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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,05 грн. 

1 € = 31,15 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Невигідна 
преса
Чому україномовні 

патріотичні друковані 

видання опинилися 

на межі виживання?
стор. 5 »

ДАЙОШ!

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Українську гривню значною 

мірою девальвують 

штучно: аби наповнити 

популістський бюджет 

і дати більший заробіток 

«головним» 

експортерам-олігархам 
стор. 8 »

В Україні стартує 

цивілізований 

продаж 

вічнозелених 

новорічних 

красунь
стор. 9 »

«У 1991 році нам вдалося 
випростатися» 

Як «падав» Союз та 

творилася українська 

незалежність очима 

безпосередніх 

учасників тих подій
стор. 6 »

Валіть її, хлопці! Ялинку — дешево й екологічно
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«Ранок завершився моїми сльозами на врученні волонтерської премії «Євромайдан 
SOS». Я вручала премію Олексі Долі — вченому-етнографу, який звалив на свої 
плечі турботу про поранених українських захисників і сам не витримав. Важко 
хворий, він до останнього комусь допомагав, підтримував...»

Анжеліка Рудницька
громадська активістка

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ФІЦИЧ, 
телеведуча, авторка книжки 
«Культ предків»

 Останні сiм років 
мого життя нерозривно 
пов’язані з Олексієм До-
лею. Хоч знайомі значно 
давніше, але тісно спрацю-
валися зараз. «Майстер-
клас», «ПроОбраз», «Культ 
предків» ми знімали разом. 
Двічі об’їхали всю Україну 
вздовж і впоперек, добира-
лися до найглухіших сіл і 
найвіддаленіших куточків. 
Він усюди знаходив красу. 
Любив Луганщину з її крей-
дяними горами, там у видо-
линках серед ковили так 
гарно було слухати вітер. 
Любив Крим iз його степо-
вими курганами, вкритими 
червоними маками, серед 
яких якось знайшов дикі 
гіацинти. Любив Полісся з 
його архаїкою дерев’яних 
зрубів і вкритими мохом 
лісів. Любив Карпати з ко-
пичками та осінніми кро-
кусами. Любив свою рідну 
Полтавщину і говорив про 
неї найчастіше. Про весіль-
ні короваї, про плахти, про 
веснянки та ще купу всього. 
Він навчив розуміти і любити 
все й мене. 
 Був iще підлітком, коли в 
його життя прийшла етногра-
фія. Закоханість у свою спра-
ву він проніс через усе життя. 

Інтуїтивно відчував фальш і 
не терпів її ніде. Умів вибира-
ти людей. Жартував, що всі 
ми пов’язані Долею.
 Останні роки активно 
займався волонтерством, 
допомагав пораненим бій-
цям. А про себе не подбав. 

Що хворий, виявив випад-
ково і занадто пізно. Неопе-
рабельна пухлина, метаста-
зи, жодних шансів. Він три-
мався гідно. Хоч знав, що 
часу мало. Прийняв пост-
риг як отець Нестор, давно 
до цього йшов. 

 У моєму телефоні купа 
спільних фото, а у пам’яті 
— спогадів. Мені він став 
колегою, учителем, дру-
гом. Тепер на серці пустка. 
Я пам’ятатиму. Буду вдяч-
ною. Молитимусь. Спочи-
вайте з Богом... ■

Іван БОЙКО

 Ситуація на східному фронті за-
лишається тривожною, відзначають 
у штабі АТО. Зокрема, російсько-оку-
паційні війська все частіше здійсню-
ють обстріли позицій сил АТО з оз-
броєння, яке мало б бути відведеним 
від лінії зіткнення, зокрема й із засто-
суванням танків.
 Загалом минулої неділі, 3 грудня, 
бойовики 38 разів порушили перемир’я, 
внаслідок чого один захисник України 
загинув, ще чотир ьох поранено. За сло-
вами речника Міноборони з питань АТО 
Олександра Мотузяника, боєць ЗСУ за-
гинув і ще один отримав поранення під 
час ворожого обстрілу поблизу Широ-
киного внаслідок вибуху мінометного 
боєприпаса 120 калібру.

 «У районі Троїцького внаслідок об-
стрілу з танкового гранатомета і вог-
ню зі стрілецької зброї зазнали пора-
нення ще двоє наших військових. Іще 
один боєць дістав бойове травмуван-
ня під час ворожого обстрілу з авто-
матичного гранатомета нашого опор-
ного пункту поблизу Водяного», — за-
значив полковник Мотузяник. 
 За даними штабу АТО, на лугансь-
кому напрямку з настанням темної 
пори доби ворог активізувався біля 
Троїцького і Луганського. Поблизу 
цих прифронтових населених пунк-
тів противник вів вогонь із 120-мілі-
метрових мінометів. Із гранатометів 
i стрілецької зброї загарбники неод-
норазово обстрілювали наші позиції 
неподалік Новоолександрівки, Жов-
того, Золотого та Кримського. Тоді 

як на донецькому напрямку епіцентр 
протистояння з Приазов’я переміс-
тився до передмістя Авдіївки — оку-
панти неодноразово відкривали во-
гонь з усього наявного піхотного оз-
броєння. Ближче до опівночі понад 
годину ворог вів вогонь з озброєння 
танка. Із мінометів калібру 82 мм про-
тивник обстрілював оборонців Верх-
ньоторецького та Лебединського, а з 
гранатометів, великокаліберних ку-
леметів і стрілецької зброї — захис-
ників Талаківки і Мар’їнки. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Через відсутність тепла у власних 
квартирах кілька десятків жителів 
приміської Покотилівки на півтори 
години перекрили рух трасою Хар-
ків — Сімферополь. Правда, блока-
да цього разу була частковою, оскіль-
ки страйкарі пропускали автомобілі 
кожні 15 хвилин. Але якщо їхні ви-
моги не будуть виконані, люди при-
грозили більш жорсткою блокадою. 
 Про те, що в селищі можуть бути 
проблеми з опаленням, покотилівці 
дізналися ще влітку. «Нас зацькува-
ли повідомленнями про те, що наступ-
ного опалювального сезону за квад-
ратний метр житла доведеться пла-
тити 148 гривень, — каже учасниця 
акції Вікторія Бєлікова. — Зі страху 
люди погодилися на запропонований 
проект альтернативного опалення. 

Обіцяли, що нова система буде гото-
ва у вересні. Але у нас і зараз темпе-
ратура в квартирах ледве сягає 12—
14 градусів».
 На сьогодні без тепла залишається 
близько тисячі абонентів, але кому-
нальники переводять стрілки на са-
мих покотилівців. «Проект був зроб-
лений на внутрішній прохід газових 
систем. Утім мешканці 9-поверхово-
го будинку не впускали нас до своїх 

квартир, — пояснив ситуацію началь-
ник управління ЖКГ Харківської 
РДА Олег Тройний. — Довелося лю-
дей умовляти. У результатi замінили 
лише сiм стояків». 
 Наразі робота триває, але давно-
очікуване тепло з’явиться приблиз-
но через місяць. Пікетувальники по-
обіцяли терпіти до перших сильних 
морозів, а потім можуть знову вийти 
на протест. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Заблокували 
провокаторів
Після сепаратистської 
заяви власника ветерани 
АТО заблокували будівлю 
телеканала
Ірина КИРПА

