічний потоковий процес, то не дохо-
димо до того, що, пояснюючи фейки, ми 
тим самим подовжуємо їх життя, підігру-
ючи. Тут потрібен інший підхід.
 — Як можемо протистояти?
 — Я говоритиму про український блок 
проблематики. І тут один з найголовніших 
аспектів — наша мова, — пояснює пан Ко-
роль. — Чомусь це питання ми завжди пе-
реводимо у політичну площину. А це ж 
ментальна площина. Це координата нашої 
гідності. Приклад, як це має бути, — мо-
ряк із захопленого малого броньованого ар-
тилерійського катера, який у суді у Сімфе-
рополі заявив, що не розуміє російської, за-
просивши перекладача. І до тих пір, поки 
ми будемо йти у парадигмі російської, весь 
час будемо вторинними..
 Українська надзвичайно глибока і по-
тужна. Користування нею дає нам перспек-
тиву та мотивацію. Але ми не можемо наді-
ляти мову споживацькими характеристи-
ками і відповідно до неї ставитися. Неда-
ремно «русскій мір» окремий акцент своєї 
агресії скеровує саме на українську мову. 
Якщо ми програємо битву за неї, то зник-
немо, перейдемо в непотріб! ■

ПИЛЬНУЙ!

Брехня як зброя 
Хто і навіщо поширює фейки та як цьому чинити спротив

■

Брехня теж може бути отруйною. 
Фото з сайта mpz.brovary.org.

❙
❙

Недаремно «русскій мір» окремий акцент своєї агресії скеровує саме 
на українську мову. Якщо ми програємо битву за неї, то зникнемо, 
перейдемо в непотріб!
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ВІВТОРОК, 18 ГРУДНЯ 2018СВІТ
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Понад 5,5 тисячi людей (за дани-
ми поліції) вийшли в неділю на вули-
ці Брюсселя, протестуючи проти під-
писання Бельгією міграційного пакту 
ООН, повідомляє «Євроньюс». 
 Маніфестація отримала назву 
«Марш проти Марракеша». Минулого 
тижня в цьому марокканському місті 
завершилася конференція ООН. На ній 
було схвалено Глобальну угоду про без-
печну, впорядковану та легальну міг-
рацію, яка 19 грудня буде представле-
на на Генеральній Асамблеї ООН. 
 Її підписали 164 країни, проте ліде-
ри окремих держав — зокрема, США, 
Австрії, Угорщини, Італії, Польщі та 
Словаччини — висловили незгоду з 
умовами угоди й відмовилися стави-
ти підпис під документом. Цей пакт 
закріплює 23 цілі щодо координації 
зусиль країн у порятунку життів міг-
рантів, захисту їхніх прав, допомозі в 
інтеграції тощо. Країни-непідписан-
ти стверджують, що виконання поло-
жень цієї угоди лише підсилить притік 
мігрантів до Європи. Роботу над мігра-
ційним пактом ООН розпочала 2015 
року, після того як до Європи прибули 
більше одного мільйона мігрантів. 
 Бельгія підписала цей документ, 
але коштом урядової кризи та розва-
лу правлячої коаліції, з якої на знак 
протесту вийшла найпопулярніша у 
Фландрії (південній франкомовній 
половині країни) партія «Новий фла-
мандський альянс». 
 Марш організували крайні праві 
фламандські партії: вони побоюють-
ся, що підписання пакту спричи-
нить збільшення кількості мігрантів, 
що прибуватимуть до Бельгії. Після 

того, як частина демонстрантів по-
чала жбурляти каміння, зокрема в 
будівлю Єврокомісії, і влаштовувати 
сутички, поліції довелося застосува-
ти сльозогінний газ і водомети. Мер 
Брюсселя Філіп Клоуз заявив, що за 
пошкодження майна поліція зааре-

штувала 69 людей. 
 Паралельно з акцією противників 
міграційного пакту відбулася демон-
страція його прихильників, у якій узя-
ли участь від кількох сотень до однієї 
тисячі членів лівих та неурядових ор-
ганізацій. ■

САМІТИ

Збивайте 
температуру! 
Конференція ООН з клімату 
узгодила «інструкцію для 
користувачів»
Ігор ВІТОВИЧ

 Двадцять четверта Всесвітня конференція 
ООН iз захисту клімату, яка впродовж двох 
тижнів відбувалася в польському місті Катові-
це, мала закінчитися минулої п’ятниці, 14 груд-
ня. Натомість делегаціям iз близько 200 країн 
світу знадобилася ще одна додаткова доба для 
узгодження кінцевого документа, який був під-
писаний лише ввечері в суботу. 
 Це узгоджений пакет заходів для реаліза-
ції Паризької угоди з клімату 2015 року на 156 
сторінках, в якому описуються правила звіт-
ності та моніторингу, а також порядок спільних 
дій зі зменшення кількості викидів парникових 
газів. Завдяки цим домовленостям Паризька 
угода з клімату зможе запрацювати з 2020 року. 
Учасники конференції охрестили цей документ 
«керівництвом до дії» чи «інструкцією користу-
вачів». 
 Утiм деякі фахівці кажуть, що угода недо-
статньо сувора, зважаючи на терміновість клі-
матичних проблем. Як сказав один iз делегатів 
про кінцевий документ, «це те, що можливо, 
але не те, що необхідно». З остаточного тек сту 
Катовіцької книги правил учасники цьогоріч-
ної конференції вилучили положення, яке 
зобов’язувало держави декларувати поліпшен-
ня своїх стратегій розвитку з огляду на клімат. 
Чергова спроба прийняти це положення відбу-
деться за рік у Чилі.
 Домовленості, укладені в Катовіце, мають 
забезпечити дотримання цілей Паризької уго-
ди, яку три роки тому підписали 194 країни. Ме-
тою угоди є стримати підвищення температури 
у світі в межах 2 градусів за Цельсієм до кінця 
століття в порівнянні з рівнем доіндустріальної 
доби. Щодо деяких питань країни не знайшли 
спільної мови, домовившись узгодити це наступ-
ного року. 
 Найбільш жваві дебати під час конференції 
відбувалися навколо надання квот і дотацій. За-
гальні правила передбачають гнучкість для бід-
ніших країн, які прагнуть компенсації за вплив 
підвищення температури. Незважаючи на те, 
що кінцевий документ усе ж удалося узгодити, 
країни-учасники конференції не взяли на себе 
жодних нових додаткових зобов’язань.
 Перед початком конференції був оприлюд-
нений документ Міжурядової групи експертів зі 
змін клімату. В ньому вчені підтвердили, що для 
уникнення незворотних наслідків потрібно, щоб 
підвищення температури планети не перевищу-
вало півтора градуса Цельсія. Для цього всі краї-
ни світу до 2030 року повинні скоротити вики-
ди парникових газів майже на 50%. У звіті за-
значено, що ситуація, якщо не вжити заходів, 
набере катастрофічних масштабів уже цього 
століття: середня температура планети підви-
щиться майже на три градуси Цельсія. При цьо-
му підвищення температури навіть на 1,5 граду-
са за Цельсієм може призвести до довгостроко-
вих і незворотних змін у природі та загибелі ці-
лих екосистем.
 У суботу ввечері на заключному засіданні 
конференції був зачитаний лист Генсека ООН 
Антоніу Гуттереша, який упродовж двох тижнів 
конференції тричі приїздив до Катовіце, щоб на-
тиснути на учасників переговорів. У ньому Гут-
тереш запевнив, що боротьба не закінчена. Він 
також повідомив про свої нові цілі при підготов-
ці чергового кліматичного саміту в вересні 2019 
року в Чилі. 
 Після завершення саміту Держдеп США за-
явив, що позиція американської адміністрації 
стосовно Паризької угоди залишається незмін-
ною. «США мають намір вийти з Паризької уго-
ди за відсутності умов, більш сприятливих для 
американського народу. США не беруть на себе 
жодних обтяжень чи фінансових зобов’язань 
на підтримку Паризької угоди і не дозволять 
використовувати угоду з клімату як засіб пе-
рерозподілу багатств», — говориться в заяві 
Дер ж   департаменту США. За такої позиції Ва-
шингтона важко підтримувати чистоту у спіль-
ному домі, коли всі прибирають, а найбільш не-
охайний постійно смітить. ■

■

Під час протестів поліція затримала майже 70 людей. ❙

БУНТ 

Марш проти Марракеша 
Акція проти міграційного пакту ООН у Брюсселі: 
сутички, сльозогінний газ, водомети й затримані

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 На 31-й церемонії вру-
чення нагород Європейської 
кіноакадемії, яка відбулась 
минулої суботи в іспансько-
му місті Севілья, найбільше 
нагород зібрав фільм поль-
ського кінорежисера Павла 
Павліковського «Холодна 
війна». Стрічка мала най-
більше номінацій — п’ять, 
і перемогла у всіх. «Холод-
на війна» названа кращим 
європейським фільмом 
2018 року (стрічка наступ-
ного року також побореть-
ся за «Оскар» у номінації 
«Кращий неангломовний 
фільм»), сам Павел Павлі-
ковський нагороджений за 
кращу режисуру, кращий 
сценарій і кращий монтаж. 
А виконавиця головної жі-
ночої ролі Йоанна Куліг на-
звана кращою європейсь-
кою акторкою 2018 року. 
 Стрічка-переможець 
знята в чорно-білих тонах 
і розповідає історію кохан-
ня співачки і музиканта в 
роки «холодної війни». Сам 
Павліковський каже: «Мій 
фільм розповідає про долю 
Європи, про те, як жор-
на долі душать людей, але 
при цьому інколи на повер-
хню виходить краще, що є 
в них. Вважаю, що це дуже 
європейський фільм». 
 Премію академії для 
кращого актора отримав 
італієць Марчелло Фонте 
за роль у фільмі «Догмен». 
Фонте за роль у цьому філь-
мі вже визнаний кращим 

актором на Каннському кі-
нофестивалі. Фільм «Дог-
мен» розповідає про влас-
ника собачої перукарні в 
Італії, який вступає в про-
тистояння з колишнім бок-
сером. До речі, до того як 
почати зніматися в кіно, 
Марчелло Фонте працював 
охоронцем в одному з теат-
рів Рима. 
 Сатирична стрічка 
«Смерть Сталіна» бри-
танського режисера Арман-
до Іаннуччі отримала пере-
могу в номінації «Краща 
комедія». Фільм є екрані-
зацією комікса, створеного 
французами Фаб’єном Нурі 
та Тьєррі Робеном. Його сю-
жет базується на хаосі, який 
виник у політичних елітах 
СРСР після смерті Йосипа 
Сталіна в 1953 році. Стріч-
ка «Смерть Сталіна» зніма-
лася в Києві, а головну жі-
ночу роль зі грала голлівуд-

ська акторка українського 
походження Ольга Кури-
ленко. До речі, стрічка 
увійшла до списку 50 най-
кращих комедійних філь-
мів ХХІ сторіччя. Режисер 
Армандо Іаннуччі вже оп-
рилюднив подальші пла-
ни: він зніме свою наступ-
ну сатиричну комедію про 
чинного президента США 
Дональда Трампа. 
 Фільм «Смерть Сталі-
на» обурив російських ко-
муністів і так і не з’явився 
у російських кінотеатрах, 
бо міністерство культури 
РФ відкликало прокатне 
свідоцтво. 
 У Севільї були політи-
зованими не лише стріч-
ки-переможці, а й сама це-
ремонія вручення нагород. 
Польська режисерка-вете-
ранка Агнешка Холланд 
заявила зі сцени: «Ми не 
можемо дозволити уря-

дам притискати нас». При 
цьому вона мала на увазі 
як ситуацію у самій Поль-
щі часів правління кон-
сервативно-націоналістич-
ної партії «Право і справед-
ливість», так і ситуацію в 
Європі загалом. Холланд 
стала на захист приниже-
них та ув’язнених кіномит-
ців, зокрема постановни-
ка номінованої російської 
стрічки «Літо» Кирила Се-
ребреннікова, який перебу-
ває під домашнім арештом, 
і ув’язненого українського 
режисера Олега Сенцова. 
«Ми повинні говорити за-
мість тих, кого позбавили 
голосу», — заявила поль-
ська режисера. Про Сенцо-
ва говорив також британсь-
кий кінопродюсер Майк Да-
уні. 
 Під час вручення наго-
род пролунав також інший 
політичний мотив. Сла-
ветний британський актор 
Рейф Файнс, який отримав 
почесну нагороду за свій 
внесок у мистецтво кіно, 
говорив про «Брекзит», про 
сором, який він відчуває з 
приводу того, що Британія 
відривається від решти Єв-
ропи... ■ 

ПРЕМІАЛЬНІ

«Сталін» і «Холодна війна» 
перемагають 
У Севільї названі кращі європейські фільми 2018 року

■

Режисерка Агнешка Холланд
 згадувала на церемонії 
Олега Сенцова.

❙
❙
❙

Кадр зі стрічки «Холодна війна».❙
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Олег ГАНСЬКИЙ

В Україні зафіксовано бум інвестицій у 
розвиток відновлювальної енергетики. За 
підрахунками влади, обсяг ринку становить 
близько 12 млрд. євро. Тим часом профільні 
асоціації вимагають зміни правил гри, пере-
ходу на європейські норми. 

Норвежці готові долучитися 
 Починаючи з 2015 року в розвиток від-
новлюваної енергетики в Україні було інвес-
товано близько мільярда доларів. А за остан-
ній час стало відомо про цілу низку охочих 
вкладати гроші в Україну, в енергетичну га-
лузь. Лише група норвезьких компаній ого-
лосила про власні плани вкласти в українсь-
кі проекти понад 700 мільйонів доларів.
 Особливий інтерес до галузі виявляють 
норвезькі компанії, які мають досвід і тех-
нологічну експертизу для роботи на цьому 
ринку. У вересні одна з них, NBT, заявила 
про плани вкласти 450 млн. доларів у будів-
ництво 64 вітряних електроустановок в Хер-
сонській області. Окрім цього, норвезький 
інвестор Scatec Solar, який працює в сегмен-
ті сонячної енергетики, збирається вкласти 
в проекти української сонячної енергетики 
274 млн. євро.
 «Українська економіка рухається пози-
тивним імпульсом, вона має великі амбіції 
для продовження зростання, про що свідчать 
свіжі макроекономічні дані. Ми плануємо 
нарощувати портфель інвестицій на цьому 
зростаючому ринку», — цитують ЗМІ Мік-
келя Торуда, фінансового директора Scatec 
Solar.
 Ще одним потужним бізнес-партнером 
української відновлюваної енергетики є Ки-
тай. «У сфері розвитку зелених проектів ми 
продовжуємо успішне партнерство, розпоча-
те підписанням Меморандуму між нашим ві-
домством i Національною енергетичною ад-
міністрацією КНР у грудні 2017 року, — ска-
зав голова Державної агенції з питань енер-
гоефективності Сергій Савчук і наголосив: 
— Китай для України — стратегічний парт-
нер, особливо в галузі чистої енергетики».
 За його словами, китайські компанії 
вже успішно реалізують зелені проекти в 
Україні, переважно в напрямку сонячної і 
вітрової енергетики. Утім, точок дотику мог-
ло б бути набагато більше. «Для інвесторів 
ми зібрали понад 100 потенційних привабли-
вих проектів на загальну суму понад 4 млрд. 
доларів», — сказав Савчук, запропонував-
ши представникам Піднебесної співпрацю 
в реалізації низки проектів: когенераційна 
установка на біомасі з 7,5 МВт електричної 
та 23,5 МВт теплової потужності на Харків-
щині (близько 23 млн. євро інвестицій), за-
вод iз виробництва біоетанолу другого по-
коління потужністю 50 тис. тонн на рік на 
Одещині (75 млн. євро інвестицій), Сколівсь-
ка вітроелектростанція на Львівщині потуж-
ністю 53,2 МВт (близько 65 млн. євро інвес-
тицій), ГАЕС у м. Каневі Черкаської облас-
ті потужністю 1000 МВт (понад 1 млрд. євро 
інвестицій), біогазова установка потужніс-
тю 4,8 МВт в Одеській області (понад 15 млн. 
євро інвестицій).

Велика китайська пропозиція
 Назагал подібних проектів у нашій де-
ржаві може бути ще дуже і дуже багато. 
Адже інвестиційний потенціал України в 
галузі відновлюваної енергетики наш уряд 
оцінює в 12 млрд. євро. 
 «Такі французькі компанії, як ENGIE, 
Total-Eren і Akuo Energy, вже висловили 
свою зацікавленість брати участь у широко-
масштабних проектах у сфері енергоефек-
тивності, розвитку відновлюваної енергети-
ки в Україні. Це дозволить нашій державі 
у майбутньому не тільки зменшити енерго-
споживання і модернізувати комунальні 
підприємства, а й відмовитися від класич-
них енергоносіїв. Для нас важливе залучен-
ня французьких технологій також і в на-
прямку впровадження енергоефективності 
в житловому секторі», — наголосив віце-
прем’єр-міністр, міністр регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунально-
го господарства України Геннадій Зубко. 
 Серед майбутніх проектів, у яких заці-
кавлені потенційні інвестори, — створення 
в Чорнобильській зоні відчуження сонячної 
електростанції — Сhornobyl Solar. 
 Утім, на думку учасників ринку, держа-
ва робить далеко не все задля розвитку від-
новлюваної енергетики, а тому сьогодні не-
обхідно вжити низку заходів задля подолан-
ня проблем. Нещодавно Українська асоціа-

ція відновлюваної енергетики, Українська 
вітроенергетична асоціація, Асоціація со-
нячної енергетики, Українська воднева рада 
і Біоенергетична асоціація  уклали меморан-
дум, в якому наполягають на необхідності 
термінових змін у системі стимулювання зе-
леної енергетики України.
 Керівники асоціацій вважають, що не 
можна затягувати процес переходу на нову 
модель підтримки відновлюваної енергетики 
шляхом впровадження аукціонів, яка сьо-
годні діє в більшості країн Європи. Адже, на 
їхню думку, імплементація аукціонів ство-
рить прозорі умови для розвитку і приросту 
нових потужностей відновлюваної енергети-
ки і допоможе уникнути збільшення фінан-
сового навантаження на ринок електричної 
енергії.
 Асоціації представляють понад 80% 
ринку відновлюваної генерації України. 
Це свідчить про те, що міжнародні інвесто-
ри та професійні гравці ринку відповідаль-
но ставляться до розвитку сектору в Україні, 
усвідомлюючи необхідність змін у законо-
давстві. Тому вони підтримують перехід на 
систему аукціонів замість зеленого тарифу, 
який закінчує свою дію 31 грудня 2029 р.

Аукціони замість зеленого тарифу
 Зараз у Верховній Раді України зареєс-
тровано вісім законопроектів щодо нової 
моделі підтримки відновлюваної енерге-
тики шляхом впровадження аукціонів: за-
конопроект №8449 від червня 2018 року і 
сім альтернативних до нього. Із цього часу 
відбуваються обговорення і доопрацюван-
ня основного законопроекту. Представни-
ки асоціацій стурбовані щодо того, що за-
надто тривала дискусія призведе до затрим-
ки змін у системі стимулювання розвитку 
електроенергетики з поновлюваних дже-
рел енергії в Україні. Тому вони виступи-
ли з єдиною узгодженою позицією від імені 
переважної більшості гравців та інвесторів 
ринку щодо майбутніх змін у законодавс-
тві. 
 Головні пропозиції такі: запровадження 
нової системи підтримки вже з 1 січня 2020 
року. Це означає, що всі проекти відновлю-
ваної енергетики, які не матимуть підписа-
ного pre-PPA до кінця 2019 року, реалізу-
ються за участю в аукціонах. Також пропо-
нується запровадити порядок проведення 
аукціонів Кабінетом Міністрів України та 
використання у ролі майданчика електрон-
ної торгової системи Prozorro. Встановлен-
ня аукціонної ціни (ціна 1 кВт/год., запро-
понована переможцем аукціону, має бути 
не вищою від розміру зеленого тарифу на 
дату проведення аукціону). Також пропо-
нується надавати підтримку переможцю 
аукціону протягом 20 років.

 Передбачається, що визнавати перемож-
цем аукціону найбільш ефективного щодо 
цінових пропозицій проекту треба без об-
межень у вигляді регіональних квот тощо. 
Мета цього нововведення — знизити фінан-
сове навантаження на споживача. На дум-
ку членів профільних асоціацій, необхід-
но планувати прозорі квоти на п’ять років 
наперед відповідно до плану розвитку сис-
теми передачі з урахуванням міжнарод-
них зобов’язань України в сфері розвитку 
ВДЕ. 
 Самі ж аукціони мають відбуватися 
двічі на рік. Необхідно також передбачи-
ти додаткове стимулювання розвитку ма-
лої і розподільної генерації з відновлюва-
них джерел енергії та домогтися гарантії 
відсутності ретроспективних змін для дію-
чих об’єктів ВДЕ. Сторони також готові до 
діалогу щодо зниження «зеленого» тарифу 
з 2020 року.

Правила гри: передбачити деталі
 Асоціації вважають, що зволікання з ух-
валенням відповідного закону призведе до 
погіршення фінансування з боку міжнарод-
них фінансових установ і, як наслідок, неви-
конання Україною зобов’язань щодо розвит-
ку відновлюваної енергетики, взятих перед 
Європейським енергетичним співтоварис-
твом. Це в подальшому загрожує розвитку 
галузі через високу ймовірність порушення 
гарантій інвесторам, що погіршить інвести-
ційну привабливість як галузі відновлюва-
ної енергетики, так і країни в цілому.
 «Зміна механізму стимулювання віднов-
люваної енергетики в Україні неминуча: в 
інтересах відповідального бізнесу і тих, хто 
вболіває за розвиток зеленої енергетики, 
щоби такі процеси відбулися якомога швид-
ше», — заявив голова Української асоціа-
ції відновлюваної енергетики Олексій Ор-
жель.
 «Будь-які законодавчі зміни, пов’язані 
з впровадженням нової системи підтримки 
сектору відновлюваної енергетики шляхом 
впровадження аукціонів, повинні позитив-
но вплинути на інвестиційний клімат в Ук-
раїні і гарантувати переможцям аукціонів 
безперешкодне приєднання нових потуж-
ностей до національної енергомережі. Об-
сяги нових потужностей відновлюваної 
енергетики визначатимуться відповідними 
щорічними квотами на загальному держав-
ному рівні і повинні відповідати Енергетич-
ній стратегії України до 2035 року, — ствер-
джує голова Української вітроенергетичної 
асоціації Андрій Конеченков. — Водночас 
треба чітко усвідомлювати, що без розумін-
ня, які будуть надані квоти для нових по-
тужностей у виробництві електроенергії, 
ринок не розвиватиметься». ■

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Мільярди під сонцем
В Україні стрімко розвивається відновлювана енергетика: 
правила гри на ринку не встигають за його поступом

■
Крадуть не тільки 
в Україні
 Щорічні втрати світової еко-
номіки від корупції становлять 2,6 
трильйона доларів, щорічний обсяг 
хабарів у світовому масштабі стано-
вить 1 трильйон доларів.
 «За даними Всесвітнього еко-
номічного форуму, щорічні втра-
ти, пов’язані з корупцією, становлять 
5% світового валового внутрішньо-
го продукту», — зазначив генераль-
ний секретар ООН Антоніу Гутерріш у 
посланні з нагоди Міжнародного дня 
боротьби з корупцією, додавши, що 
корупція «існує в усіх країнах, є по-
сяганням на цінності та ідеали ООН, 
підриває верховенство права і спри-
яє скоєнню інших злочинів».
 «Ухилення від сплати подат-
ків, відмивання грошей та інші фі-
нансові махінації підривають зусил-
ля щодо досягнення цілей сталого 
розвитку», — заявив Гутерріш і за-
кликав об’єднатися в боротьбі з ко-
рупцією і домагатися повернення 
викрадених активів.

Інфляція в Україні: 
вже 10%
 Інфляція в Україні в листопаді 
2018 року в річному вираженні — 
порівняно з листопадом 2017 року 
— становить 10%. Прискорившись 
із 9,5% в річному вираженні місяцем 
раніше. Зростання цін у листопаді до 
попереднього місяця становить 1,4% 
після зростання на 1,7% у жовтні до 
вересня. З початку року порівня-
но з груднем 2017 року ціни зросли 
на 8,9%. За інформацією Держста-
ту, найбільше зростання цін у річно-
му вираженні зафіксоване на авто-
дорожний пасажирський транспорт 
— 29%, утримання будинків і при-
будинкових територій — на 23,2%, 
природний газ — 22,9%, хліб — 
21,8%, пальне і мастила — 19%. 
Зниження цін у річному виражен-
ні зафіксоване на фрукти (14,8%), 
цукор (11,8%), яйця (2,3%). Також 
повідомляється, що базова інфля-
ція в Україні в листопаді становила 
8,9% в річному вираженні, 1,1% — 
до попереднього місяця, 8,1% — з 
початку року.

Утеплив — і заощаджуй
 Від початку року програмою 
«теплих кредитів» скористалося 1600 
ОСББ в Україні, а це майже у півтора 
раза більше, ніж загалом упро довж 
останніх трьох років, інформує прес-
служба агентства. Всього за чотири 
роки існування цієї державної про-
грами її перевагами скористались 
близько 2800 ОСББ.
 За даними Держагентства з 
енергоефективності, комплексна 
термомодернізація дає можливість 
скоротити витрати на опалення по-
мешкання удвічі або навіть утричі. 
Приблизно 500 тисяч сімей-учасни-
ків програми «теплих кредитів», а 
це фактично населення цілої облас-
ті країни, вже утеплили оселі та за-
ощаджують на комунальних рахунках 
від 20% до 50% та навіть більше.
 Окрім енергоефективних за-
ходів, усе більше домогосподарств 
цікавляться відновлюваними джере-
лами енергії, щоб стати енергонеза-
лежними. Так, за останні 4 роки по-
над 6 тисяч домогосподарств встано-
вили сонячні електростанції загаль-
ною потужністю 121 МВт, і тепер вони 
мають можливість самостійно вироб-
ляти енергію для власних потреб, а 
надлишок продавати державі за зе-
леним тарифом.

Наш хліб у Мадагаскарі
 Державна продовольчо-зерно-
ва корпорація України в листопаді 
нинішнього маркетингового року 
законтрактувала 7,12 тис. тонн бо-
рошна і 4,35 тис. тонн висівок. Ок-
рім традиційних ринків збуту до Па-
лестини, Молдови, Ізраїлю, Півден-
ної Кореї, КНР, уперше відвантажи-
ла збіжжя до Мадагаскару. ■

Іноземні інвестори готові вкладати великі кошти в український ринок відновлюваних джерел електроенергії.
Фото з сайта uain.press.

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

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

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

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

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

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

Передплатний iндекс — 49497

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

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

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

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Оксана СИДОРЕНКО

 Сучасні українські ЗЗР та мікродоб-
рива починають складати повноцінну 
конкуренцію зарубіжним аналогам. Таку 
думку висловив Геннадій Новіков, голо-
ва «Аграрного союзу України» під час ві-
зиту до «Інституту здоров’я рослин».
 Побувавши в лабораторіях цього нау-
кового агропідрозділу, де працюють над 
розробкою новітніх формуляцій, та на де-
яких виробництвах, Геннадій Новіков ви-
соко оцінив якість українських ЗЗР, під-
креслив їхню важливість для вітчизняно-
го агровиробника.
 Сьогодні «Аграрний союз України» 
об’єднує понад три тисячі виробників, 
які в загальному обробляють близько 
семи мільйонів гектарів землі. Всі вони 

зацікавлені у відпрацюванні продуктив-
ної взаємодії та отриманні об’єктивної 
інформації, яка б допомагала впевнені-
ше дивитися в майбутнє, забезпечуючи 
міцні точки опори. «Процвітання аграр-
ної сфери ми вбачаємо у консолідації та 
співробітництві агробізнесів України. Ми 
можемо бути корисними одне одному, — 
переконаний Геннадій Новіков. — Адже, 
використовуючи якісні вітчизняні ЗЗР та 
мікродобрива, ми отримаємо конкурен-
тні продукти й одночасно сприяєтиме-
мо імпортозаміщенню. Сьогодні вже ба-
чимо, що це можливо. Побувавши в Інс-
титуті та на виробництві, я переконався 
в надійності та якості вітчизняної про-
дукції. Наприклад, засоби захисту чер-
каського заводу UKRAVIT ми вже готові 
рекомендувати нашим виробникам. Ду-
маю, найближчим часом його відвідають 
делегації керівників агропідприємств, 
які входять до нашого Союзу. І на влас-
ні очі зможуть переконатися, що саме ук-
раїнське може бути найкращим, та посту-
пово переходитимуть на продукти й сис-
теми вітчизняного виробництва». ■

Сироватка для китайців
 ТОВ «Богодухівський молзавод» (Харківська 
область) планує експортувати до Китаю суху де-
мінералізовану сироватку. Про це повідомив за-
ступник директора Харківської філії ТОВ «Бого-
духівський молзавод» Георгій Потапчик. Це під-
приємство вже експортує вершкове масло ТМ 
«Українське» до Туреччини та Єгипту (10-20 від-
сотків від виробленого обсягу), а також чверть 
свого сирного продукту — до Білорусі та Казах-
стану.