 Приміщення, звідки мовить NewsOne у 
Києві, заблоковане ветеранами АТО та ради-
кально налаштованими активістами з вечора 
3 грудня. Вхід до центрального офісу по вули-
ці Польова, 21 перекрили люди в камуфляжній 
формі за допомогою мішків iз піском, а будівлю 
провокаційного ЗМІ по периметру обнесли ко-
лючим дротом. Знімальні групи телеканала за-
блоковані на парковці, журналісти не можуть 
ані в’їхати, ані виїхати. Візит гостей на прямі 
ефіри тимчасово скасований. За тим, що відбу-
вається під стінами NewsOne, стежить поліція, 
а сам телеканал веде пряму трансляцію блока-
ди їх приміщень.
 Скандал спалахнув одразу ж після того, як 
в ефірі телеканала його власник Євген Мураєв 
назвав Революцію гідності державним пере-
воротом. Деякі українські політики зробили 
заяви про необхідність чинити тиск на канал 
аж до його закриття. Глава МВС Арсен Аваков 
опосередковано причислив Мураєва до когор-
ти негідників, проте закликав протестуючих 
людей зняти блокаду телеканала через те, що 
вона робить їм бажану, а загалу — непотрібну 
рекламу.
 — Не варто робити з негідників мучеників 
та страждальців, — заявив Арсен Аваков. — 
Національна поліція прийме рішення за озву-
ченими власником телеканала NewsOne прово-
каціями у межах її компетенції.
 Тим часом Євген Мураєв заявив, що став 
об’єктом переслідування «людей Корчинсько-
го», які отримали гроші від представників ад-
міністрації Президента. За його словами, про-
блеми в телеканала NewsOne почалися через 
прямоефірні трансляції подій iз Майдану та 
відвертих висловлювань політиків. Зокрема, 
йдеться про виступ Мiхеїла Саакашвілі, який 
закликав усіх українців вийти на головну пло-
щу країни 10 грудня 2017 року. Грузинський 
реформатор опублікував відеозвернення, в яко-
му заявив, що готовий прийти на допомогу жур-
налістам заблокованого телевізійного канала, 
незважаючи на те, що «не любить» його влас-
ників.
 — Телеканал NewsOne — єдиний з усіх ук-
раїнських каналів, транслював «Марш за ім-
пічмент» на Майдані, — заявив Мiхеїл Саака-
швілі. — Наш найграндіозніший мітинг iз часів 
останнього Майдану відмовилися висвітлювати 
представники українського телебачення, проте 
журналісти NewsOne надали нам інформаційну 
підтримку. Те, що ми спостерігаємо зараз під 
будівлею телеканала, який говорить правду, 
більше схоже на провокацію «тітушок», аніж 
на дії патріотів своєї країни.
 Ведуча NewsOne Діана Панченко від імені 
колективу журналістів звернулася до Пре-
зидента України Петра Порошенка, а також 
міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з 
вимогою захистити свободу слова від «псевдо-
актівістів».
 Поки що думки політологів i спостерігачів 
щодо ситуації кардинально розділилися. Ба-
гато хто схиляється до думки, що заборона на 
діяльність вільного ЗМІ є прямим порушенням 
не тільки правопорядку, а й нехтуванням зако-
ну про свободу слова. Активісти блокади теле-
канала заявляють, що його власник сам спро-
вокував скандал своїми сепаратистськими вис-
ловлюваннями у прямому ефірі та повинен по-
нести відповідальність згідно із законом  через 
ті провокації, які підштовхують людей до ради-
кальних дій.
 Речник Національної поліції  Артем Шевчен-
ко в понеділок удень повідомив, що правоохо-
ронці не виявили порушень iз боку активістів 
при блокуванні телеканала NewsOne. ■

■

ПРОТЕСТ

Зима без теплої хати
Жителі селища Покотилівка перекрили трасу 
Харків—Сімферополь через холодні батареї

■

НА ФРОНТІ

Ворог «аргументує» танками
Поблизу Широкиного загинув захисник України, 
ще четверо бійців отримали поранення

■ ДО РЕЧІ

 Проросійські бойовики обстріляли цивіль-
ний автомобіль у Майорську Донецької об-
ласті, повідомив керівник Донеччини Павло 
Жебрівський.
 «Як доповідає мені голова ВЦА Зайце-
вого Володимир Весьолкін, куля, випущена 
з боку окупованої території (з терикону шах-
ти імені Ізотова), влучила в автівку, коли водій 
— місцевий мешканець — ставив її в гараж. 
Треба вважати дивом те, що чоловік відбув-
ся лише переляком. Це чергове підтверджен-
ня того, що для проросійських наймитів слова 
«перемир’я» та «безпека цивільних» — по-
рожній звук», — зазначив пан Жебрівський.

■

ВТРАТИ

Усі ми пов’язані Долею
Відомий етнограф не справився зі складною хворобою

■

Олексій Доля з Наталкою Фіцич.❙

.
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Олена БАБИЧ

 Минулої суботи у Центрі розвитку та доз-
вілля «Я живу» в Києві зустрілися перші учас-
ники ініціативи «Щаслива дитина — щасли-
ва країна». Допомогти новоспеченим батькам у 
вирішенні сімейних проблем та створити свято 
для діток узялася багатодітна мама-підприєми-
ця Лілія Олійник, запропонувавши волонтерську 
співпрацю Голосіївському районному центру со-
ціальних служб.
 Для дорослих у затишній еко-кав’ярні вла-
штували освітню зустріч iз професійними сімей-
ними психологами, а для діток — розвиваючі 
ігри та гостину. Як пояснила одна з учасниць зус-
трічі, психолог Яна Верлос, стрес гальмує розви-

ток дітей, тому так важливо вміти правильно по-
турбуватися про їхній емоційний комфорт. Тим 
часом iз маленькими гостями організатор захо-
ду Лілія Олійник — благодійниця та мати чоти-
рьох дітей — обговорювала, які кроки їм важли-
во робити вже сьогодні, щоб досягати своїх мрій 
у майбутньому. Дівчатка та хлопчики мали та-
кож змогу досхочу побігати, граючись iз праців-
никами центру «Я живу». Діти виходили з ігро-
вої кімнати зі щирими посмішками на обличчях, 
а батьки розпитували про наступні зустрічі і вже 
дивилися на малюків ніжніше, з розумінням, що 
вони — особистості. Натхненні стартом організа-
тори планують долучити до наступних зустрічей 
сім’ї учасників АТО, які також сьогодні потребу-
ють підтримки. ■

Світлана МИЧКО

 У непростий нинішній період ук-
раїнсько-польських відносин, склад-
ності якого радісно вітаються і роз-
дмухуються ворогами обох держав, 
по-хорошому символічною видається 
подія, що відбулася минулої п’ятниці 
в Посольстві Республіки Польща в 
Києві. Там урочисто оголосили і при-
вітали переможців уже ХІ конкурсу 
імені Єжі Гєдройця — відомого поль-
ського публіциста та громадського 
діяча, який був активним прихиль-
ником польсько-української спів-
праці та противником взаємних те-
риторіальних та інших претензій.
 Одну з двох других премій за ре-
зультатами цьогорічного конкур-
су отримав молодий учений із Тер-
нополя — випускник історичного 

факультету Тернопільського націо-
нального педагогічного університе-
ту та Програми подвійних дипломів 
ТНПУ і Академії імені Яна Длугоша 
в Ченстохові (Польща) — Сергій Гу-
менний. Таку високу оцінку отри-
мала його магістерська дисертація 
на тему «Нелегальна міграція на ук-
раїнській ділянці польсько-радянсь-
кого кордону в 20-30-х роках ХХ 

століття», в основу якої ліг аналіз 
архівних документів та публікацій 
тогочасних західноукраїнських й 
емігрантських періодичних видань. 
Найвищу нагороду було присудже-
но представниці Львівського націо-
нального університету Маріанні Пи-
ріг за докторську дисертацію «Ук-
раїнський ліворадикальний рух у 
Польщі в 1919—1929 рр.». ■

НЕГОДА

Колеса 
в заметах
Розгул стихії знеструмив 
майже 100 населених пунктів 
у Західній Україні
Ірина КИРПА