Півтора солодких мільйони
 Станом на 13 грудня українські цукрозаводи 
переробили 11,81 мільйона тонн цукрових буря-
ків. Про це повідомляє прес-служба національ-
ної асоціації «Укрцукор». За наданою нею інфор-

мацією, вітчизняні заводи вже отримали 1,59 
мільйона тонн цукру з буряків цьогорічного вро-
жаю.

Гречка дешевшає, манка дорожчає
 Гречка продовжує дешевшати від початку 
осені. У листопаді середня вартість одного кі-
лограма гречки в Україні складала 16,63 гривні, 
що на 31 копійку дешевше, ніж у жовтні. Відповід-
но, ще у жовтні вона подешевшала порівняно з 
попереднім місяцем на 47 копійок, у вересні — 
на 18, а у серпні — на 17 копійок. Загалом, за чо-
тири місяці в Україні гречка подешевшала на 1,1 
гривні за кіло. Водночас за останній місяць подо-
рожчали крупи ячні — на 28 копійок, крупи манні 
— на 35 копійок, а борошно пшеничне — на 14 
копійок за кілограм продукту.

Притримаємо — 
продамо вигідніше

 У першій половині 
грудня на головних зер-
нових майданчиках сві-
ту ціни зростали. Зни-
ження експертами FAO 
прогнозу світового ви-
робництва пшениці в 
2018/19 маркетингово-
му році до 725,1 (-2,8) 
мільйона тонн та біржо-
ва активність підтрима-
ли стабільний попит на 
неї. За словами Валерії 
Пекін, аналітика ком-
панії «Фенікс-Агро», 
низькі темпи експорту 
американської пшени-
ці на світові ринки, які 
в поточному сезоні оці-
нюються в 10,4 мільйо-
на тонн (мінімальний 
показник за останні 
15 років), та затримка 
Єгиптом акредитивів 
на виплату вже закупле-
них партій пшениці під-
силили ажіотаж на цьо-
му ринку. На біржі Чи-
каго СВОТ котируван-
ня кукурудзи теж пішло 
вгору. Збереження ак-
тивного експорту куку-
рудзи зі США на світові 
ринки та висока актив-
ність спекулятивних 
продажів на біржі стали 
фактором зро стання.
 На експортному рин-
ку України також фік-
сувалося підвищення 
цін на пшеницю, викли-
кане зростанням коти-
рувань на світових бір-
жах. Найбільш істотне 
здорожчання відбуло-
ся в сегменті фуражної 
пшениці через стабіль-
ний попит на неї. Тим 
часом низькі темпи тор-
гівлі зумовили знижен-
ня максимальних цін на 
ячмінь.
 Незважаючи на неве-

лике зменшення попиту 
імпортерів, найбільш 
активною експортною 
культурою залишала-
ся фуражна кукурудза. 
Пропозиції по зерновій 
кукурудзі, за повідом-
ленням сайту Agravery, 
надходили минулого 
тижня за цінами в ме-
жах 163—170 доларів за 
тонну FOB із постачан-
ням у грудні, що трохи 
вище, ніж на початку 
цього місяця. На внут-
рішньому ж ринку від-
значається значне ско-
рочення пропозиції. На 
сьогодні аграрії утриму-
ються від продажів зер-
на, очікуючи зростання 
закупівельних цін.

Олія і міжнародна 
політика 
 На соєвому май-
данчику на Чиказькій 
біржі СВОТ зафіксова-
но значне укріплення 
цін. Висока активність 
спекулятивних прода-
жів на біржі та рішен-
ня американського пре-
зидента Трампа не про-
водити додаткове підви-
щення мит на китайські 
товари оживили ринок 
попри відсутність фак-
тичних відвантажень 
та оновлений прогноз 
високого виробництва 
соєвих бобів у Бразилії. 
На думку експерта Ва-
лерії Пекін, підвищен-
ня котирувань сирови-
ни на біржі СВОТ сти-
мулювали ф’ючерси 
соєвої олії розвиватися 
в підвищувальній дина-
міці: отримані у підсум-
ку 628,3 долара за тонну 
— це плюс 15 доларів до 

ціни попереднього тиж-
ня. Соняшникова олія 
на майданчику ЕС FOB 
Роттердам також дода-
ла 20 доларів на тонні й 
зафіксувалася на рівні 
680 доларів за тонну.
 На експортному рин-
ку соняшникової олії 
спостерігалося зростан-
ня цін синхронно з ак-
тивізацією закупівель. 
А от експортний ринок 
соняшникового шро-
ту зазнав втрат: ціни за 
минулий тиждень зни-
зилися на 20 доларів 
на тонні (до 200—205 
дол./т на базисі FOB). 
Таке падіння зумовлено 
низькою активністю по-
питу на нього. На внут-
рішньому ринку анало-
гічна ситуація: ціни на 
соняшникову олію зрос-
тають, а на соняшнико-
вий шрот падають. Зни-
ження ціни на кормо-
вий продукт зумовлено 
також великою кількіс-
тю пропозицій на внут-
рішньому ринку через 
низьку активність екс-
портного напрямку.
 Внутрішній ринок 
сої інакший. Аграрії, 
вважаючи ціни на соєві 
боби заниженими, ут-
римуються від прода-
жів, створюючи дефі-
цит сировини на ринку. 
Тому переробні підпри-
ємства вимушені пос-
тупово збільшувати за-
купівельні ціни. Така 
ж тенденція і на рин-
ку соєвого шроту: ціни 
поступово збільшують-
ся, враховуючи зростан-
ня вартості сировини та 
активнісь експортного 
ринку. ■

Оксана СОВА

 Цьогорічний урожай 
полтавських аграріїв став 
не тільки найвищим по 
Україні, а й рекордним 
для області. За словами 
Сергія Фролова, директора 
Департаменту АПР місце-
вої облдержадміністрації, 
це найбільший результат 
за всю історію хліборобс-
тва на Полтавщині. Лево-
ву частку в збіжжі дала ку-
курудза. Її зібрали понад 4 
мільйони тонн. При цьому 
наприкінці минулого тиж-
ня полтавським аграріям 
ще залишалося зібрати 
близько 70 тисяч гектарів 
товарної кукурудзи.
 «На сьогодні вартість 
зерна залишилася прак-
тично на рівні минулого 
року. Ми розуміємо, що 
йде процес інфляції й ціна 
має бути вища», — заува-
жив Сергій Фролов. Він 
також підтвердив, що в 

області не вистачає елева-
торних потужностей для 
зберігання та переробки 
отриманого врожаю, і це 
впливає на вартість зер-
на.
 Тим часом рекордний 
за всі роки незалежності 

України урожай ниніш-
нього року забезпечив 
надходження валютної 
виручки від експорту аг-
ропродукції, яке зміцни-
ло гривню попри всі полі-
тичні, релігійні і воєнні 
стреси кінця року. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Свої добрива «добріші»

■

РИНОК

Стратегії експорту 
зернових 
Внутрішні 
ціни на ячмінь 
і кукурудзу 
занижені, 
а пшениця скрізь 
у тренді
Олена ЯРОШЕНКО

■ УРОЖАЙ-2018

Полтавщина б’є рекорди
Аграрії області зібрали 6,3 млн. тонн зерна

■

Кукурудзу на зерно, яка посприяла рекордному 
врожаю, продовжують збирати на засніжених полях.
Фото з сайта traktorist.ua.

❙
❙
❙

НОВИНИ ПЛЮС■

Чи варто переходити 
на вітчизняні засоби 
захисту рослин? 
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Варшавський університет як 
можливість виїхати до Європи
 У Варшаві Аня прожила три 
роки. У 2011-му стала студент-
кою Lazarski University, вивча-
ла міжнародні відносини. Зго-
дом переїхала у маленьке міс-
течко Секешфехервар, що в 
Угорщині. Потрапила до Євро-
пи, як і більшість студентів, за-
вдяки навчанню. «Буду чесною, 
коли вирішила їхати до Поль-
щі, одним з основних аргумен-
тів було: «нарешті я відчую до-
росле життя, житиму без бать-
ків» та й, якщо відверто, в 11-
му класі мало хто знає, чого 
хоче, тому це було більше рі-
шення батьків, але я його при-
йняла». 
 Життя у Варшаві виглядало 
зовсім не так ідеально, як Аня 
собі уявляла. Мовний бар’єр, 
не завжди привітне ставлення 
до українки, відсутність друзів, 
сім’ї та затишку. На канікули 
дівчина поверталась додому і з 
кожним разом усе більше для 
себе розуміла, що Польща — не 
її країна: «Пам’ятаю, як бага-
то хто мені казав — поживеш, 
подивишся, як нормальні люди 
живуть, і вже сюди повертати-
ся не захочеш», я ж намагала-
ся людям пояснити, що це все 
досить стереотипно, і щоб зро-
зуміти, що Європа теж не іде-
альна, — варто там пожити. На 
що у відповідь чула: «Це ти за-
раз така наївна, дурненька». 
Отримавши диплом, дівчина 
таки повертається додому, й ось 
тут для неї починається найці-
кавіше: «Мене вже просто нуди-
ло від питань «а чого це ти по-
вернулася додому? Ти що, як 
можна було приїхати з Польщі 
знову в Україну? От дурненька. 

Мабуть, просто не змогла там 
знайти роботу». І люди справді 
у це вірили. Вони не могли при-
йняти інші відповіді». Аня за-
певняє, що більшість україн-
ців, які їдуть на навчання до 
Польщі, справді не розглядають 
варіант повернення до України. 
Про таке стереотипне мислен-
ня у дівчини свої думки. Аня за-
певняє, що за ейфорією кращих 
доріг, хороших супермаркетів і 
привітних поляків є щось наба-
гато важливіше: «Є те, що пріо-
ритетне для кожного особисто. 
Для мене  це сім’я і можливості, 
які зараз є в Україні». 

Багато українців навіть 
не допускають думки, 
що можна повернутися додому
 «Фрази «хоч як погано і 
складно у Польщі було б — в Ук-
раїні все одно гірше», я чула їх 
постійно, — говорить Аня. — А 
коли намагалась зрозуміти, чи 
обдумували люди взагалі сце-
нарій повернення, чим би мог-
ли займатися вдома, то розумі-
ла, що ні, вони цього навіть не 
припускають. Бо знаєш, це не-
мов програти гру. Мене біль-
шість людей так і сприймали. 
Ти вже вийшов на новий рівень 
і тобі здається, що назад дороги 
немає». Аня бере какао, і тіль-
ки я намагаюся запитати, вона 
випереджає мене і продовжує: 
«Це правда. Для більшості ук-
раїнців поїхати на Захід — це 
немов досягти найбільшого ус-
піху в житті. Проте ці люди на-
віть не замислюються, що ба-
гато чого могли б досягти в Ук-
раїні». 
 Оскільки Аня отримала і за-
кордонну, і вітчизняну вищу ос-
віту — у розмові легко розпові-

дає про переваги та недоліки 
навчання. «У Варшаві вся про-
грама була англійською мовою. 
І це просто колосальна перева-
га. Проте  це величезний стерео-
тип, що у Польщі освіта набага-
то краща. Так, там є значні пе-
реваги порівняно з Україною. 
Але я впевнено можу сказати, 
що в Могилянці було достатньо 
того, чого мені не дали у вар-
шавському виші. Тому якщо 
хочете отримати справді хоро-
шу європейську освіту, то ра-
джу їхати в Голландію або ж Ні-
меччину». 
 ■ Аню, але ти все-таки нав-
чалася в одному з найкращих 
університетів країни. На жаль, 
таких вишів, як Могилянка, в 
Україні  мало. 
 — «Вибач, що перебиваю, 
але я вважаю, що навчалася в 
найкращому університеті в Ук-
раїні. Скажу так: у поль ський 
університет легко вступити, 
складно вчитися і легко напи-
сати дипломну роботу, в ук-
раїнському випадку все нав-
паки: важко вступити, дуже 
легко вчитися і складно писа-
ти диплом. Найбільше, що я 
люблю в Могилянці, — це те, 
що там дуже багато активнос-
тей. Академія в мені розвину-
ла ще більше комунікацію, ін-
телект, в Могилянці ти вчишся 
взаємодіяти з іншими людьми. 
І скажу чесно, вона мене біль-
ше підготувала до роботи, дала 
те, що просто необхідне в колек-
тиві, у процесі роботи. Навчан-
ня ж у Варшаві більше спрямо-
ване на науковий процес. Вели-
чезний мінус в українській ос-
віті, що у нас усе ще є «совкові» 
люди, і вони поширюють цю ра-
дянщину на студентів, на жаль. 

Я у Варшаві не знала такого, що 
треба писати вдома конспекти, 
реферати. Проблема в українсь-
кій освіті ще й у тому, що дуже 
мало кваліфікованих і цікавих 
викладачів. 

Перший хабар
 ■ А от стосовно побутового 
життя, що було в Польщі, що 
тебе дивувало? 
 — Ти зараз здивуєшся, — ус-
міхаючись говорить мені Аня. 
Я надпиваю чай і чекаю. 
 ■ Розказуй. 
 І тут з Аніних вуст лунає до-
сить нестереотипна розповідь. 
Перший її хабар, який вона коли-
небудь давала, — був у Польщі. Її 
не хотіли селити до гуртожитку, 
тому, для того, щоб не залиши-
тися на вулиці, їй довелося до-
мовлятися про вирішення цьо-
го питання: «Я пам’ятаю, це був 
такий шок, що не передати. Мені 
18 років, я не розумію польської, 
ця жінка, яка працювала в гур-
тожитку, щось від мене хоче. 
Пам’ятаю, я була в розпачі. Але 
згодом мені пояснили, як мож-
на вирішити це питання. Тому, 
коли говорять, що корупція є 
лише в Україні, я мило посміха-
юсь». Незважаючи на такий не-
приємний досвід під час поселен-
ня, Аня розповідає, що в Польщі 
і багато того, чого Україні варто 
повчитися.