 Складні погодні умови змусили бійців ДСНС Львівщини, За-
карпаття та Волині працювати в екстремальних обставинах. Дощ і 
налипання мокрого снігу спровокували розрив ліній електропере-
дач відразу у трьох областях України. До відновних робіт довелося 
залучати бригади обленерго. Рясні снігопади стали радістю лише 
для користувачів соціальних мереж, які почали масово розміщу-
вати на своїх сторінках фотографії засніженого Львова та Карпат. 
Тим часом сайт Львівської міської ради повідомив, що у зв’язку 
із сильним снігопадом міська снігоприбиральна техніка змушена 
працювати цілодобово.
 Потужні снігопади на Закарпатті спровокували кілометрові за-
тори на дорогах. У заметах на Рівненщині біля села Крилів застряг-
ло не менше 12 вантажівок та 50 легковиків. На допомогу водіям, 
що застрягли на трасі Київ—Чоп, довелося відправляти спецтехні-
ку та рятувальників. Рух транспорту на Закарпатті частково забло-
кований до поліпшення погодних умов.
 Надзвичайна подія сталася на автодорозі Східниця — Пісоч-
на, що у Львівській області, де на слизькій дорозі перекинувся 
рейсовий автобус iз 30 пасажирами. Як розповіли працівники Де-
партаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 57-річ-
ний водій автобуса, що їхав за маршрутом Львів—Трускавець, не 
впорався з керуванням, перекинувся та з’їхав до кювету в районі 
села Рудники Миколаївського району. Через дорожньо-транспор-
тну подію трьох осіб (двох жінок у віці 25 та 44 років, а також 63-
річного чоловіка) госпіталізували до лікарні з травмами середньо-
го ступеня тяжкості.
 Синоптики вже озвучили свій прогноз на зимовий сезон 2017-
2018 років, який охарактеризували як непередбачуваний та наси-
чений різкими перепадами похолодань із потеплінням.
 — Найхолоднiше буде у першій половині грудня, а от бли-
жче до Нового року встановиться досить тепла погода з денною 
температурою на рівні 8 градусів тепла, — розповіла завідую-
ча відділом кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів 
Українського науково-дослідного інституту НАН України Вазіра 
Мартазінова. — А от на 27-28 грудня припадає черговий різкий 
стрибок температурних показників, коли можна чекати на сніг та 
морозну погоду.
 За прогнозами українських синоптиків, різкі перепади тем-
ператур супроводжуватимуться штормовими явищами, зокрема 
значним посиленням вітру. Що стосується опадів, то вони у пер-
ший місяць зими очікуються переважно у вигляді мокрого снігу та 
дощу, що призведе до ожеледиці на дорогах країни. ■

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик нагадав, що 
спочатку його ідею про 
надання українцям без-
коштовних ліків ніхто не 
сприймав усерйоз. Про-
те він довів, що програма 
має право на існування.
 «Мені приємно, коли я 
бачу, що програма безко-
штовних ліків діє. У квіт-
ні 2016 року ми з колега-
ми по фракції зареєстру-
вали відповідний зако-
нопроект. Поштовхом до 
цього стало ухвалення 
аналогічного законопро-
екту в Польщі. Коли ми 
його подали, всі говорили, 
що це популізм і такого не 
може бути. А тепер у бюд-
жеті на 2018 рік закладе-
но понад мільярд гривень 
на цю програму. Більше 
того, МОЗ планує розши-
рити перелік медикамен-
тів. Крім ліків від серцево-
судинних захворювань, 
діабету й астми, буде за-
проваджено доступні ліки 
від захворювань шлунка, 
від депресії та для вагіт-
них. Мені здається, що в 
результаті політики вла-
ди, більшість коштів піде 
саме на ліки від депресії. 

А я хотів би, щоб було нав-
паки», — зазначив лідер 
Радикальної партії.
 Народний депутат на-
голосив, що доступні ліки 
можуть врятувати безліч 
життів українців. «Чому 
важлива ця програма? 
Тому що мільйони людей 
помирають через відсут-
ність ліків. Вони заходять 
в аптеку, як у музей, і не 
можуть купити необхід-
ні медикаменти. У 2015 
році ми встановили ганеб-
ний рекорд — перше місце 
у світі за кiлькiстю смер-
тей від серцево-судинних 

захворювань. Половину 
з тих людей можна було 
врятувати. Саме тому ми 
так наполегливо добива-
лись запуску цієї програ-
ми», — зауважив полі-
тик. 
 Ляшко нагадав анти-
корупційним органам, 
що вони повинні стежити 
за прозорістю постачання 
ліків. 
 «Багато аптек хал-
турять: або підсовують 
неякісні замінники, або 
взагалі непотрібні препа-
рати віддають. Я чув ба-
гато скарг на це від лю-

дей. А ще ходять чутки, 
що фірма одного з народ-
них депутатів переважно 
виграє тендери на поста-
чання цих ліків. Якщо це 
корупція, хай НАБУ і всі 
інші правоохоронні орга-
ни розбираються», — за-
явив народний депутат.
 Лідер радикалів наго-
лосив, що ця програма має 
історичне значення для 
України, адже демогра-
фічна ситуація наразі за-
грозлива. 
 «Подивіться прогнози 
ООН. До 2050 року має за-
лишись 30 мільйонів ук-
раїнців. Саме тому ми на-
полягаємо на розширенні 
переліку доступних ліків, 
на будівництві житла для 
молоді і на підвищенні 
зар плат. Коли люди мати-
муть заробіток і свій ку-
ток, вони почнуть народ-
жувати дітей. Крім того, 
дуже важлива профілак-
тика хвороб і діагности-
ка. Ми добиваємось від-
новлення фінансування 
на спортивну інфраструк-
туру. Треба відновлювати 
масову фізкультуру. На-
ступний крок — діагнос-
тика. Потрібно відновити 
безкоштовні щорічні ме-
дичні огляди, щоб кожен 
українець раз на рік обсте-
жувався і лікарі могли ви-
явити хвороби на ранній 
стадії. Зараз у людей не-
має грошей на флюорог-
рафію, УЗД та все інше. 
Вони йдуть у лікарні тіль-
ки коли «півень клюне в 
одне місце», а тоді вже бу-
ває пізно. Ми хочемо вип-
равити цю ситуацію безко-
штовними медоглядами», 
— підсумував Ляшко. ■

НА ДОРОГАХ

Алкогольний дух  
Правоохоронці Київщини 
за вихідні зафіксували 
сотні правопорушень  
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ні умовляння, ні профілактичні бесіди, ні висо-
кі штрафи не діють на «відчайдухів», які  сідають за 
кермо «під шафе». Лише за ці два вихідні поліцей-
ські Київщини виявили 27 фактів керування транс-
портними засобами в стані алкогольного сп’яніння. 
А загалом за 2-3 грудня на правопорушників було 
складено 458 адміністративних протоколів.
 Зокрема, в суботу в  Обухові  поліцейські вияви-
ли водія «ІЖ-2717», 28-річного місцевого мешкан-
ця, який керував автомобілем у стані алкогольно-
го сп’яніння. З’ясувалося, рівень алкоголю в його 
крові перевищував норму майже в... 10 разів!
 На всіх, майже у прямому розумінні, «безголо-
вих» порушників, які перебували за кермом напід-
питку, правоохоронці склали адміністративні про-
токоли за ст. 130 (керування у стані алкогольного 
сп’яніння) КУпАП. Горе-водіїв відсторонено від 
керма, у них вилучені водійські посвідчення. Міру 
покарання встановлюватиме суд.
 Нагадаємо, що наразі водія за кермування в не-
тверезому стані, якщо він попадеться вперше, — 
штрафують на 10 200 грн. плюс позбавлять права 
керування на один рік. А якщо урок пройде безслід-
но і правопорушник попадеться «під мухою» вдру-
ге — то заплатить уже 20400 грн. плюс три роки без 
права керування автомобілем. ■

■

Лілія Олійник, лауреат премії 
«Мати року-2017» легко знаходить
спільну мову як із власною 
дітворою, так і з маленькими 
гостями.

❙
❙
❙
❙
❙

БЛАГОДІЙНІСТЬ

Ось тобі моя рука
Проект психологічної реабілітації для сімей 
з прийомними дітьми ініціювала багатодітна мама

■

ПРЕМІЇ

Наука добросусідства
Тернопільського вченого відзначили 
за дослідження проблем нелегальної міграції

■

ДОБРА СПРАВА

Ляшко хоче рятувати 
українців від завчасної смерті
Лідер Радикальної партії переконаний, що програма 
«Доступні ліки» повинна працювати і розширятися

■

Олег Ляшко не хоче, щоб українці ходили в аптеки, як у музеї,
тому добивається розширення програми безкоштовних ліків.