Транспорт, усміхнені поляки 
та великі парки — це любов
 ■ Що у Варшаві є такого, що 
тобі дуже не вистачає у Києві? 
 — Транспорт. От за ним я 
дуже скучаю — він там новий, 
чистий. Найбільше мені подо-
бається варшавська навігація 
— навіть якщо ти чогось не ро-
зумієш, поглянувши на карту, 
розклад — ти все одно втрапиш 
туди, куди тобі треба. Стосовно 
дешевого одягу та їжі — це не 
стереотип, це правда. У Поль-
щі дуже дешевий одяг. Навіть 
ті самі мас-маркети, що є і в 
Україні — вони майже вдвічі 
дешевші. Але знаєш, я поїха-

ла до Польщі у 2011 році, і ось 
нещодавно знову там побувала 
і впевнено можу сказати, що в 
2011 році розрив між Україною 
та Польщею був набагато біль-
ший, аніж зараз. Тоді я, приї-
хавши до Варшави, почувала-
ся, немов у іншому світі. А цьо-
го року, приїхавши до Польщі, 
я мало чому дивувалася. 
 ■ Стосовно людей, як ти для 
себе ідентифікуєш поляків? 
 — Вони усміхнені та привіт-
ні. Немає у повітрі, от знаєш, як 
у нас досить часто «стурбова-
ності, злості, а часом навіть не-
нависті», коли ти дивишся на 
людину, нічого їй, здавалося б, 
не зробив, а вона така, немов ти 
в неї щось відібрав. От у Польщі 
такого немає. Досить часто поїз-
дки у громадському транспорті 
в Києві мені нагадують гру на 
виживання. От виходиш із тро-
лейбуса і пишаєшся тим, що 
вижив. І це ж ненормально. Я 
досі не можу звикнути до того, 
що люди, з якими ти живеш в 
одному будинку, можуть бути 
непривітні. У Польщі такого 
немає. Навіть якщо ти не спіл-
куєшся із сусідом, він до тебе 
вітається. У Києві ж, коли я ві-
таюся до сусідів, вони на мене 
дивляться, немов я щось від них 
хочу. І це не лише в будинку. У 
нас значні проблеми у сфері пос-
луг. Це краще, аніж було рані-
ше, але це ще не рівень Польщі. 
Для деяких продавців в Україні 
привітатися — досі за межами 
можливого. І мене це засмучує. 
Бо «джень добрий, дженкує» 
— це звичайні речі. А сказати в 
Києві «будь ласка» — це немов 
на вершину піднятися. 
 ■ Як думаєш, чому так? Чому 
поляки усміхаються і дякують, 
а ми не можемо це в собі вихо-
вати? 
 — Більшість людей в Ук-
раїні непогані, проте, знаєш, 
як кажуть, «життя змусило». 
Вони ж такі злі в метро не прос-
то так, а тому що щодня наван-
тажені безліччю проблем: полі-
тичною, економічною ситуа-

ІЗ ПОВЕРНЕННЯМ

Анна Ващенко: Для 
багатьох українців 
виїхати з країни 
— це найбільше 
досягнення у житті,
або Чому тягне додому?

■

Катерина БАЧИНСЬКА

Одного вечора я відкрила «Фейсбук» і побачила, як іще одна знайома виїхала з країни до Німеччи-
ни. За останні роки значний відсоток людей залишили Україну. Тенденція, яку ми спостерігаємо ос-
таннім часом, точно не додає оптимізму. Ніхто не володіє чіткими цифрами, але те, що люди актив-
ніше виїжджають, аніж повертаються, — це факт. Ніхто не має права їх засуджувати або ж переко-
нувати, де і як жити. Це вибір. Вибір кожного із нас. Врешті — робота над власними пріоритетами. 
Проте скажу відверто, якщо відповідь на питання «чому люди їдуть?» я завжди мала, то «чому по-
вертаються?» — знайти аргументи було суттєво важче. Мені стало цікаво — чому? Ідея поговорити 
з такими людьми, які жили за кордоном і вирішили повернутися додому, виникла давно. Проте все 
думала — не на часі. Але черговий випадок еміграції спонукав мене поспілкуватися з тими, хто по-
вернувся і вже в Україні має своє життя, роботу та бізнес. 
Ані  24 роки, зараз вона працює проектним менеджером у великій міжнародній компанії. Вперше я 
її побачила на вступних іспитах до Могилянки. Вона мені здалася дуже розумною і зосередженою, 
розповіла, що закінчила факультет міжнародних відносин у Варшавському університеті й вирішила 
отримати ще одну освіту. І тут, з мого боку, почалося «і що ти тут робиш?», «чому ти не залишилася 
в Польщі?», «вибач, але як можна було після трьох років життя в Європі повернутися до України?». 
Спершу Аня намагалася делікатно пояснити, що все не так ідеально у Європі, як багато хто уявляє. 
Проте я все одно не могла прийняти ті відповіді (а може, просто не хотіла). І лише з часом Аня зізна-
лася, що її неймовірно дратували ті питання «чому повернулася?», адже вони лунали звідусіль. 
У столичній кав’ярні ми зустрічаємося уже не як студентки. Зараз Аня працює у міжнародній ком-
панії проектним менеджером, невпинно вивчає ще одну мову (уже володіє трьома — англійська, поль-
ська та японська). І постійно читає щось нове. Вона замовляє какао і сідає за стіл. Я зосереджено див-
люсь на її кофтину, на ній великими літерами написано «Києво-Могилянська академія». 

Анна Ващенко.❙
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цією в країні. В Україні люди 
відкритіші — це точно. Поля-
ків я порівнюю з американця-
ми, вони привітні, проте не 
поспішають швидко з тобою 
заводити дружбу. 

Українці Польщі потрібні 
як дешева робоча сила 
 Про те, що поляки не за-
вжди люб’язні з українцями 
— це правда, говорить Аня. У 
розмові вона розповіла, що до-
сить часто лише через те, що ти 
українець, тобі на конкурент-
них посадах можуть зменшу-
вати заробітню платню. Аня 
розповідає, що у 2011 україн-
ців було дуже багато у Поль-
щі, проте зараз їх стало суттєво 
більше. «З українцями такі іс-
торії трапляються часто. Я за-
раз не про сферу послуг, а про 
кваліфіковану роботу з осві-
тою, — говорить Аня. — Неод-
норазово траплялися випадки, 
коли людина приходить на по-
саду і їй кажуть «2 тисячі зло-
тих», вона уточнює «але в ого-
лошенні було 3,5 тисячі зло-
тих», на що у відповідь чує «ну 
ви ж українка». Проте Аня не 
заперечує, що заробітна плат-
ня у Польщі суттєво вища за 
українську. Ще великим плю-
сом Польщі є те, що там дешев-
ше подорожувати Європою, до-
дає дівчина. Проте є і чинник, 
через який поляки самі до-
сить часто нарікають — це ко-
мунальні послуги. Якщо буди-
нок старий, то доводиться пла-
тити багато, якщо сучасний — 
то менше. Аня за період життя 
у Польщі орендувала кілька 
квартир і впевнено розповідає, 
що комунальні послуги там не 
українського масштабу. «За-
звичай поляки віддають при-
близно 15-20% від заробітної 
плати за «комуналку», гово-
рить Аня. Усе залежить від бу-
динку та метражу квартири. У 
мене друзі, з якими я вчилася, 
зараз уже мають житло у Поль-
щі, то ось під час останніх відві-
дин вони розповіли, що зага-
лом за однокімнатну квартиру 
віддають на наші гроші близь-
ко 7 тисяч гривень. Проте я не 
приховуватиму, що і заробітня 
плата у Польщі суттєво вища. 
Ну от мої друзі, які зараз пра-
цюють у сфері послуг, мають 
тисячу доларів. У Польщі на 
цій посаді, що я працюю зараз 
в Україні, я б отримувала точ-
но вище. Проте варто зрозумі-
ти, що до посади проектного 
менеджера у хорошій компанії 
мені б довелося працювати точ-
но довше, аніж в Україні. Ми не 
цінуємо того, що у нас кар’єру 
можна швидше побудувати. Бо 
конкуренція слабша. З одного 
боку, це погано, а з іншого — є 
переваги». 
 ■ Чого б нам варто навчити-
ся у поляків? 
 — Ми як нація дуже слаб-
кі. У нас немає ідентичності, 
національної свідомості, від-
повіді на запитання «хто 
ми?», нам необхідний час для 
того, щоб усвідомити це. Я не 
прибічниця, що все має бути 
швидко. Це не так, що при-
ймається закон — і тепер жи-
вемо по-новому, ні, на це тре-
ба час, і немалий. Національ-
на свідомість — це як будинок, 
він не може бути відразу по-
будований. Він поступово бу-
дується, починаючи від фун-
даменту». 
 Аня неодноразово в розмові 
пригадує досвід роботи на де-
ржавній службі, на запитан-
ня «чому вирішила залишити 
цю роботу», з усмішкою від-
повідає «зарплата змусила». 
Під час навчання і після за-
кінчення Академії працювала 

у Кабінеті Міністрів, помічни-
цею народного депутата, а за-
раз вирішила себе спробувати 
у приватному секторі. Займає 
посаду проектного менеджера 
і розповідає, що хоче рухати-
ся саме в цьому напрямку. На 
запитання, що ж її так при-
ваблює вдома, що все-таки ви-
рішила залишити спокійну та 
консервативну Польщу і про-
міняти її на певну нестабіль-
ність, Аня розмірковує: «В Ук-
раїні вирує життя. Ми живемо 
в епоху можливостей і реформ. 
Так, вони повільно рухають-
ся, але я для себе визначила — 
для мене дуже важливо жити 
в цей час саме в своїй країні. 
Не буває країн, які в один мо-
мент стають успішними. Ус-
піх країни формують люди, 
які в ній живуть. У нас люди 
не хочуть перекваліфіковува-
тись, вони звикли, що все має 
бути готово. Не хочу, щоб за-
раз люди думали, що в Україні 
все чудово. Ні. Складно. Але я 
дуже не люблю в українцях — 
«держава повинна». Люди, ми 
не в комунізмі живемо. Держа-
ва нікому нічого не повинна. У 
нашому випадку — держава не 
повинна заважати, і все». 

Ми не гірші від Польщі, 
у нас своя історія
 ■ Ань, але будемо чесни-
ми — Польща в 1990-х роках 
мала набагато складнішу еко-
номічну ситуацію. Проте змог-
ла за короткий термін стати 
успішнішою за Україну. І так, 
ми живемо в час реформ. Але 
поступово ми самі закриваємо 
для себе це вікно можливос-
тей, і все спливає нанівець. 
 — А давай подивимося, чи 
була Польща у складі Радянсь-
кого Союзу? Давай подивимо-
ся на історію Польщі останніх 
200 років. Може, там було крі-
пацтво? Ні. Може, їх Росія за-
ганяла так, як нас? Ні. А нам 
з усім цим довелося боротися. 
Самі ж поляки досить часто 
не розуміють нашого розпачу. 
Адже стільки років ми були у 
складі СРСР. Вони цього на 
собі не відчували: ні в жит-
ті, ні в культурі. До всього, у 
Польщі дуже сильною є цер-
ква. Для них важлива сус-
пільна мораль, якої у нас, на 
жаль, немає. Ми себе гнобимо 
і кричимо, як все погано, і за-
буваємо про свою ж історію, 
про те, що ми пережили. По-
ляки більш цілісна нація, у 
них сильніша ідентичність. 
Значна проблема України в 
тому, що в нас немає силь-
них лідерів. Немає політиків, 
які готові жертвувати своєю 
політичною кар’єрою зара-
ди сьогодення. Усі вони жи-
вуть ви борами, у Польщі ж 
були діячі, які жили для своєї 
країни, не заглядаючи, «що 
на їхню політичну кар’єру че-
кає завтра». 
 Я дивлюсь на годинник і 
розумію, що ми давно вже ви-
черпали час. Та й чай із какао 
закінчились. 
 ■ Яку б пораду ти дала лю-
дині, яка вагається: їхати по-
жити в іншу країну чи ні? 
 Аня замислюється і зосе-
реджено відповідає: «Одно-
значно, їхати. Знаєш чому? 
Це допоможе для себе зрозумі-
ти — чого ти хочеш від жит-
тя. Бо мій досвід — це мій. І 
я зробила свій вибір і ні дня 
про нього не пошкодувала. І 
скажу чесно, після повернен-
ня ще більше почала цінува-
ти Україну. Тому однозначно 
краще зробити, аніж шкоду-
вати все життя, що не спробу-
вав. Хто знає, у який бік цей 
досвід поверне». ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

 У Полтаві активісти пере-
дали до краєзнавчого музею 
імені Василя Кричевського ав-
тентичні двійчасті вхідні двері 
десь середини ХІХ століття до-
статньо великих розмірів — 
приблизно три метри заввиш-
ки й понад два метри завшир-
шки. Вони були встановлені 
в старому будинку на вулиці 
Пилипа Орлика, 26, який уже 
знесли, — на цьому місці буді-
вельна компанія «СМНК» зво-
дить багатоповерхівку. 
 «Старовинні двері — це сво-
го роду портал у минуле, в іс-
торію. Я закінчив історичний 
факультет університету, тож 
прекрасно розумію, що з часом 
цінність таких дверей тільки 
зростатиме: навіть через 20 і 
більше років людям буде ціка-
во, якою ж вона була, старо-
давня Полтава. Довідавшись, 
що забудовник збирається зно-
сити на вулиці Пилипа Орлика 
давню будівлю, яка не мала ар-
хітектурної цінності, ми поча-
ли вести з ним діалог із приво-
ду порятунку дверей і, на щас-
тя, знайшли спільну мову», 
— розповів один з ініціаторів 
збереження старовинної ар-
хітектурної деталі — депутат 
Полтавської міської ради Ва-
дим Ямщиков.
 Ось так, передавши две-
рі позаминулого століття до 
краєзнавчого музею, активіс-
ти створили цікавий преце-
дент, що не лишився без ува-
ги засобів масової інформації.
 «Загалом такі прецеден-
ти — у нас не рідкість, — за-
певняє директор краєзнавчо-
го музею Олександр Супру-
ненко. — От нещодавно один 
місцевий краєзнавець пере-
дав музею випадкову археоло-
гічну знахідку — надзвичайно 
цікаву монету ХІ століття. Це 
фоліс — візантійська розмінна 
монета, а знайдена вона на те-
риторії парку «Перемога» під 
час земляних робіт. Що ж до 
автентичних дверей позами-
нулого століття, ініціатора-
ми збереження яких стали де-
путат міської ради Вадим Ям-
щиков та члени громадського 
об’єднання «Будуємо майбут-
нє», то таких дверей у Полтаві 
лишилося дуже мало. Доб-
ре, якщо десяток знайдеть-
ся. Як ви знаєте, під час вій-
ни гітлерівці, відступаючи, 
спалили наше місто вщент. А 
в 1944-му, коли під час опера-
ції «Френтік» тут базувалася 
американська авіація, 1,5 ти-
сячі німецьких літаків бом-
били Полтаву, — от тоді вона 
постраждала найбільше. Моя 
бабуся говорила, що в місті 
лишилися неушкодженими 
лише дві двоповерхові будів-
лі (до речі, це стверджує й Лев 
Вайнгорт у своїх «Записках 
провінційного архітектора»). 
Більше пощастило одноповер-
ховим будинкам — їх уціліло 
значно більше. В одному з ос-
танніх і збереглися двері, про 
які йдеться. А от якою буде 
їхня доля, поки що говорити 
зарано. Найперше їх мають ог-
лянути реставратори, а потім 
уже будемо щось вирішувати. 