❙
❙
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«Особливо боятися Президенту нема чого, але за всіх президентів 
(окрім, можливо, Кравчука) піднімалася тема імпічменту, 
і всі президенти це блокували». Володимир Фесенко

політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

НОВИНИ ПЛЮС
Порошенко хоче «мінімалку» 
в 4100 гривень
 Президент Петро Порошенко заявив, що з на-
ступного року планує підвищити мінімальну за-
робітну плату в Україні до 4100 гривень. Про це 
він розповів під час виступу на ІІ Всеукраїнсь-
кому форумі об’єднаних громад у понеділок у 
Києві. За словами Президента, минулої п’ятниці 
підприємці поскаржилися йому на дефіцит робо-
чих кадрів. «Цей дефіцит означає, що в Україні 
почала зростати вартість робочої сили», — ска-
зав Порошенко. 
 Він додав, що звернувся до Прем’єра Володи-
мира Гройсмана з пропозицією збільшити міні-
мальну заробітну плату в Україні до 4100 гривень. 
Президент нагадав, що минулого року вже була 
збільшена мінімальна зарплатня в Україні з 1600 
до 3200 гривень. «Це було правильне рішення, і 
його слід продовжувати. Тому я написав листа до 
Кабінету Міністрів і тепер публічно звертаюся до 
Прем’єр-міністра з пропозицією наступного року 
вийти на рівень мінімалки в 4100 гривень», — 
сказав глава держави.
 Також Порошенко зазначив, що підприємцям 
слід наближати рівень заробітної плати до євро-
пейського, оскільки тоді у кваліфікованих робіт-
ників буде мотивація краще працювати і саме в 
цих роботодавців, що допоможе збільшити надхо-
дження до місцевих бюджетів, Пенсійного фонду 
тощо. Раніше повідомлялося, що бюджетною резо-
люцією пропонується встановити розмір мінімаль-
ної зарплати з 1 січня 2018 року на рівні 3 723 грив-
ні, з 2019 року — 4 173 гривні, з 2020 року — 4 425 
гривень. Як відомо, з 1 грудня прожитковий міні-
мум для працездатних осіб збільшився на 78 гри-
вень, або на 4,63% до 1 762 гривень.

Філарет не проситиме «помилування» 
у московської церкви
 Глава УПЦ Київського патріархату Філарет 
(Денисенко) готовий зустрітися для переговорів 
із главою РПЦ патріархом Кірілом, але не відмо-
виться від ідеї автокефалії Української церкви. 
Про це він заявив в ефірі телеканала «1+1», пе-
редає «Інтерфакс-Україна». «Якби він (патріарх 
Кіріл) запропонував зустрітися, я б, звичайно, по-
годився, але від своєї позиції — автокефалії Ук-
раїнської церкви — не відступив би», — підкрес-
лив Філарет. При цьому він зазначив, що поки та-
ких пропозицій не надходило.
 «Я попереджав, що незалежно від того, як за-
вершаться ці переговори, яким буде рішення ар-
хієрейського собору РПЦ, необхідно, щоб ми за-
лишалися єдиними, тому що для нас єдність має 
більше значення, ніж автокефалія», — наголосив 
патріарх. Як відомо, раніше на сторінці Архієрей-
ського собору, який відбувається у Москві, по-
ширили інформацію про звернення митрополита 
Філарета, в якому він нібито просив про помилу-
вання. Пізніше речник УПЦ КП заперечив цю ін-
формацію. Він зазначив, що патріарх Філарет ні-
коли не направляв і не направлятиме на адресу 
Російської православної церкви, патріарха Кири-
ла або когось іншого прохання про помилування.

НАБУ та ГПУ помирять у Вашингтоні
 Посол України в США Валерій Чалий споді-
вається залагодити конфлікт між керівництвом 
Генпрокуратури та Антикорупційного бюро Украї-
ни під час візиту представників цих відомств до 
Вашингтона. Про це він заявив в ефірі програми 
«Завтра» на телеканалі «112 Україна». «Від сьо-
годні вже тут директор НАБУ Артем Ситник, керів-
ник Антикорупційної прокуратури Назар Холодни-
цький приїде, приїдуть керівники правоохоронних 
структур, Генеральної прокуратури. Думаю, ми тут 
у посольстві їх об’єднаємо», — заявив посол.
 За словами Чалого, також від ГПУ у Вашингтон 
прилетить заступник Генпрокурора Євген Єнін.
 Як відомо, 29 листопада агента НАБУ звинува-
тили в провокації хабара, а в конспіративних при-
міщеннях бюро провели обшуки, вилучили тех-
ніку. Відомство Ситника заявило, що ГПУ і СБУ 
зірвали їхню спецоперацію і чинять диверсію про-
ти детективів НАБУ. Генпрокурор Юрій Луценко 
назвав методи НАБУ неприпустимими, а пізніше 
і зовсім заявив, що деякі агенти бюро «поза за-
коном», адже обрані не на конкурсі. Ситник це 
спростував. Президент Петро Порошенко зазна-
чив, що боротьба антикорупційних структур в Ук-
раїні нагадує бразильський карнавал. Ситник на 
це відповів, що керівники інших правоохоронних 
органів намагаються зірвати антикорупційну ре-
форму. НАБУ передасть матеріали з приводу об-
шуків у конспіративних приміщеннях бюро до Ге-
неральної інспекції ГПУ. ■

■ Наталія ЛЕБІДЬ

У неділю, 3 грудня, прихиль-
ники Міхеїла Саакашвілі 
зібралися в парку Шевченка, 
щоб влаштувати «народний 
імпічмент» — ще один марш 
за те, щоб відправити у від-
ставку діючого Президента. 
Фінальний мітинг пройшов 
на Європейській площі. «Це, 
можливо, єдиний шанс мир-
ним, законним способом 
зупинити сповзання Украї-
ни в диктатуру і нову руїну», 
— зазначив Саакашвілі в су-
боту ввечері, звернувшись 
до опозиційних президенту 
Порошенку політиків — Юлії 
Тимошенко, Олега Тягнибо-
ка, Андрія Садового та інших. 
Однак останні не прониклися 
«єдиним шансом» та до не-
дільного маршу не приєдна-
лися. Не було їх і біля наметів 
під Радою, котрі стоять там із 
17 жовтня. 

Модна тема
 Загалом учасників маршу 
було близько 5 тисяч. Вони 
пройшли колоною за марш-
рутом: бульвар Тараса Шев-
ченка — вулиця Хрещатик 
— алея Героїв Небесної сотні 
— вулиця Шовковична — ву-
лиця Грушевського — Євро-
пейська площа. На алеї Ге-
роїв Небесної сотні учасники 
Маршу вшанували пам’ять 
загиблих на Євромайдані. 
На перехресті вулиці Банко-
вої та алеї Героїв Небесної со-
тні поклали на дорозі плака-
ти з обіцянками Президента 
України, які, на думку учас-
ників акції, він не виконав. 
Під час ходи учасники мітин-
гу вигукували «Геть бариг!», 
«Імпічмент!» та «Київ, вста-
вай!».
 Головним же рефреном 
дійства було усунення Петра 
Порошенка від влади. Зага-
лом тема імпічменту Прези-
дента займе чільне місце в ін-
формаційному полі останніх 
тижнів. Тим більше, що один 
із соратників Саакашвілі, 
Юрій Дерев’янко, зареєстру-
вав відповідний законопро-
ект — «Про Президента Ук-
раїни та порядок припинення 
його повноважень», у якому 
прописаний механізм відсто-
ронення голови держави, і те-
пер в «Русі нових сил» вима-
гають його прийняти.
 Власне, розмови про ім-
пічмент звучать уже не пер-
ший раз за нинішньої ка-
денції парламенту. В 2016 
році група депутатів ініцію-
вала збір підписів за імпіч-
мент Петра Порошенка, а 
вже влітку цього року низка 
облрад, враховуючи Київсь-
ку, ухвалювала звернення 
до Верховної Ради про необ-
хідність запуску процедури 
імпічменту через ситуацію 
в країні. Такі рішення були 
суто декоративними та піз-
ніше навіть скасовувались 
через суди, але відповідний 
інформаційне тло створили 
— Порошенку наочно проде-
монстрували, що він не конт-
ролює ситуацію в кількох ре-
гіонах.
 Сьогодні ж процедура від-
сторонення голови держави 
прописана в статті 111 Кон-
ституції і робить імпічмент 
фактично неможливим. Для 
початку питання про зміщен-
ня Президента порушує  про-
ста більшість депутатів — 

226. І це найпростіший етап. 
Далі парламентом створюєть-
ся спеціальна тимчасова слід-
ча комісія, в яку мають увій-
ти не тільки народні депута-
ти, а й спеціальний проку-
рор та спеціальний слідчий. 
Висновки комісії потім роз-
глядаються парламентом і, 
якщо існують підстави для 
пред’явлення звинувачень 
Президенту, депутати ухва-
люють це рішення конститу-
ційною більшістю — більше 
300 голосів. 
 Відтак справа скеровуєть-
ся в Конституційний та Вер-
ховний суди. Конституцій-
ний Суд робить висновки 
щодо конституційності про-
цедури розслідування і роз-
гляду справи про імпічмент, 
а Верховний — про те, що в 
діях Президента дійсно є оз-
наки державної зради чи ін-
шого злочину. І тільки тоді 
трьома чвертями конститу-
ційного складу Ради (338 го-
лосів) приймається рішення 
про усунення глави держави 
в результаті імпічменту.
 Однак назбирати три 
чверті голосів парламен-
таріїв — завдання в ук-
раїнських реаліях саме по 
собі фантастичне, але про-
блема навіть не у цьому. 
Процедура відсторонення 
глави держави неврегульо-
вана і суто технічно. Зокре-
ма, залишаються питання 
щодо обрання спеціального 
прокурора та спеціальних 
слідчих, не визначено пра-
вовий статус цих осіб, а та-
кож керівництва та членів 
спеціальної тимчасової слід-
чої комісії, фінансове та ма-
теріально-технічне забезпе-
чення діяльності комісії. За-
конопроект Дерев’янка на-
магається врегулювати ці 
нюанси, але не змінює про-
писану в Конституції проце-
дуру — на фінальному ета-
пі імпічменту необхідні все 
ті ж захмарні три чверті від 
складу парламенту.