Складність у тому, що двері 
не в тому стані, щоб їх можна 
було використати в експозиції 
або занести до фондів музею, а 
реставрувати такий великий 
столярний виріб — надто до-
роге задоволення». 
 Як відомо, у Львові існує 
ціла програма з відновлення 
дверей, брам, балконів, вікон 
історичних будівель (подіб-
на ініціатива існує і в Івано-
Франківську, Одесі, де старо-
винним дверям хочуть присвя-
тити навіть туристичний мар-
шрут). У Полтаві, на жаль, не 
відновлюють не лише дверей, 
а й самих історичних будівель. 
Через це місто поступово втра-
чає головну свою ознаку — ста-
ровину.
 При огляді врятованих ак-
тивістами дверей співробітни-
ки Полтавського краєзнавчо-
го музею помічають, що на них 
бракує ручок. Найімовірніше, 
там були литі бронзові ручки, 
що нині дуже популярні серед 
колекціонерів (є предметом і 
обміну, і продажу), припускає 
головний зберігач фондів му-
зею Тамара Кондратенко. До 
таких дверей, за словами Та-
мари Костянтинівни, як пра-
вило, кріпили фігурні ручки у 
вигляді стилізованих тварин, 
якихось завитків тощо. Тож, 
схоже, комусь вони виявилися 
цікавішими, ніж самі двері.
 «Десь у 60-х роках ХІХ 
століття такі двері були дуже 
поширеними в нашому місті й 
узагалі характерними для та-
ких губернських міст, як Пол-
тава, — «просвітлює» мене Та-
мара Кондратенко. — Їх іще 
й зараз можна знайти зокре-
ма на тих вулицях, що приля-
гають до Центрального рин-
ку. Та люди хочуть жити кра-
ще, тому міняють старі двері 
на нові, не розуміючи їхньої 
цінності. Тож іноді й у кращо-
му стані, ніж оці, викидають. 
Так разом з ось такими двери-
ма архітектурне обличчя ста-
рої Полтави відходить у небут-

тя. І тоді тільки в iнтернеті мо-
жемо споглядати зображення 
милих серцю куточків старого 
міста — й любуватися ними». 
 На думку Тамари Костян-
тинівни, двері змайстровані з 
брусу дерева хвойних порід, 
можливо, з тієї ж модрини. У 
Полтаві ХІХ століття у бага-
тьох будинках для сволоків, 
підтримуючих конструкцій 
використовували саме модри-
ну, бо вона практично не руй-
нується (та ж Венеція побудо-
вана з модрини): із віком де-
ревина стає все міцнішою — 
неначе металізується. Навіть 
шкідникам вона не по зубах. 
 «Варто провести експерти-
зу, чи не пошкоджена часом 
внутрішня структура дерева, 
— вважає головний зберігач 
фондів музею, — бо іноді воно 
зверху зберігає цілісний виг-
ляд, а всередині вже відбува-
ються деструктивні процеси 
(у такому разі врятувати архі-
тектурну знахідку вкрай важ-
ко). Із деревом узагалі треба 
дуже обережно поводитися. 
Недаремно, якщо ми заносимо 
дерев’яну річ до експозиції чи 
сховища, цьому передує трива-
лий процес підготовки, насам-
перед необхідно дослідити, чи 
там немає, бува, шкідників. Не 
довіряю фа хівцям, котрі тіль-
ки глянули на якусь знахідку 
— й одразу зробили висновок. 
Серйозним спеціалістам потрі-
бен якийсь час на досліджен-
ня. Чи зможемо ми якось ви-
користати ці двері? Дуже хоті-
лося б, бо архітектурна деталь 
справді цінна. Може, вико-
ристаємо їх якщо не в експо-
зиції, то в якомусь інтер’єрі на 
території музейного двору».
 Активістам також не бай-
дуже, як складеться доля ста-
ровинних дверей. «Можли-
во, ми самі зберемо кошти або 
знайдемо спонсора, аби рестав-
рувати двері й встановити їх у  
якійсь міській будівлі», — не 
виключає й такого варіанту 
Вадим Ямщиков. ■

Директор Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського 
Олександр Супруненко (праворуч) разом зі своїм заступником 
із наукової роботи Володимиром Мокляком 
оглядає старовинні двері.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
❙

ЗНАХІДКИ

Аварійний вихід
Унікальні двері з позаминулого століття ентузіасти врятували 
від знищення і передали до краєзнавчого музею

■
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«...Хіба є в кожного народу щось коштовніше, ніж душі його 
дітей, і хіба є обов’язки, вищі за обов’язки виховати з них людей 
— громадян?»

Софія Русова
педагог, письменниця, літературознавиця,

 громадська діячка (1856—1940)

УКРАЇНА МОЛОДА

Про Русову, Песталоцці і... 
Маркса
 Ці стіни пам’ятають видат-
них укрїнських педагогів Со-
фію Русову і Тимофія Лубенця, 
— розповідають гімназисти про 
заклад зі 138-річною історією. 
«Ми вивчаємо мови, точні й гу-
манітарні науки, а ще малює-
мо... інколи лежачи, як Міке-
ланджело. І любимо мистецтво, 
— так учні представляли себе у 
листі до Швейцарської фунда-
ції. — Другий поверх нашої гім-
назії розписаний справж ньою 
олією. Ми любимо подорожува-
ти. Подорожуючи реально і вір-
туально, ми записуємо свої вра-
ження й емоції, робимо ескізи 
малюнків і колажів. Так народ-
жуються наші книги. Ми до-
сліджуємо природу дитинства. 
Колекціонуємо книги для дітей, 
написані різними мовами світу. 
В Арт-бюро зберігаються наші 
артефакти, які ми отримали, 
досліджуючи культуру Євро-
пи. Серед багатьох — зображен-
ня «Гентського вівтаря» з Бель-
гії, розмальовки Ієроніма Бос-
ха з Нідерландів, лялька Тільда 
з Норвегії, репліки гобеленів із 
Франції. Нам подобається вив-
чати історію і культурну спад-
щину Європи».
 Співпраця Предславинської 
гімназії №56 зі швейцарськими 
інституціями тривала. Базуєть-
ся вона навколо постаті одного 
з найвідоміших педагогів-гу-
маністів кінця XVIII — почат-
ку XIX століття Йогана Генрі-
ха Песталоцці. Зокрема, за-
прошували киян у Цюрих на 
«Подіум Песталоцці 2016», об-
говорювати на панельних дис-
кусіях непросту тему «Між не-
повною зайнятістю та школою 
на увесь день. Яке майбутнє че-

кає сім’ю?». У ході Міжнарод-
ної конференції у Педгогічному 
університеті столиці Швейцарії 
до архіву творчості «Фундації 
Песталоцці» передали малюн-
ки юних талантів київської 
Предславинської гімназії №56. 
Серед них роботи з аторського 
мистецько-психологічного про-
екту «Код Малевича», який де-
монструвався у Києві, у Націо-
нальному комплексі «Мистець-
кий арсенал».
 Предславинці у Цюриху от-
римали пропозицію ознайоми-
тися з архівом творчості Йогана 
Генріха Песталоцці, який упро-
довж третини століття керував у 
Швейцарії навчально-виховни-
ми закладами, де формував і роз-
вивав свої педагогічні ідеї. Він 
одним із перших серед педагогів 
пропагував всенародну загальну 
освіту, оскільки головну причи-
ну бідувань простих людей вба-
чав у їхньому неуцтві та невмін-
ні раціонально господарювати. 
Суть виховання дітей для Песта-
лоцці була у розвитку всебічної 
здатності до праці та «діяльної 
любові один до одного».
 Із креативними ірландця-
ми Бренданом Джеймісом і 
Марксом Ревеле, які у рамках 
мистецького проекту «Цукро-
ва демократія» разом із фондом 
«Ізоляція» подарували Київсь-
кому Будинку вчителя копію 
цієї легендарної для України 
будівлі з абсолютно несподіва-
ного матеріалу,  діти з Предсла-
винської гімназії творили влас-
ні шедеври на майстер-класі.
 Ірландські архітектори 
Брен дан Джейміс і Маркс Реве-
ле ідельним інструментом для 
демонстрації мистецтва вважа-
ють форму та структуру мініа-
тюрного білого куба... цукру. 

Втім, до чого тут Україна? — 
запитаєте ви. Наприкінці ХІХ 
— на початку ХХ століття саме 
заможні цукровиробники збу-
дували на території нашої краї-
ни багато культурних та освіт-
ніх закладів, інших споруд, 
що стали згодом пам’ятками. 
Тому в Брендана і Маркса ви-
никла ідея реалізувати проект, 
який поєднав у собі українсь-
ку історичну архітектуру та су-

часний урбанізм. 
 Митці декілька місяців де-
тально відтворювали київсь-
кий Будинок учителя, де свого 
часу працювала Центральна 
Рада УНР. Створювали цукро-
ву копію у приватній майстер-
ні в Ірландії. Крихку конструк-
цію дуже бережно, тримаючи в 
руках у літаку, транспортува-
ли в Україну.
 А потім, власне, у київсь-

кому Будинку вчителя, з яким 
Предславинська гімназія — 
партнер у мистецько-освітньо-
просвітницькій царині, ірланд-
ці Брендан Джейміс і Маркс Ре-
веле з учнями висікали малень-
кі скульптури з кубиків цукру. 
І цей унікальний досвід у ди-
тячій свідомості укріпив пере-
конання, що пізнавати історію 
можна нетрадиційними підхо-
дами, а творити — креативно.

ДОСВІД

Привілей творити, учитися 
й учити
Столична Предславинська гімназія №56 
креативить, розвиває співпрацю і видає 
книжки, щоб допомогти дітям пізнати 
розмаїтий світ

■

Валентина САМЧЕНКО

«Професія вчителя у сучасному світі — це привілей, який дозво-
ляє нам бачити, як працює і розвивається розум дитини». У досить 
непростий час у вітчизняних освітніх закладах не всі так розстав-
ляють пріоритети, апріорі з вірою в успіхи дітей і готовністю під-
ставити плече та підтримати їхні починання. А в столичній Пред-
славинській гімназії №56 роками плекають розвиток особистості 
кожного учня через знання і творчість. 
Аксіома про привілей учителів — це слова заслуженого працівни-
ка освіти України, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня Діни 
Іллівни Петренко, директорки одного з кращих освітніх закладів 
Печерського району Києва. Засаднича для закладу формула дії 
розміщена у новому практично зорієнтованому збірнику «Сенс 
дитинства», виданому Предславинською гімназією №56 разом із 
багаторічними партнерами: Інститутом психології імені Григорія 
Костюка НАПН України, Департаментом освіти і науки Київміськ-
адміністрації, Управлінням освіти та інноваційного розвитку Пе-
черської районної у місті Києві держадміністрації, Міністерством 
освіти та Інститутом модернізації змісту освіти.
Презентація розкішної за змістом і оформленням книжки на понад 
400 сторінок, загалом уже четвертої (!) за останні роки, відбулася 
у Національному палаці «Україна». Серед гостей були високопоса-
довці, науковці і навіть дипломати. А найголовніше — уся шкільна 
родина — учні й учителі.

Всі хочуть миру.
Фото надані гімназією.

❙
❙

Нова українська школа — Предславинська гімназія №56.❙

Керівник Арт-бюро «Предславинське» Руслана Рудковська.❙
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Дитинство в пастелі 
та акварелі...
 Особливою гордістю столич-
ної гімназії №56, окрім успішно-
го навчання учнів та їхніх числен-
них відзнак за предметно-наукові 
здобутки, є Арт-бюро «Предсла-
винське», яке відкрили 1 вере-
сня 2014-го. Хоча дата стосується 
конкретного креативного просто-
ру, мистецько-творчі ідеї в гімназії 
реалізували завжди. 
 Керівник Арт-бюро, практич-
ний психолог, учитель-методист 
Руслана Рудковська каже: «Пра-
цюючи в Арт-бюро, ми пропонуємо 
доторкнутися до дитинства через 
його канони та сенси, через емоції 
та спогади, через авторську іграш-
ку, листівки, малюнки та фото. 
Дитинство в пастелі та акварелі, у 
намірах і сподіваннях, у гармонії, 
яка поруч».
 Обговорюють із дітьми все: 
картини українських і зарубіж-
них митців, традиційні паперові 
й електронні книжки, ілюстрації. 
«Було цікаво відчути себе Колум-
бом, який відкриває новий світ», — 
це відгук 16-річної Анни Коновал 
про малюнки на великій ретрос-
пективній виставці «Марія Прима-
ченко. Неосяжне» у «Мистецькому 
арсеналі». У стінах Арт-бюро гім-
назії реалізували проект «Дешиф-
руємо Дюрера»; розбирали канони 
образів картин художників сюрре-
алізму — «Замок у Піренеях» Рене 
Магрітта та «Постійність пам’яті» 
Сальвадора Далі; аналізували ше-
деври «Мона Ліза» (Джоконда) 
Леонардо да Вінчі, «Портрет ве-
неціанки» Альбрехта Дюрера та 
«Дівчину з перлинною сережкою» 
Яна Вермеєра.
 До речі, Арт-бюро — тактиль-
на галерея. «Ця ідея прийшла до 
нас із паризького Лувру, саме там 
в одному з залів є можливість до-
торкнутися до представлених ек-
спонатів, відчути на дотик витвір 
мистецтва, а це вже зовсім інше 
сприйняття, — розповідає Русла-
на Рудковська. — Сьогодні наша 
тактильна галерея пропонує для 
ознайомлення зразки з оніксу, 
граніту, вірменського туфу, з яко-
го збудовані перші християнські 
храми; уламок мармуру «россо ле-
ванте», матеріалу, з яким так лю-
бив працювати геніальний Лорен-
цо Берніні».
 Поряд з образотворчими робо-
тами юних художників, колек-
ціями латиноамериканського тра-
вертину з розписом і французько-
го вітражного скла в арт-просторі 
гімназії представлені оберегові 
ляльки-мотанки заступника ди-
ректора гімназії Катерини Оба-
раз, вигадливі топіарії з натураль-
них еко-матеріалів учительки ма-
тематики Валентини Самчук, ав-
торські ляльки норвезької ляльки 
Тільда майстрині Надії Сінке-
вич.
 Авторські листівки-колажі для 
своїх однолітків та колег із Донба-

су учні та вчителі Предславинської 
гімназії №56 робили у рамках ос-
вітньої програми психологічної та 
інтеграційної допомоги дітям, які 
постраждали від збройного конф-
лікту на сході України та анексії 
Криму. Передали щирі побажан-
ня миру та добра тим, хто живе у 
воєнних умовах, під час відкриття 
фотовиставки «Те, про що важко 
сказати», яка проходила за участі 
Всеукраїнської асоціації виклада-
чів історії та суспільних дисциплін 
«Нова доба» та київського місько-
го Будинку вчителя.