Саакашвілі заарештують?
 Хай там як, а постійне му-
сування даної теми не може 
не псувати Президенту Поро-
шенку нерви. Один із варіан-
тів вирішення проблеми те-
оретично полягає в усунен-
ні «двигуна» та натхненни-
ка ідеї імпічменту — Міхеїла 
Саакашвілі. Тож, очевидно, 
недарма Саакашвілі на одній 
зі своїх останніх прес-кон-
ференцій заявив, що, за на-
явною в нього інформацією, 
Президент Петро Порошенко 
віддав розпорядження Гене-
ральній прокуратурі та СБУ 
заарештувати його за спробу 
державного перевороту.
 «Мені стало відомо, що 
Порошенко остаточно пе-
рейшов червону лінію і нака-
зав мене заарештувати ніби-
то за спробу державного пе-
ревороту. І це розпоряджен-
ня він дав Луценку. І вони до 
3 грудня збираються мене за-
арештувати, нейтралізува-
ти, щоб убити мирний про-
тест. Вони підняли неісную-
чі справи за часів моєї роботи 
в Одесі, хочуть підвести все 
до зловживання владою», — 
поділився екс-«губернатор» 
Одещини. Саакашвілі додав, 
що СБУ кілька днів тому за-
просила зразки його голо-
су, щоб сфальсифікувати 
аудіозапис його розмов, які в 
Службі безпеки збираються 
опублікувати в день його аре-
шту.
 Крім того, за його слова-
ми, СБУ вже отримала рі-
шення суду на обшук його 
квартири. Саакашвілі встиг 
закликати своїх прихильни-
ків, щоб ті в разі його арешту 
були готові блокувати право-
охоронні органи, обласні де-
ржавні адміністрації, СБУ та 
ГПУ. Проте тривога — при-
наймні поки що — виявила-
ся хибною. До 3 грудня Саа-
кашвілі не заарештували, й 
свою акцію в центрі Києва він 
провів без ексцесів.
 Але, як стверджує видан-

ня «Апостроф», політичні со-
ратники Міхо переконані: ще 
— не вечір. Іншими словами, 
репресії тільки починаються. 
«Порошенко зараз в агонії, і 
єдине, що його хвилює — це 
другий термін його каденції, 
а також усі, хто цьому термі-
ну заважають — Саакашвілі, 
НАБУ... Тобто всі, хто буде 
проти системи, яку він зберіг 
після Януковича і потім зано-
во став вибудовувати під себе. 
Це один з ходів Петра Олек-
сійовича. За нашою інформа-
цією, вони збираються йти 
на певні провокації, фабри-
кації доказів», — говорить в 
інтерв’ю виданню колишній 
заступник Генерального про-
курора Давид Сакварелідзе. 
 А от що каже автор за-
кону про імпічмент Юрій 
Дерев’янко: «Все можли-
во і всього можна очікувати 
від неадекватної влади. На 
жаль, від Петра Порошенка, 
який як вогню боїться Саа-
кашвілі і його прихильни-
ків, можна чекати чого за-
вгодно. Про це свідчать ос-
танні гучні затримання, пе-
реслідування і видворення 
людей, що так чи інакше мо-
жуть бути пов’язані з діяль-
ністю «Руху нових сил». На-
приклад, 17 листопада було 
викрадено трьох грузинів 
— Мамуку Абашидзе, Вано 
Надірадзе і Зураба Цинцад-
зе, яких видворили з Украї-
ни без будь-яких пояснень. 
19 листопада жорстоко поби-
ли водія Міхеїла Саакашвілі, 
в якого забрали документи. 
Сьогодні тиск, погрози і про-
вокації проти представни-
ків «Руху» не припиняють-
ся, а тільки посилюються», 
— каже депутат. 
 Тим часом влада наполя-
гає на тому, що всі дії та гуч-
ні заяви Міхеїла Саакашвілі 
є лише його піаром. І оскіль-
ки два протилежні табори ні-
коли не зійдуться в думках із 
цього приводу, шоу, очевид-
но, триватиме. ■

ПРОТЕСТ

Президентський 
«екзорцизм»
Саакашвілі намагається влаштувати Порошенку імпічмент. 
Поки безуспішно

■

У неділю в Києві проходив «марш за імпічмент» Президенту Порошенку.❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Був час, коли, щоб купити «Україну мо-
лоду», потрібно було вставати зранку, та 
ще й вистоювати добрячу чергу. А після 
10-ї години ранку газету як раніше, так і 
тепер, знайти практично нереально — і 
це при тому, що, крім кіосків «Союздру-
ку», на кожному кроці в попередні роки 
можна було зустріти газетні розкладки 
— і в метро, і біля базарчиків, і просто 
в людних місцях. Причому україномов-
ної преси там вистачало — лише в Києві 
були регулярні газети «Хрещатик», «Сто-
лиця», «Вечірній Київ». А наклади «Сіль-
ських вістей» у найкращі часи сягали 2 
мільйонів 600 тисяч. 
Тепер же на нечисленних газетних роз-
кладках україномовна преса — рідкісний 
гість. Зате «Комсомольская правда в Ук-
раине», «Аргументы и факты», «Мос-
ковский комсомолец», ті ж самі «Вести»  
— скільки завгодно. Та й лишилося їх, 
загальнополітичних україномовних дру-
кованих видань всеукраїнського рівня — 
на пальцях можна перерахувати. Крапля 
в морі, якщо брати загальний ринок дру-
кованої преси.
«УМ» спробувала розібратися в причи-
нах такого стану речей.

Битва за інформаційний простір
 «Хто володіє інформацією, той во-
лодіє світом», — сказав колись Уїнс-
тон Черчилль. Це дуже добре зрозумі-
ли в тій же Росії ще в 90-х, узявшись 
активно освоювати український інфор-
маційний ринок. Спочатку це була літе-
ратурна експансія: Росія давно надала 
максимальні пільги видавцям, що доз-
волило росіянам кинути у це середови-
ще величезні гроші, заповнивши ук-
раїнський ринок літературою найріз-
номанітнішого штибу: від романів Ма-
риніної та Донцової до чорносотенної 
літератури та розмаїтих посібників із 
чорно-білої магії.  Потім — музична та 
телевізійна. «Все це почалося з леген-
ди про те, що Путін, коли після Єльци-
на прийшов до влади, взявся аналізува-
ти, чим дихає народ, що він дивиться. 
І він побачив, що люди підсіли на бра-
зильські та мексиканські серіали, які 
щойно з’явилися на екранах. А ці серіа-
ли формують стиль мислення, звички, 
поведінку. Усі говорили про Ізауру, на-
зивали свої дачі фазендами і так далі. 
І тоді він дав вказівку спрямувати ве-
личезні кошти на те, щоб заповнити цю 
нішу своїм продуктом. І було знято ти-
сячі серіалів, у тому числі й про росій-
ських силовиків, про ментів, про Ка-
мєнську, про Швецову, які з часом за-
полонили і наш екран, формуючи спіль-
ний культурний простір. Так само і з 
газетами — ми років сім тому прово-
дили соціологічні дослідження на пів-
дні України, так там найбільш топови-
ми виданнями, які продавалися навіть 
у супермаркетах, були «Комсомольская 
правда» та «Аргументы и факты». Це 
була прорахована стратегія, яка й досі 
дає свої плоди», — розповідає «УМ» 
засновник Центру дослідження Росії 
політтехнолог Денис Богуш.
 Крім «російського», на український 
медіа-ринок із середини 90-х почали 
впливати й інші фактори. В першу чер-
гу — економічні, адже видання друко-
ваної преси потребує значних ресурсів. 
Того ж паперу, який досі доводиться ку-
пувати чи в Росії, чи в Білорусі, чи деін-
де за долари. Особливо це далося взна-
ки після фінансових криз 1998 та 2008 
років. І поступово медіа-ринок перей-
шов під контроль олігархів, які могли 
давати значні кошти на розвиток ЗМІ. 
У 2016 році Інститут масової інформа-
ції та «Репортери без кордонів» прове-
ли моніторинг українського медіа-рин-
ку і дійшли висновку, що 75% медіа Ук-
раїни належить політикам і олігархам. 

«Ринок найрейтинговіших друкованих 
ЗМІ зосереджений у руках  чотирьох 
власників. Це — Ахметов («Сегодня»), 
Курченко («Кореспондент», «КП в Укра-
ине», «Аргументы и факты»; «День ги», 
«Теленеделя»);  Мозговий/Александро-
ва («Вести»). Експерти зазначають, що 
троє власників мають проросійську по-
зицію та друкують свої видання пере-
важно російською мовою», — йшлося у 
висновках моніторингу.
 На жаль, це питання досі лишається 
відданим на відкуп бізнесу і так і не пе-
рейшло у сферу державних інтересів. І в 
боротьбі патріотизму та великих грошей 
останні, на жаль, поки що беруть гору. 
Що вже казати, коли в червні 2014 року 
в ефірі програми «Вечір з Миколою Кня-
жицьким» ще один медіа-магнат Борис 
Ложкін, щойно призначений на поса-
ду глави Адміністрації Президента но-
вообраного Петра Порошенка, прямим 
текстом заявив, що «україномовна пре-
са невигідна». Як-то кажуть, без комен-
тарів.

«Це — як на війні: воюють 5 відсотків»
 Колись, розмовляючи з відомим ук-
раїнським меценатом, засновником ви-
давництва «Смолоскип» Осипом Зінке-
вичем, почула від нього цікаву річ: усі 
співробітники видавництва в Америці 
працювали на громадських засадах. «У 
нас було золоте правило: протягом тиж-
ня ти працюєш на себе, а на вихідних 
— маєш попрацювати для України», — 
сказав тоді пан Осип. 
 Десь у таких само умовах нині опини-
лися і співробітники україномовних дру-
кованих видань, яким доводиться пра-
цювати практично на голому ентузіазмі. 
От тільки «на Україну» їм доводиться 
працювати тиждень, а «на вихідних» — 
шукати приробіток, щоб вижити. Бо на-
звати гідною зарплату в 2,5 тисячі (тоді 
як навіть вантажникам у супермарке-
тах платять удвічі більше) важко. «Ми 
практично не маємо можливості друку-
вати тираж більший, ніж передплатний. 
Тобто газета мало продається на пошто-
вих відділеннях, обмежено в кіосках 
«Преси», бо ризикуєш частину відпра-
вити «під ніж». Здається, «Голос Украї-
ни» через це відмовився взагалі давати 
газету на продаж. «Просвіта» (а ми ста-
тутний друкований орган товариства) в 

цьому році витратила на газету 291 246 
грн. А треба в чотири рази більше. Наші 
зар плати — 2500. Один день (середу) ко-
лектив (10 осіб) не працює. А головне, 
ви помітили — існування наших видань 
ігнорують в інформаційному просторі. А 
нерозумні або заангажовані «патріоти» 
ще й під’юджують нас за малотираж-
ність, «зацикленість на українській те-
матиці». Ми ж не пишемо, що хтось ко-
мусь відкусив вухо, зґвалтував бабусю... 
Але я працюю на бібліотеку. Може, ко-
мусь згодиться та інформація про вузь-
кий прошарок українців-просвітян. Це, 
як тепер на війні: воюють 5 відсотків», 
— ділиться з «УМ» головний редактор 
газети «Слово Просвіти» письменниця 
Любов Голота.
 Через це частина друкованих ЗМІ, 
незалежних від олігархів, або пішли в 
інтернет, або уже припинили своє іс-
нування. Інші намагаються хоч якось 
втриматися на плаву і зберегти своїх 
читачів. А це з кожним місяцем стає 
все важче. Особливо вдарило по дру-

кованих газетах підвищення курсу до-
лара з 8 гривень до 26 з копійками піс-
ля 2014 року. Не всі змогли і викона-
ти розпорядження прем’єра Гройсмана 
про підвищення мінімальної заробіт-
ної плати до 3200: після запровад-
ження цієї норми зросли лише подат-
ки, тому частина працівників змуше-
на перейти на півставки. Так само ре-
гулярно зростають тарифи на друк, на 
послуги Укрпошти із доставки преси, 
орендна плата за приміщення. Єди-
не, що неухильно падає, — купівельна 
спроможність населення.
 На жаль, скорочення ринку друко-
ваної преси — об’єктивна реальність 
нашого часу. «Медійний ринок орієнто-
ваний на прибуток, а головні спожива-
чі україномовної друкованої преси — це 
пенсіонери, які нині практично непла-
тоспроможні», — говорить виконавчий 
директор ГО «Детектор медіа» Діана Ду-
цик. 
 От тільки іншою частиною медалі 
цих процесів стає часткове зникнення 
авторської журналістики, яку заступи-
ла блогосфера та перепости. Тепер, щоб 
написати новину, необов’язково бути 
очевидцем події: достатньо переписати 
щось із «Фейсбука» чи взяти інформа-

цію з сусіднього сайта. Як наслідок — іде 
боротьба за сенсаційність, на перше міс-
це виходить інформація про аварії, тра-
гедії, хвороби, смерті чи інші нещастя. І 
столичний телеканал, обираючи між су-
часним фольклорним фестивалем і ДТП, 
коли п’яний водій збив пішохода, поси-
лає камеру знімати друге. І за всім цим 
ми практично не помічаємо, як інформа-
ція змінює нас, як ми перестаємо дума-
ти і більше рефлексуємо не на те, що від-
булося, а на те, як нам це подали, як ве-
демося на маніпуляції та інформаційні 
вкиди. А ще Гіппократ усіх попереджав: 
«Ми те, що ми споживаємо».
 Але інтернет — це прерогатива мо-
лоді і людей до 50 років. А старші нетер-
пляче чекають, коли поштарка прине-
се їм улюблену газету. І відкладають зі 
своєї пенсії кошти на передплату улюб-
леної газети. А потім передають із рук 
у руки підшивки газет, щоб було що ве-
чорами почитати. Бо там є інформація, 
яка не старіє через годину після своєї по-
яви.