Країна, 
де трапляються дива
 Два роки тому Предславинсь-
ка гімназія №56 видала з партнер-
ми практично орієнтований посіб-
ник «Природа дитинства у вимі-
рах герменевтики і наративу». Її 
обкладинку прикрашала картина 
фламандського художника Пітера 
Брейгеля-старшого «Ігри дітей». 
Нещодавно видана збірка «Сенс 
дитинства у контексті герменев-
тики і наративу» — з фантазійним 
малюнком учениці гімназії Ксенії 
Дудкіної, а в розділах використана 
графіка так само вихованки закла-
ду Чаус Семіхи.
 Презентували «Сенс дитинс-
тва» 27 листопада у Малому залі 
Національного палацу мистецтв 
«Україна» авторською п’єсою, на-
писаною Русланою Рудковською. 
Актори й артисти — учні школи та 
батьки. На сцені зустрілися Троян-
да, яка зазвичай росте на подвір’ї 
Предславинської гімназії №56 (а 
це, до речі, по сусідству з палацом 
«Україна») та британка Аліса (нав-
чальний заклад спеціалізується на 
іноземній філології). І помандру-
вали країною дитинства, де трап-
ляються дива.
 Глядачі слухали колискову від 
мами і казку від дідуся, дізналися 
рецепт бабусиного пирога із сек-
ретом з часів Київської Русі, поба-
чили іграшку від тата, занурили-
ся в казку разом із Дюймовочкою, 
Чеширським котом і Маленьким 
Принцом. Танцювали, мандрува-
ли мистецькими галереями. Діти, 
найменші і завтрашні випускни-
ки, співали про дитинство золоте 
і турбувалися, як живе невідомий 
друг на сході...
 На свято завітали багато по-
важних гостей, серед яких голо-
ва Печерської РДА Сергій Мар-
тинчук, начальник управління 
освіти та інноваційного розвит-
ку райдержадміністрації Тетяна 
Копил, голова піклувальної ради 
гімназії Сергій Наріжний, голова 
батьківського благодійного фон-
ду «Предславинський» Ярослав 
Лагута, голова батьківського ко-
мітету гімназії, депутат Київської 
міської ради Олександр Міщен-
ко. Хоча найголовнішими на святі 
були діти, які повсякчас відчува-
ли підтримку вчителів і батьків. 
Як завжди. Назавжди. ■

Учні з директором гімназії, заслуженим працівником освіти України 
Діною Іллівною Петренко (третя праворуч) і гостями.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Добрі справи робити ніколи не 
пізно. Головне — діяти з любов’ю, 
радістю, від усієї душі. Саме так і 
зробили у ГВО Товариство «Знання» 
України, Університеті сучасних знань 
та коледжі. Адміністрація, виклада-
чі, студенти вирішили напередодні 
дня святого Миколая першими на-
відатися вже до давніх друзів — ді-
ток із «Отчого дому», що розташо-
ваний в селі Святопетрівське Киє-
во-Святошинського району Київсь-
кої області.
 Ініціаторами поїздки стали сту-
дентки Сніжана Ковальчук, Катерина 
Кошова, Анна Скорозвон, Ірина Чха-
ло, голова студради Дарина Атяк-
шева. За пару днів зібрали книж-
ки, одяг, взуття, іграшки. На зібрані 
кошти купили печиво, цукерки, сік, 
фрукти, призи для конкурсів, аль-
боми для малювання, книжки-роз-
мальовки, фломастери...
 Варто було бачити, як дітки зус-
трічали гостей! Дехто вже впізнавав 
своїх друзів, бо студенти навідують-
ся сюди вже втретє. 
 Оксана Лукіна, директорка 
Київського обласного центру со-
ціально-психологічної реабіліта-
ції «Отчий дім» розповіла, що у за-
кладі перебувають дітки від трьох 
до вісімнадцяти років. Нині їх 32. 
Дітки прекрасні: щирі, відкриті сер-
ця. Умови наближені до домашніх. 
Але добре слово, теплі обійми ніко-
ли не бувають зайвими.
 Конкурси, ігри, забави влашту-
вали й провели з дітками студент-
ки. А далі дітлахів чекав солодкий 
стіл.
 Обійми, слова вдячності, фото 
на згадку.
 Час так швидко збіг... Важко 
було розлучатися... Але ми приїде-
мо ще! 
 І більшого щастя немає на землі!
 Саме час робити добрі спра-

ви. Не забуваймо про безкорисли-
ву допомогу ближньому. Бо не лише 
у День благодійництва ми нагадує-
мо знамениті слова зі Святого Пись-
ма, які проголошують, що блаженні-
ше давати, ніж приймати.
 Аби кожен з нас спробував вне-
сти посильну лепту в будь-яку бла-
гу справу. Спільно ми неодмінно по-
мітимо, що саме такими вчинками і 
досягається загальне благополуччя, 
спокій і радість для всіх нас. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Народні звичаї, обряди, свята; 
самобутні виконавські мистец-
тва, у тому числі акторська гра, 
музика, спів, танці; традиційні 
ремесла — все це нематеріальна 
культурна спадщина. Той скарб, 
який можна втратити у часи про-
мислового прогресу і глобалізації. 
У Києві  проходила Всеукраїнська 
конференція «Імплементація Кон-
венції про охорону нематеріаль-
ної культурної спадщини: підсум-
ки та перспективи», організована 
Мінкультури  спільно з Українським цент-
ром культурних досліджень. Підбивали під-
сумки виконання пунктів Конвенції ЮНЕС-
КО про охорону нематеріальної культурної 
спадщини та звітували про проведені захо-
ди щодо охорони, збереження та популяри-
зації елементів нематеріальної культурної 
спадщини, що внесені до місцевих/регіо-
нальних списків, Національного переліку, 
Міжнародних списків ЮНЕСКО за ниніш-
ній  рік.
 «Я радий відзначити, що в останні два 
роки значно активізувалась  робота в напря-
мi збереження нематеріальної культурної 
спадщини, — каже міністр культури Украї-
ни Євген Нищук. —  Адже зберегти багатс-
тво народної культури українців, яка є ос-
новою нематеріальної культурної спадщини 
нашого народу,  є сьогодні одним із пріори-
тетних завдань Міністерства культури Ук-
раїни. Упродовж 2018 року до Національно-
го переліку елементів нематеріальної куль-
турної спадщини  України внесено сiм нових 

елементів, і за цим стоїть 
наполеглива та копіт-
ка робота  цілої когор-
ти фахівців. Цього року  
Мінкультури розроби-
ло та направило номі-
наційне досьє «Тради-
ція Косівської мальова-

ної кераміки» на розгляд 
чергової сесії Міжурядо-

вого комітету для включен-
ня до Репрезентативно-
го списку нематеріаль-
ної культурної спадщи-
ни людства».

 На форумі міністр нагадав, що  впро-
довж  цих років відбувається співпраця з 
компанією «Google Україна», у тому чис-
лi й у питанні підготовки інтернет-ресурсу 
«Нематеріальна культурна спадщина», яка 
є частиною проекту «Автентична Україна», 
до якого вже входять 3D-тури «Музеї Украї-
ни просто неба», «Дерев’яні церкви Карпат-
ського регіону», «Оперні театри». Таким чи-
ном ми знайомимо світ iз нашими культур-
ними надбаннями та об’єктами  культурної 
спадщини. 
 Диплом Лауреата премії за збереження 
та охорону нематеріальної культурної спад-
щини у 2018 році  на конференції вручили  
Олексію Томишину — унікальному скрипа-
лю з села Нижнє Селище  Хустського району 
Закарпатської області.  Також  презентували 
Віртуальний музей нематеріальної культур-
ної спадщини, створений за підтримки Ук-
раїнського культурного фонду, та  книжку 
«Елементи нематеріальної культурної спад-
щини України». ■

ТРАДИЦІЇ

Бережи звичаї і свята
Косівська мальована кераміка може потрапити 
до  Репрезентативного списку нематеріальної культурної 
спадщини людства

■

Косівська мальована кераміка.
Фото з сайта kplavra.kiev.ua.

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Блаженніше давати, 
ніж приймати
Студентки зініціювали гостини до 
дітей у центр соціально-психологічної 
реабілітації «Отчий дім»

■

Свято наближається. Центр 
соціально-психологічної 
реабілітації «Отчий дім» Київщини.

❙
❙
❙

Діти відчули свято завдяки 
небайдужості інших.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙
❙



Григорій ХАТА

 Далеко не всі титуло-
вані боксери-професіона-
ли мають успішне ама-
торське минуле. При-
міром, про попередній 
боксерський «бекграунд» 
на аматорському ринзі 31-
річного Артема Далакяна 
з Дніпра, котрий минулих 
вихідних у Києві вдруге за-
хистив титул чемпіона сві-
ту за версією WBA у най-
легшій вазі, відомо зовсім 
мало. Серед здобутків, да-
тованих «допрофесіональ-
ною ерою», окреме місце 
посідає його перемога на 
чемпіонаті світу серед вій-
ськовослужбовців. Віднос-
но скромними були й пер-
ші професіональні кроки 
Далакяна. 
 Тривалий час його 
кар’єра оберталася навко-
ло поясу континентально-
го чемпіона WBA, котрий 
Артем захищав чоти-
ри рази. Натомість слава 
та визнання до Далакя-
на — до слова, уроджен-
ця Баку, родина котрого 
через Карабаський кон-
флікт 1991 року переїха-
ла з Азербайджану до ук-
раїнського Запоріжжя, 
— прийшли в поточному 
році, коли у лютому він 
здобув титул чемпіона сві-
ту за версією Всесвітньої 
боксерської асоціації.
 На відміну від інших 
наших співвітчизників, 
які володіють боксерськи-
ми чемпіонськими поя-

сами, практично всі свої 
поєдинки на профі-ринзі 
Далакян проводить в Ук-
раїні. Лише бій за вакан-
тний титул чемпіона світу 
WBA Артем провів за кор-
доном.
 Питаннями ж захисту 
цього почесного трофею 
він займається в Києві. 
Обох претендентів на пояс 
— тайця Сиричая Тайєна 
та домініканця Грегоріо 
Леброна — Далакян «від-
чепив» достроково. Пред-
ставника Таїланду Артем 
переміг технічним нока-
утом у восьмому раун-
ді. Натомість гість із До-
мініканської республі-
ки протримався на ногах 

лише п’ять повних пе-
ріодів, після чого виграш-
на серія Далакяна на про-
фі-ринзі подовжилася до 
18 поєдинків, дві третини 
з яких було завершено до-
строково.
 36-річний Леброн — 
не виглядав аж занадто 
серйозним для Артема опо-
нентом. На шляху до поє-

динку за чемпіонський ти-
тул домініканець уже мав у 
своєму пасиві чотири про-
грашні бої. Поєдинок про-
ти Далакяна Леброн роз-
почав наполегливо й аг-
ресивно, розуміючи без-
перспективний характер 
заходу на 12-раундовий 
марафон iз молодшим за 
себе на п’ять років опонен-

том. Утім лише в першому 
раунді господар рингу доз-
волив супернику диктува-
ти свої правила. Надалі ж 
наш співвітчизник не раз 
відправляв Леброна в нок-
даун, змусивши рефері зу-
пинити протистояння «за 
явною перевагою одного з 
бійців». Перед боєм Артем 
наголошував, що готовий 

провести всі 12 раундів, 
але зробить усе можливе, 
аби все завершилося знач-
но швидше. Зрештою, аби 
виголосити ім’я перемож-
ця, ринг-анонсеру поєдин-
ку довелося чекати лише 
половину часу, відведено-
го на весь двобій.
 Як визнають вітчиз-
няні експерти зі світу бок-
су, поєдинок Далакян — 
Леброн викликав не над-
то багато інтересу у ша-
нувальників спорту. По 
суті, арена, зведена у не-
великому виставковому 
залі столиці «Парковий», 
від самого початку не пе-
редбачала значного гля-
дацького ажіотажу. Вель-
ми скромно про другий за-
хист чемпіонського титулу 
WBA відгукнулися й сві-
тові спортивні ЗМІ. Утім, 
нічого дивного, адже в 
«Мецці» професіонально-
го боксу, котрою є Сполу-
чені Штати Америки, Да-
лакяна бачили лише од-
ного разу. На перший за-
хист Далакяна — улітку 
2018 року — до Києва при-
їздив легендарний конфе-
рансьє боксу Майкл Баф-
фер. Цього разу все вигля-
дало дещо скромніше. Во-
чевидь, аби вивести свого 
підопічного на нову імі-
джеву орбіту, вітчизняній 
промоутерській компанії 
«Юніон Боксінг Промоу-
шен» не обійтися без спів-
праці з заокеанськими 
«зубрами» боксерської 
промоції. ■
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Ліга Європи
 Матчі останнього туру основного раунду ЛЄ для 
українських команд нічого не вирішували — київське 
«Динамо» заздалегідь забезпечило вихід у плей-оф з 
першого місця, а полтавська «Ворскла» втратила будь-
які шанси на єврокубкову весну. 
 У підсумку немотивовані кияни мінімально про-
грали вдома аутсайдеру квартету — чеському «Яблон-
цю». А підопічні Василя Сачка ще у першому таймі про-
пустили тричі від «Спортинга».
 Груповий етап. 6-й тур. Група А. «Лудогорець» 
(Болгарія) — «Цюріх» (Швейцарія) — 1:1 (Шверчок, 
45 — Одей, 21), «АЕК Ларнака» (Кіпр) — «Байєр» 
(Німеччина) — 1:5 (Катала, 26 — Кор, 28, 68; Аларіо, 
41, 87; Пауліньйо, 78).
 Підсумкове турнірне становище: «Байєр» — 
13, «Цюріх» — 10, «АЕК Ларнака» — 5, «Лудогорець» 
— 4.
 Група В. «Селтік» (Шотландія) — «РБ Зальц-
бург» (Австрія) — 1:2 (Нтщам, 90+5 (пен.) — Даббур, 
67; Ляйнер, 78), «РБ Лейпциг» (Німеччина) — «Ру-
сенборг» (Норвегія) — 1:1 (Кунья, 48 — Регініуссен, 
86).
 Підсумкове турнірне становище: «РБ Зальц-
бург» — 18, «Селтік» — 9, «РБ Лейпциг» — 7, «Ру-
сенборг» — 1.
 Група С. «Копенгаген» (Данія) — «Бордо» 
(Франція) — 0:1 (Бріан, 74), «Славія» (П, Чехія) — 
«Зеніт» (Росія) — 2:0 (Змргал, 32; Стох, 41).
 Підсумкове турнірне становище: «Зеніт» — 
11, «Славія» (П) — 10, «Бордо» — 7, «Копенгаген» 
— 5.
 Група D. «Динамо» (З, Хорватія) — «Ан-
дерлехт» (Бельгія) — 0:0, «Спартак» (Т, Словач-
чина) — «Фенербахче» (Туреччина) — 1:0 (К. Йил-
маз, 41).
 Підсумкове турнірне становище: «Динамо» 
(З) — 14, «Фенербахче» — 8, «Спартак» (Т) — 7, 
«Андерлехт» — 3.
 Група E. «Арсенал» (Англія) — «Карабах» 
(Азербайджан) — 1:0 (Ляказетт, 17), «Спортинг» 
(Португалія) — «Ворскла» (Україна) — 3:0 (Монте-
ро, 17; М. Луїш, 35; Ард. Даллку, 44 (у свої ворота); «В»: 
Ткаченко, Саків, Ард. Даллку (Коломоєць, 46), Чижов, 
Артур Батіста (Кане, 77), Чеснаков, Пердута, Скляр, Га-
белок, Ребенок, Ніколас Карека (Сергійчук, 67)).
 Підсумкове турнірне становище: «Арсенал» — 
16, «Спортинг» — 13, «Ворскла», «Карабах» — 3.
 Група F. «Олімпіакос» (Греція) — «Мілан» 
(Італія) — 3:1 (Пап Сіссе, 60; Сапата, 70 (у свої воро-
та); Фортуніс, 81 (пен.) — Сапата, 72), «Дюделанж» 