Наказано — вижити
 У ситуації, що склалася, очевид-
не одне: без грамотної державної полі-
тики та певних преференцій українсь-
ким ЗМІ не вижити. Зрештою, це нор-
мальна європейська практика, як свід-
чить дослідження Центру демократії та 
верховенства права. І це не лише подат-
кові пільги та виключення з-під оподат-
кування, які існують у більшості країн 
Європи (у Бельгії, Данії, Норвегії та Ве-
ликобританії податок на передплату ви-
дання не сплачують взагалі, як і в Ук-
раїні, тоді як в Австрії, Німеччині та Ір-
ландії він зменшений приблизно на по-
ловину. Також у Данії, Франції, Італії та 
Велико британії преса, що виходить дру-
ком принаймні 5 разів на тиждень, ко-
ристується зменшеним поштовим тари-
фом на доставку).
 У багатьох країнах існує і пряма фі-
нансова підтримка видань, покликана 
максимально зберегти баланс думок та 
інтересів. «Правила надання державної 
підтримки відрізняються від країни до 
країни і враховують ті особливості, які 
має відповідний ринок преси. Деякі мо-
делі спрямовані на збереження наявних 
видань від закриття (як це відбувалось 
у скандинавських країнах у 70-х роках 
після хвилі банкрутств газет у  цьому ре-
гіоні), а інші — прагнуть підтримати ви-
користання новітніх технологій (у 2009 
році у Франції суттєво збільшили ви-
трати на пристосування преси до ново-
го медіа-середовища, а з 2016 року там 
розроблено спеціальні програми на впро-
вадження інновацій у медіа)», — ствер-
джує юрист Інституту медіа права Кате-
рина Кулина.
 Поступово на роль інформаційної та 
культурної сфери у формуванні світо-
гляду людей таки починають реагува-
ти і в наших державних органах. У квіт-
ні Петро Порошенко підписав Закон 
«Про державну підтримку кінематогра-
фії в Україні», а днями — Закон про змі-
ни до Митного та Податкового кодексів 
України щодо державної підтримки кі-
нематографії. «Йдеться про зняття опо-
даткування, зняття мита на обладнан-
ня, яке завозиться кінематографістами 
для того, щоб знімати якісне, патріотич-
не, українське кіно», — зазначає прес-
служба Президента.
 На ситуацію з україномовними ЗМІ 
звернули увагу й у Верховній Раді. 15 
листопада народні депутати Вікторія 
Сюмар, Дмитро Лубінець та Олена Кон-
дратюк зареєстрували законопроект № 
7291 «Про мораторій на підняття та-
рифів на доставку україномовних дру-
кованих видань на території України 
та періодичних регіональних і місцевих 
видань на підконтрольній Україні тери-
торії Донецької і Луганської областей», 
яким пропонується протягом  трьох 
років лишати незмінними приймання 
передплати та оплату доставки ЗМІ до 
читачів. 
 От тільки коли цей законопроект ді-
йде до розгляду і яким буде його доля, 
передбачити важко. Поки що ЗМІ мо-
жуть розраховувати лише на підтримку 
вірних їм передплатників — тим більше 
що передплатна кампанія практично за-
вершується. ■

ПИТАННЯ РУБА

Невигідна преса
Чому україномовні патріотичні друковані видання опинилися на межі виживання?

■

У багатьох країнах існує і пряма фінансова підтримка видань, 
покликана максимально зберегти баланс думок та інтересів.
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Тарас ЗДОРОВИЛО 

Уже став історією доленосний всеук-
раїнський референдум 1 грудня 1991 
року, коли 90,32 % громадян тоді ще 
УРСР проголосували за проголошення 
незалежності України. Якби цього не 
сталося, то ніякого підписання Біловезь-
кої угоди, яка фактично задокументува-
ла розвал СРСР, не було б.
Аби пригадати ті буремні часи та винес-
ти з них певні уроки, в стінах Національ-
ного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова відбулася дискусія 
«1 грудня 1991 року, український рефе-
рендум: уроки історії для майбутнього». 
Її організаторами стали Міжнародний 
центр Балтійсько-Чорноморських до-
сліджень і консенсусних практик та пе-
дуніверситет. Із майбутніми педагогами 
та викладачами вишу зустрілися люди, 
які свого часу взяли колосальну історич-
ну відповідальність: очільники українсь-
кої держави — Леонід Кравчук і Віктор 
Ющенко, а також Геннадій Бурбуліс, де-
ржавний секретар РРФСР (1991—1992 
рр.), один із головних дійових осіб у під-
готовці та підписанні Біловезької угоди. 

У ХХ ст. Україна шість разів 
проголошувала незалежність
 1 грудня 1991 року — день Великод-
ня української ідеї, вважає третій Прези-
дент Віктор Ющенко. «За ХХ ст., почи-
наючи з листопада 1917 року по серпень 
1991 року, Україна шість разів проголо-
шувала незалежність — п’ять разів у нас 
її забирали. З одного боку — це великі на-
ціональні свята, з іншого — великі тра-
гедії, коли ми згадуємо оці п’ять держав, 
які не вдалися. Деякі з них протримали-
ся 42 години, три доби, але за це було вар-
то боротися, — каже Віктор Ющенко. — 
Тому незалежність, проголошена в 1991 
році, — одна з найвеличніших подій для 
української нації. Це наше воскресіння, 
яке дуже часто ми недооцінюємо, й тому 
досить складно зараз відбувається наше 
становлення». 
 «На жаль, ми дуже швидко зупиняє-
мося на чомусь, — приєднується до роз-
мови безпосередній учасник подій 1991 
року Леонід Кравчук. — Був Помаран-
чевий майдан, але не пройшло і півроку, 
як ми про нього забули та почали діяти 
поза його вимогами. Відбувся Євромай-
дан, минуло чотири роки, а ми навіть не 
знаємо, хто був на ньому головним воро-
гом, хто перестріляв наших людей. Бо по-
чинали Майдан одні, а до влади прийшли 
інші люди, й це є відповіддю на те, чому 
не втілюються в життя вимоги Майдану. 
 Зараз навколо нас — одні супротивни-
ки: Росія, Польща, Угорщина, Румунія. 
Ми опинилися в оточенні країн, які пос-
тійно мають до нас якісь претензії: одні 
хочуть загарбати наші території, інші 
— щоб ми називали вулиці, як вони хо-
чуть, і виставляли своїх героїв... як во-
рогів. Чому це відбувається? Бо стоїмо на 
колінах. От коли випростаємося... У 1991 
році нам вдалося випростатися. А знаєте, 
як він розпочинався?»

Незалежність проголосили, проте 
жодна країна світу її не визнала 
 17 березня 1991 року Михайло Горба-
чов організував всесоюзний референдум 
зі збереження СРСР як оновленої федера-
ції, пригадує ті події Леонід Макарович, 
і за це в Україні проголосувало 73% лю-
дей! Але жити в Союзі ставало дедалі гір-
ше й треба було зберегти Україну. Тоді 
вдалося переконати людей, що жити в 
«тій» країні рад і зберегти Україну як де-
ржаву, як націю, зберегти її мову, куль-

туру, історію не вдасться. Тому 24 серпня 
Верховна Рада зібралася й прийняла Акт 
про державну незалежність України.
 «І тут відбувається цікава річ: Акт 
прийняли, незалежність проголосили, а 
жодна країна світу нас не визнає, — зга-
дує Леонід Кравчук. — Я починаю ціка-
витися через представників посольств, 
чому так, а вони дають просту відповідь: 
мовляв, у березні був всесоюзний рефе-
рендум, його ніхто не відміняв, Україна 
проголосувала, тому ВР актом відмінити 
референдум не може. Тож я починаю по-
рушувати питання про проведення вже 
всеукраїнського референдуму, але на той 
час закону про місцевий референдум не 
існувало. Більше того, ті, хто били себе в 
груди й оголошували себе великими пат-
ріотами (й зараз продовжують це робити), 
прийшовши на Софійську площу, сказа-
ли: «Це Кравчук придумав, бо він не хоче 
незалежності України, — народ проголо-
сує проти й незалежності не буде»... 
 Але, хвалити Бога, тоді Верховна Рада 
попри те, що в залі було 380 членів КПРС 
(а для позитивного рішення необхід-
но було 226 голосів, і, здавалося, згадує 
Кравчук, більше 45 не назбираємо), таки 
проголосувала за Незалежність і прове-
дення всеукраїнського референдуму. 

 Але хто думав, що Україна нарешті 
стала незалежною, помилявся: потрібен 
був іще дуже важкий шлях до Біловезь-
кої угоди. Бо, коли створювали Радянсь-
кий Союз, ніхто в документах не позна-
чив, який механізм виходу з нього. Тож 
як бути, коли немає механізму? Дуже 
«просто»: розвалити те, з чого немає ви-
ходу. Що й було зроблено в Біловезькій 
пущі: підписано документ, що Радянсь-
кий Союз як суб’єкт міжнародного пра-
ва перестає існувати.
 «Якби СРСР залишився, нас із обійм 
не випустили б, — каже Леонід Кравчук. 
— Отакий був час, і така дорога, яку ми 
пройшли. Бо завжди шукали порозумін-
ня...» 

Документ, який змінив хід історії
 Нащадок литовських емігрантів Ген-
надій Бурбуліс представляє далекогляд-
них політиків, і не лише російських. 