(Люксембург) — «Бетіс» (Іспанія) — 0:0.
 Підсумкове турнірне становище: «Бетіс» — 
12, «Олімпіакос», «Мілан» — 10, «Дюделанж» — 1.
 Група G. «Вільярреал» (Іспанія) — «Спартак» 
(М, Росія) — 2:0 (Чуквуезе, 11; Токо-Екамбі, 48), «Ра-
під» (Австрія) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 1:0 
(Д. Любічіч, 84).
 Підсумкове турнірне становище: «Вільярре-
ал», «Рапід» — 10, «Рейнджерс» — 6, «Спартак» (М) 
— 5.
 Група H. «Лаціо» (Італія) — «Айнтрахт Франк-
фурт» (Німеччина) — 1:2 (Х. Корреа, 56 — Гачіновіч, 
65; Алле, 71), «Марсель» (Франція) — «Аполлон» 
(Кіпр) — 1:3 (Товен, 10 — Магліца, 8 (пен.), 30; Стіліа-
ну, 56).
 Підсумкове турнірне становище: «Айнтрахт 
Франкфурт» — 18, «Лаціо» — 9, «Аполлон» — 7, 
«Марсель» — 1.
 Група I. «Бешикташ» (Туреччина) — «Мальме» 
(Швеція) — 0:1 (Антонссон, 51), «Генк» (Бельгія) — 
«Сарпсборг» (Норвегія) — 4:0 (Гано, 3; Пейнтсіл, 6; 
Берге, 64; Айду, 67; Маліновський («Г») — із 65 хв., 
асист).
 Підсумкове турнірне становище: «Генк» — 11, 
«Мальме» — 9, «Бешикташ» — 7, «Сарпсборг» — 5.
 Група J. «Севілья» (Іспанія) — «Краснодар» 
(Росія) — 3:0 (Бен-Єдер , 6, 11; Банега, 49 (пен.)), 
«Акхісар» (Туреччина) — «Стандард» (Бельгія) — 
0:0.
 Підсумкове турнірне становище: «Севілья», 
«Краснодар» — 12, «Стандард» — 10, «Акхісар» — 1.
 Група K. «Динамо» (Україна) — «Яблонець» 
(Чехія) — 0:1 (М. Долежал, 10; «Д»: Бущан, Миколен-
ко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Вербіч, Ше-
пелєв, Циганков, Шапаренко (Цитаїшвілі, 60), Бєсєдін 
(Дуелунд, 66 (Андрієвський, 76)); Соболь («Я») — із 
79 хв.), «Ренн» (Франція) — «Астана» (Казахстан) 
— 2:0 (Сарр, 66, 73).
 Підсумкове турнірне становище: «Динамо» — 
11, «Ренн» — 9, «Астана» — 8, «Яблонець» — 5.
 Група L. «ПАОК» (Греція) — «БАТЕ» (Білорусь) 
— 1:3 (Прійовіч, 59 — Скавиш, 18; Сігневіч, 42 (пен.), 
45), «МОЛ Віді» (Угорщина) — «Челсі» (Англія) — 
2:2 (Ампаду, 32 (у свої ворота); Него, 56 — Вілліан, 30; 
Жиру, 75).
 Підсумкове турнірне становище: «Челсі» — 
16, «БАТЕ» — 9, «МОЛ Віді» — 7, «ПАОК» — 3.

Англія
 Срібний призер минулого сезону — «Манчестер 
Юнайтед — продовжує відставати від «топ-4»: цього 
разу підопічні Моуріньйо поступилися на виїзді лідеру 
— «Ліверпулю». 

 Натомість чинний чемпіон АПЛ — «Ман. Сіті» — 
продовжує переслідувати «мерсисайдців»: цього разу 
«городяни» були сильнішими за «Евертон». Українець 
Олександр Зінченко залишився у запасі.
 Прем’єр-ліга. 17-й тур. «Манчестер Сіті» — 
«Евертон» — 3:1 (Габріел Жезус, 22, 50; Р. Стер-
лінг, 69 — Калверт-Льюїн, 65), «Вулверхемптон» — 
«Борнмут» — 2:0, «Уотфорд» — «Кардіфф» — 3:2, 
«Крістал Пелас» — «Лестер» — 1:0, «Хаддерс-
філд» — «Ньюкасл» — 0:1, «Тоттенхем» — «Бер-
нлі» — 1:0 (Еріксен, 90+1), «Фулхем» — «Вест Хем» 
— 0:2, «Саутгемптон» — «Арсенал» — 3:2, «Брай-
тон» — «Челсі» — 1:2, «Ліверпуль» — «Манчестер 
Юнайтед» — 3:1 (Мане, 24; Шакірі, 73, 80 — Лін-
гард, 33).
 Лідери: «Ліверпуль» — 45, «Манчестер Сіті» — 
44, «Тоттенхем» — 39, «Челсі» — 37, «Арсенал» — 
34, «Манчестер Юнайтед» — 26.
 Бомбардири: Обамейянг («Арсенал»), Салах 
(«Ліверпуль») — 10.

Іспанія
 Голкіпер Андрій Лунін черговий матч Прімери про-
сидів на лавці запасних «Леганеса». У наступному ра-
унді Кубка «біло-сині» зіграють проти мадридського 
«Реала», але український воротар ці поєдинки пропус-
тить за умовами орендного договору.
 А головним героєм туру став капітан «Барси» Ліо-
нель Мессі, який трьома голами та двома передачами 
забезпечив каталонцям розгромну перемогу над «Ле-
ванте».
 Ла Ліга. 16-й тур. «Сельта» — «Леганес» — 0:0, 
«Хетафе» — «Реал Сосьєдад» — 1:0, «Вальядолід» 
— «Атлетико» — 2:3 (Ф. Калеро, 57; Сауль Ньїгес, 63 
(у свої ворота) — Калініч, 26; Грізманн, 45 (пен.), 80), 
«Реал Мадрид» — «Райо Вальєкано» — 1:0 (Бен-
зема, 13), «Ейбар» — «Валенсія» — 1:1, «Севілья» — 
«Жирона» — 2:0, «Еспаньйол» — «Бетіс» — 1:3, «Уес-
ка» — «Вільярреал» — 2:2, «Леванте — «Барселона 
— 0:5 (Л. Суарес, 35; Мессі, 43, 47, 60; Піке, 88).
 Лідери: «Барселона» — 34, «Севілья», «Атлети-
ко» — 31, «Реал Мадрид» — 29, «Бетіс» — 25, «Хе-
тафе» — 24.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 14.

Італія
 Тріо лідерів Серії А — «Ювентус», «Наполі» та «Ін-
тер» — з однаковим рахунком 1:0 обіграли слабших за 
класом суперників. За «стару синьйору» знову відзна-
чився Роналду — це його 11-й гол у чемпіонаті.
 Після результативної перемоги над «Дженоа» по-
вернулась у зону єврокубків «Рома». 
 Серія А. 16-й тур. «Інтер» — «Удінезе» — 1:0 

(Ікарді, 75 (пен.)), «Торіно» — «Ювентус» — 0:1 (Ро-
налду, 70 (пен.)), «СПАЛ» — «К’єво» — 0:0, «Самп-
дорія» — «Парма» — 2:0, «Фіорентина» — «Емполі» 
— 3:1, «Фрозіноне» — «Сассуоло» — 0:2, «Кальярі» 
— «Наполі» — 0:1 (Мілік, 90+1), «Рома» — «Дженоа» 
— 3:2.
 Лідери: «Ювентус» — 46, «Наполі» — 38, «Ін-
тер» — 32, «Мілан» (15 матчів) — 26, «Лаціо» (15 
матчів) — 25, «Рома» — 24.
 Бомбардир: Пентек («Дженоа») — 12.

Німеччина
 Не грав минулого тижня і єдиний український легіо-
нер у Бундеслізі Євген Коноплянка — хавбек «Шаль-
ке» не потрапив до заявки на матч проти «Аугсбурга». 
За інформацією місцевих ЗМІ, екс-гравець «Дніпра» 
може покинути «кобальтових» у зимове трансферне 
вікно. 
 У чемпіонаті ж продовжує лідирувати дортмундсь-
ка «Боруссія», яка завдяки дуету бомбардирів Алька-
сер — Ройс мінімально здолала «Вердер».
 Перша Бундесліга. 15-й тур. «Нюрнберг» 
— «Вольфсбург» — 0:2, «Хоффенхайм» — «Бо-
руссія» (М) — 0:0, «Штутгарт» — «Герта» — 2:1, 
«Аугсбург» — «Шальке» — 1:1, «Ганновер» — «Ба-
варія» — 0:4 (Кімміх, 2; Алаба, 29; Гнабрі, 53; Р. Ле-
вандовський, 62), «Фортуна» — «Фрайбург» — 2:0, 
«Боруссія» (Д) — «Вердер» — 2:1 (Алькасер, 20; 
Ройс, 27 — Крузе, 35), «РБ Лейпциг» — «Майнц» 
— 4:1 (Ю. Поульсен, 14, 19; Вернер, 74, 88 — Очісі-
во, 38), «Айнтрахт Франкфурт» — «Байєр» — 2:1.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 39, «Боруссія» (М), 
«Баварія» — 30, «РБ Лейпциг» — 28, «Айнтрахт 
Франкфурт» — 26, «Хоффенхайм» — 23.
 Бомбардир: Алькасер («Боруссія» (Д)) — 11.

Франція
 Після виходу у плей-офф ЛЧ «Ліон» покращив 
справи і у внутрішній першості — «ткачі» розгромили 
«Монако» та піднялися у «топ-3». Більшість же мат-
чів 18-го туру перенесли через протести «жовтих жи-
летів»,
 Ліга 1. 18-й тур. «Реймс — «Страсбур» — 2:1, 
«Нім» — «Лілль» — 2:3 (Алілуї, 47; Деп, 90+2 — Ра-
фаел Леан, 5; Ж. Бамба, 41; Н. Пепе, 66), «Ніцца» — 
«Сент-Етьєн» — 1:1, «Ліон» — «Монако» — 3:0 (Ауа, 
6; Фекір, 34; Ф. Менді, 60).
 Лідери: «ПСЖ» (16 матчів) — 44, «Лілль» — 
34, «Ліон» (17 матчів) — 31, «Монпельє» (16 матчів) 
— 29, «Сент-Етьєн» (17 матчів) — 27, «Марсель» (16 
матчів) — 26.
 Бомбардири: Мбаппе («ПСЖ»), Сала («Нант»), 
Н. Пепе («Лілль») — 12. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Артем Далакян достроково вдруге захистив титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі.
Фото з сайта union-boxing.com.

❙
❙

БОКС

Скромно, зі смаком
Чемпіон світу 
з Дніпра вдруге 
захистив 
чемпіонський 
пояс Всесвітньої 
боксерської 
асоціації 
в найлегшій вазі

■
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«Після чемпіонату Європи у мене була пауза в тренуваннях, 

пов’язана з весіллям. І я радий, що зміг добре підготуватися до світової 
першості і завоювати «золото».

Михайло Романчук
український плавець

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Уже давно силу вітчизняно-
го біатлону уособлює в собі жі-
ноча естафетна команда. Вигра-
не українськими біатлоніст-
ками олімпійське «золото» в 
Сочі-2014 стало закономірним 
підсумком багаторічних ста-
рань спортсменок, тренерів та 
керівників національної феде-
рації. Після того, опинившись 
в листі пріоритетів державного 
фінансування, українська біат-
лонна команда мала б, за логі-
кою, порадувати державу олім-
пійськими нагородами й під час 
Ігор у Пхенчхані-2018. Про-
те південнокорейська «біла» 
Олімпіада завершилася для ук-
раїнського біатлону провалом. 
Зміна наставника жіночої збір-
ної України в цьому контекс-
ті виглядала зрозумілим кро-
ком, хоча вибір росіянина Ан-
дрія Прокуніна на заміну сло-
венцю Урошу Велепцю був 
сприйнятий біатлонною спіль-
нотою країни неоднозначно.
 По-різному відгукнулися на 
прихід до збірної російського 
спеціаліста й українські збірни-
ці: одні віддали перевагу роботі 
зі своїми персональними трене-
рами, інші — стали під керів-
ництво наставника-новобран-
ця. Аби побачити перші плоди 
такої співпраці, вітчизняним 
шанувальникам біатлону дове-
лося дочекатися першої в сезоні 
командної естафети, котра від-
булася наприкінці другого ета-
пу Кубка світу-2018/2019.
 Після спринту та гонки пе-
реслідування, де українські 
біатлоністки на медалі не пре-
тендували (Олена Підгрушна, 
пам’ятаючи про відповідаль-
ний старт в естафеті, навіть не 
завершила «персьют»), від них 
чекали успіху в командних пе-
регонах. Утім і там підопічні 

Прокуніна себе не проявили, 
показавши, в підсумку, вось-
мий результат.
 «Ми прекрасно розуміємо 

біль кожного вболівальника. 
Але ніхто не знає, як пережи-
ваємо ми і тренери, — наголоси-
ла після гонки капітан «синьо-

жовтих» Олена Підгрушна. - Ро-
зумію ту відповідальність, яка 
на нас на сьогодні. Тож у кож-
ній гонці ми працюємо на мак-

симумі, хоча виходить наразі не 
все. Є помилки, і ми над ними 
працюємо. Сьогодні, на жаль, 
чергова гонка, яка не склалася. 
Але буде свято і на нашій вули-
ці: я вірю в себе, в нашу коман-
ду».
 Показавши на стрільби-
щі зовсім неідеальну стрільбу 
(дев’ять додаткових патронів) 
та вельми повільний хід на 
трасі, претендувати на високі 
місця українські біатлоністки 
просто не могли. Водночас стар-
товий відрізок естафети у вико-
нанні Анастасії Меркушиної 
виглядав доволі обнадійливим. 
Після стрільби стоячи вона дру-
гою вирушила до фінішу свого 
етапу, щоправда, передати еста-
фету змогла лише п’ятою.
 Далі ж були не надто продук-
тивні старання сестер Семерен-
ко, роботу котрих на заключно-
му етапі намагалася виправити 
Підгрушна. Зрештою, вийшло 
більш ніж скромно. Відзначи-
мо, що через застуду весь авс-
трійський етап у Хохфільцені 
пропустила переможниця ін-
дивідуальної гонки в Поклюці 
Юлія Джима, без якої склад ес-
тафетної четвірки «синьо-жов-
тих» виглядав неоптималь-
ним. Якоюсь мірою українсь-
кий квартет можна було навіть 
назвати «ветеранським». А от 
чи наважаться у ФБУ на омоло-
дження нашої жіночої збірної? 
Думається, це питання найбли-
жчої перспективи.
 Що ж стосується виступу ук-
раїнських біатлоністів у еста-
феті, то наші хлопці були ней-
мовірно повільними. Вище «си-
ньо-жовтих», які без штрафних 
кіл, але з шістьма додатковими 
патронами  завершили гонку на 
16-й позиції, фінішували сло-
ваки, котрі назбирали за гонку 
«три кола штрафу» та 11 зайвих 
пострілів. ■

Григорій ХАТА

 «Кожного разу, коли 
трапляється не так, як 
я того хочу, для мене це 
своєрідна поразка. Але 
без поразок не буває пе-
ремог. Потрібно робити 
правильні висновки й ру-
хатися далі», — в одно-
му зі своїх інтерв’ю удо-
ма, на Рівненщині, ска-
зав місцевий зірковий 
плавець Михайло Ро-
манчук. На чемпіонаті 
світу 2017 року в Буда-
пешті та європейському 
форумі-2018, який про-
ходив у Глазго, Михайло 
не зміг здобути перемогу 
на своїй улюбленій дис-
танції 1500 м, двічі за-
лишившись зі «сріблом» 
у руках. Чергова ж мож-
ливість виправити ситу-
ацію й покласти до своєї 
пристойної колекції «зо-
лото» на 1,5 км випала 
Михайлу в китайсько-
му Ханчжоу, де минуло-

го тижня проходив чем-
піонат світу на «короткій 
воді». І нехай 25 метро-
вий басейн — це не олім-
пійський стандарт, за ви-
сокий результат Роман-
чук боровся, як лев.
 Після ЧЄ в Глазго Ро-
манчук узяв шлюб з віт-
чизняною легкоатлет-
кою Мариною Бех, тож, 
без сумніву, у Ханчжоу 
мав додаткові стиму-
ли. Його протистояння з 
олімпійським чемпіоном 
2016 року італійцем Гре-
горіо Пальтріньєрі остан-
нім часом вже перейш-
ло в ранг битви гігантів, 
коли з перемінним успі-
хом ініціатива перехо-
дить від одного плавця до 
іншого.
 На ЧС-2018 у Хан-
чжоу Романчук з першим 
часом завершив кваліфі-
каційний турнір, нато-
мість у фіналі впродовж 
тривалого часу першу 
скрипку грав саме Паль-

тріньєрі.
 Вийшовши на дистан-
цію в статусі світового ре-
кордсмена, італієць дві 
третини маршруту йшов 
на новий рекорд. Однак 
ближче до фінішу сили 
почали залишати Гре-
горіо. Поступово його пе-
ревага над українцем та-
нула. І хоча на заключні 
25 метрів він пішов пер-
шим, утримати перевагу 
представник Італії таки 
не зміг.
 Водночас Романчук, 
окрім чемпіонського ти-
тулу, здобув і статус ре-
кордсмена змагань — 
14.09,14. Так само пере-
писав Михайло й рекорд 
України, який оновився 
більше ніж на п’ять се-
кунд.
 Це дуже важлива пе-
ремога. Після чемпіонату 
Європи у мене була пауза 
в тренуваннях, пов’язана 
з весіллям. І я радий, що 
зміг добре підготуватися 

до світової першості і за-
воювати «золото». Упев-
нений, воно мене моти-
вує на подальші перемо-
ги. Тому що моє тіло точ-
но здатне на більше», 
— наголосив Романчук. 
Український стаєр додав, 
що у цьому запливі хотів 
побити й світовий рекорд, 
утім вирішення цього за-
вдання відклав на май-

бутнє: «Я продовжу тре-
нуватися й, сподіваю-
ся, на наступних стартах 
зможу продемонструвати 
все, на що здатен».
 Золота медаль Роман-
чука стала єдиним успі-
хом української збірної 
на чемпіонаті світу-2018 
на «короткій воді», де, 
загалом, виступало вось-
меро вітчизняних плав-

ців. У медальному прото-
колі наша команда посі-
ла 12-те місце, водночас у 
очковому заліку ЧС «си-
ньо-жовті» завершили на 
28-му місці, здобувши за 
турнір лише 26 пунктів. 
У кращої збірної «мун-
діалю» — команди США 
— 17 золотих, 15 срібних, 
чотири бронзові медалі та 
1099 залікових балів. ■

Капітан збірної України Олена Підгрушна розуміє «біль, який принесла естафета українським шанувальникам».
Фото з сайта www.championat.com.

❙
❙

БІАТЛОН

Із вірою в краще
Перші командні гонки сезону показали найбільш слабкі місця 
українських естафетних квартетів

■

РЕКОРДСМЕН

Умотивований лев
На чемпіонаті світу з плавання на «короткій воді» 
український стаєр виборов «золото» 
з рекордом турніру

■

Михайло Романчук — новоспечений чемпіон світу на «короткій воді» на 1500 м.
Фото з сайта ukrinform.com.

❙
❙
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 Чоловік каже дружинi:
 — Виявляється, в Бразилії жін-
ки платять чоловікам по сім доларів 
за нiч кохання. Не можу упустити та-
кий шанс. Їду найближчим паропла-
вом.
 — Я поїду з тобою! — заявила 
дружина.
 — Навiщо?
 — Мені дуже хочеться подиви-
тися, як ти зводитимеш кінці з кінця-
ми на 14 доларів за місяць.

* * *
 Розочко, а ким вам доводиться 
Соломон Маркович?
 — Ви знаєте, він такий наполег-
ливий, ось і доводиться.

* * *
 — Дівчино, виберіть мені, будь 

ласка, красиву цибульку.
 — А вам що, її в сервант стави-
ти?

* * *
 — Їжте, любi гості. Ось сьомга, 
олів’є, бутерброди та... ікра для тих, 
у кого зовсім немає совісті.

* * *
 — Як мені важко після смерті 
чоловіка, все-таки четверо дітей.
 — А звідки четверо?
 — Так це чоловік помер, а не я.

* * *
 Дружина — чоловікові під час 
сімейної сварки:
 — Якщо ти мене доведеш до 
інфаркту, то тебе не буде кому по-
ховати.

По горизонталі:
 1. Ім’я чоловіка співачки Джа-
мали. 5. Ім’я боярина, батька Ми-
рослави із повісті Івана Франка 
«Захар Беркут». 8. Напій із су-
хофруктів. 9. Матеріал, з яким 
працюють гончарі. 10. Французь-
ке заварне тістечко із кремом усе-
редині. 11. Англійська коротка 
промова. 13. Український байкар 
і поет, автор слів романсу «Очи 
черные». 16. Засіб для витягуван-
ня корка із пляшки. 17. Велика ета-
жерка.  19. Ім’я нового предстояте-
ля Української православної церк-
ви. 21. Колишній прем’єр-міністр 
Польщі, голова і співзасновник 
партії «Громадянська платфор-
ма». 25. Місце для переходу до-
роги. 26. Романтична поема Тара-
са Шевченка. 27. Болгарська слі-
па провидиця, яку досі згадують в 
Україні. 28. «Назад» по-німецьки. 
29. «Темна ... гори вкрила, полони-
ну всю залила» (пісня). 
По вертикалі:
 1. Український журналіст-роз-
слідувач, ведучий програми «Наші 
гроші». 2. Нижня частина спини; 
поперек. 3. Французьке місто, в 
якому спалили Жанну д’Арк. 4. 
Палиця для миття підлоги. 5. Най-
довший у світі гуцульський музич-
ний інструмент. 6. Тасьма, вишита 

золотими або срібними нитками, 
яку нашивають на одяг. 7. Трубка, 
рулон. 12. Стихійне лихо, яке пе-
режив Ной. 14. Німецький Мико-
лай, який в Америці отримав сани 
та шестеро оленів. 15. Індіанський 
топірець. 18. Давня назва столи-
ці Литви. 19. Неповноцінний за-
мінник чого-небудь, сурогат. 20. 
Рослина, корінь якої має проти-
застудний ефект. 22. Старовинне 
російське місто на Волзі. 23. Пер-
ший роман Павла Вольвача, від-
значений на конкурсі «Коронація 
слова». 24. Великий рід у кельтів, 
пізніше — мафіозне угруповання.
■

Кросворд №136
від 12 грудня
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Дара ГАВАРРА

 Хтось і досі вважає, що Наталі Порт-
ман — це та маленька дівчинка із вазон-
ком у руках, закохана в Леона-кілера. Але 
дівчинка давно вже виросла і стала чи 
то білим, чи то чорним лебедем. Сьогод-
ні 37-річна актриса — самодостатня осо-
бистість, що володіє п’ятьма іноземними 
мовами, закінчила Гарвард, переконана 
вегетаріанка з 8 років, захисниця тварин і 
довкілля, поборниця демократії та критик 
президентів США і не тільки. 
 Так, оскароносна актриса, що народи-
лася в Єрусалимі, піддала критиці закон, 
який визначає Ізраїль як єврейську де-
ржаву, через те, що він не гарантує рів-
них прав усім громадянам цієї держави. В 
інтерв’ю Бі-Бі-Сі кінозірка назвала новий 
закон «расистським» і «неправильним», а 
також додала, що не згодна з такою полі-
тикою.
 Тут доречно, мабуть, згадати анекдот: 
«Мойшо, ти єврей?» — «Ні, я рускій». — 
«А я — український». Адже предки Порт-
ман — євреї, родом із Росії, Австро-Угор-
щини, Румунії, Польщі, тож визначення 

«єврей» у даному контек-
сті має «інтернаціональ-
не» значення.
 Цього року Наталі 
Портман навіть від-
мовилася приїхати на 
вручення їй премії до 
Ізраїлю, побоюючись, 
що її приїзд розцінять 
як підтримку чинного 
уряду і прем’єр-мініст-
ра Біньяміна Нетаньяху. 
Актриса стверджує, що не 
є прихильницею антиізраїль-
ського руху BDS*, але часто кри-
тикує політику Ізраїлю. ■

* BDS — «Бойкот, ізоляція, 
санкції» — глобальна полі-
тична кампанія і громадсь-
кий рух, що закликає до еко-
номічного і політичного тис-
ку на Ізраїль, порівнюючи свій 
рух із рухом проти апартеїду в ПАР, бо, 
на їхню думку, становище в Ізраїлі схо-
же на апартеїд.

Варка ВОНСОВИЧ

 Мабуть, сидячи в темниці, за 
ґратами, є чимало часу обдумати 
майбутнє, відрефлексувати ми-
нуле. А дехто ще й про сьогоден-
ня дбає, бо чимало вже знаємо іс-
торій, як кулібіни з-за ґрат вигаду-
ють різні схеми щодо покращення 
свого перебування в місцях поз-
бавлення волі. Історія ж жителя 
Австралії Дена Сондерса зовсім 
протилежна — чоловік якось не-
сподівано для себе «винайшов» 
спосіб безбідно і безтурботно 
проводити час, а потім сам здав-
ся, щоб відсидіти за свій злочин у 
тюрмі.
 А річ ось у чім. Якось, іще 
далекого 2011-го, жителю штату 

Вікторія закортіло вночі перевес-
ти 200 баксів із банківської карт-
ки на рахунок, а потім зняти їх у 
банкоматі. На екрані пристрою ви-
світилось повідомлення, що опе-
рація не пройшла, проте авто-
мат гроші видав. Ден перевірив 
згодом рахунок, і виявилося, що 
банк гроші не списав. Наступно-
го разу Сондерс також зняв гро-
ші в банкоматі, але й цього разу 

з балансу їх не списали. Чоловік 
зрозумів, що вночі банкомат пере-
бував на техобслуговуванні, тому 
й не реєстрував транзакції, проте 
гроші видавав.
 Австралієць знімав гроші, обі-
дав у дорогих ресторанах, приго-
щав у барах незнайомців випив-
кою, грав у казино, навіть орендував 
якось приватний літак, щоб полетіти 
з друзями на острів відпочити. Але 

одного разу зумів зупинитися, зро-
зумівши, що не хоче стати пройди-
світом на все життя. Ден прийшов у 
банк і здався.
 Сондерса засудили, і він про-
вів за ґратами рік за звинувачен-
ням у крадіжках. Після звільнення 
він знову повернувся до своєї ро-
боти в ресторані і, як сам зізнався, 
ні разу більше не пробував знову 
обманути банкомат. ■

ШАХЕРИ-МАХЕРИ

Украв, випив — у тюрму
За цю нехитру схему австралієць відсидів рік

■

Наталі Портман.❙

СПРАВИ ДЕРЖАВНІ

Наталі Портман — 
голуб чи яструб?
Актриса активно виступає проти 
расизму і нерівності

■

19 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. На доро-
гах ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi -9...-11, удень -6...-8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями невели-
кий снiг. Славське: вночi -8...-10, удень 0...-2. Яремче: вночi 
-5...-7, удень -1...+1. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень 0...-2. Рахiв: 
уночi -4...-6, удень -1...+1.

17 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
11 см, Стрий — 10 см, Славське — 15 см, Плай — 23 см, 
Мiжгiр’я — 25 см, Рахiв — 20 см, Долина — 6 см, Івано-
Франкiвськ — 6 см, Яремче — 13 см, Коломия — 12 см, 
Пожежевська — 19 см.
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