Він був безпосереднім учасником подій 
у Біловежжі, це та людина, яка готува-
ла підсумковий документ і один із чоти-
рьох (із ним були також Кравчук, Шуш-
кевич, Єльцин), кому завдячуємо вихо-
дом у світ документа, що забезпечив те 
відносно спокійне розлучення з колиш-
ньою імперією.
 «Згадуючи історію, нечасто вбачають 
зв’язок 1917 і 1991 років, — розпочав 
гість із Росії. — Але ми, старше поколін-
ня, цей зв’язок відчуваємо фактично все 
своє життя. Розпад радянської тоталітар-
ної системи, що була в людській історії 
однією з найзловісніших, був зумовле-
ний родовою травмою 1917 року. Бо не-
можливо створити здорове й повноцінне 
суспільство, міцну й поважну державу, 
якщо в її основі було закладене насилля, 
зневага до особистості та власної історії. 
 Пишаюся, що 8 грудня 1991 року ра-
зом із Єльциним від 150-мільйонного 
російського народу підписав документ, 
який змінив хід світової історії. Ми були 
сповнені не лише натхнення від значу-
щості звершеного, а й певними тривога-
ми: чи впораємося з історичним викли-
ком, який здійснили? Нас із Єльциним 
окриляв всеукраїнський консенсус, який 
було продемонстровано 1 грудня на ре-

ферендумі. Якби цього не сталося, то не 
було б ні Біловезької угоди, ні тих звер-
шень, випробувань, тріумфів, засмучень, 
які ми всі пережили за ці 26 років».
 Наразі Геннадій Едуардович працює 
як колега-радник у нещодавно утворено-
му (рівно рік тому було проведено перший 
форум) Міжнародному центрі Балтійсь-
ко-Чорноморських досліджень і консен-
сусних практик (куди входять 15 колиш-
ніх президентів країн Балтійсько-Чор-
номорського простору) та його базовій, 
публічній інституції — Балтійсько-Чор-
номорському фонді. «Із того, як кожен із 
нас формує історію самого себе — із від-
повідальності за вибір, за свої ідеї й мрії, 
— складається історія держав, — вважає 
Геннадій Бурбуліс. — Цим маємо керува-
тися щодня. Сьогодні ми не лише радіємо 
від тих звершень, які нам вдалося разом 
здійснити у 1991 році, а й дуже сумуємо 
від тих трагічних випробувань, котрі ос-

танні роки переживають наші країни. Зло 
не може бути довгим і воно не може тріум-
фувати вічно, воно — вразливе й завжди є 
продуктом слабких, заздрісних і невпев-
нених у собі. І коли одного разу, зробив-
ши проступок із юридичної та моральної 
точок зору, ці люди при владі не можуть 
спокійно жити, а шукають вихід, як би 
войовничо вони зовні не виглядали».

Бити по мішку чи по віслюку?
 Модератор цієї зустрічі Віктор Ющен-
ко пригадав мудрий вислів «залізної леді» 
Маргарет Тетчер: «Якщо ви не можете 
дати відповідь на безпекове питання, то 
ви ні на що не можете дати відповідь!» І 
дійсно, історія п’яти українських суве-
ренітетів ХХ ст. якраз і вчить: якщо ви 
не можете захистити свою декларацію, ви 
програєте незалежність!.. І це стосується 
будь-якої європейської країни. 
 «Безпекове питання, — наголосив Вік-
тор Андрійович, — найактуальніше на 
сьогодні, адже ми втратили 7% національ-
ної території, на наших землях «катаєть-
ся» більше 500 російських танків і біль-
ше сотні їхніх артилерійських крупно-
каліберних установок, багатотисячна ар-
мія вояків російських регулярних  військ 
і найманців із різних кінців Росії». 
 Нас привчили, що в нас немає вій-
ни, а лише АТО. Але згадаймо мудрість 
Арістотеля: «Якщо ви допускаєте непра-
вильне визначення дефініцій — наступ-
ний крок з усунення цієї причини буде 
обов’язково помилковим, бо ви будете 
стукати не у двері, а в глуху стіну й вона 
вам ніколи не відкриється». От і путінсь-
ка Росія намагається переконати світ, що 
то, мовляв, внутрішній конфлікт, і потрі-
бен формат, де з одного боку будуть пред-
ставники Української держави, а з іншої 
— терористичного угруповання... 
 «Хтось із політиків каже, що це кон-
флікт регіональний, а хтось — геополі-
тичний, — продовжує роздуми Віктор 
Ющенко. — Якби в цій дискусії брав 
участь Вінстон Черчилль, думаю, що 
він сказав би приблизно так: «Шановна 
європейська націє, а ви не зауважуєте, 
що від Балтії до Чорного й Каспійсько-
го морів стоїть висока, широка металева 
завіса, яка розділяє в Європі дві проти-
лежні політики та ідеологеми: феодаль-
ну самодержавну Росію й європейську 
демократію, котрі ніколи не вживуть-
ся, бо це два різні світоглядні погляди. 
І ваша проблема — не регіональна схід-
ного Донбасу, а геополітична». І якщо 
це буде визнано, то зразу визнається, 
що цей клопіт, проблему можна ліку-
вати тільки геополітичним інструмен-
тарієм! І не захарченки повинні сидіти 
на іншій стороні столу переговорів, бо 
вони не є джерелом війни, вони — ніщо. 
Джерело агресії сидить у Кремлі! Тож, 
Європо, давай визначатися: ми будемо 
бити по мішку чи по віслюку?!
 Мені прикро, коли в Європі мене за-
питують, по кому дзвонить дзвін, і я що-
разу відповідаю: «По вас...». Цілісність 
сьогоднішнього світу розвалюється не 
лише через те, що танки проходять фі-
зичний кордон. Ви можете бути за тисячі 
кілометрів, але у вас не буде спокою, бо 
агресію (не менш руйнівну, ніж це роб-
лять танки) зараз можна творити й на від-
стані. І консолідації, яка була характер-
на для європейської сім’ї, ще декілька 
років тому, зараз бракує». 
 «У війні перемагає не зброя — три 
чверті перемоги творить дух. І все почи-
нається з нас: і на Донбасі чи Криму нас 
узяли не новою зброєю чи потужною ар-
мією... І від того, який у нас буде сфор-
мовано дух, буде й відповідь на питання, 
чи здатні ми відстояти свою землю й полі-
тичний суверенітет», — підсумовує Вік-
тор Ющенко. 
 Аксіомою є те, що історію потрібно не 
просто знати, а ставитися до неї відпові-
дально, а ще треба обдумано творити су-
часну історію: сісти за «круглий стіл», 
щоб домовитися, як припинити війну й 
жити завтра. І як не погодитися з Леоні-
дом Кравчуком, який наприкінці зуст-
річі сказав: «У нашій державі є чотири 
величезні проблеми, без вирішення яких 
ніякий прогресивний поступ вперед є не-
можливим, а тому треба: завершити вій-
ну, здолати корупцію, побороти бідність 
(60% живе за її межею) й вирішити без-
пекове питання!» ■

ЯК ЦЕ БУЛО 

«У 1991 році нам вдалося 
випростатися» 
Як «падав» Союз та творилася українська незалежність 
очима безпосередніх учасників тих подій

■

Коли створювали Радянський Союз, ніхто не передбачив механізму 
виходу з нього. Отже, треба було розвалити те, з чого немає виходу.

У столичний педуніверситет для дискусії, присвяченій подіям 1 грудня 1991 року, завітали 
Віктор Ющенко, Леонід Кравчук та Геннадій Бурбуліс.
Фото автора.

❙
❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 У неділю, 3 грудня, у всіх 
християн світу, окрім право-
славних, розпочався Адвент 
— чотиритижневий період 
очікування Різдва. У вели-
ких і маленьких містах у цей 
день відкрились різдвяні яр-
марки, на вулицях з’явилися 
Санта Клауси, а в церквах за-
палили привезений iз Єруса-
лима вогонь. 
 Церква вважає Адвент ча-
сом «радісного очікування» 
народження Ісуса, а також пе-
ріодом милосердя, допомоги 
знедоленим та благодійності. 
На відміну від православних, 
християни західних обрядів 
більше не вважають Адвент пе-
ріодом посту. 
 Найвідомiшою традицією, 
яка поширилася всім світом, 
є вінок Адвенту. Сплетений iз 
ялинкових гілок вінок має чо-

тири свічки. У перший тиж-
день Адвенту запалюють одну 
свічку, у другий — дві. І так 
далі, щоб з кожним тижнем 
ставало світліше. Кожна свіч-
ка є символічною: перша на-
зивається свічкою Пророцтва, 
друга — Вифлеємською, третя 
— свічкою Пастухів, а остан-
ня, четверта, — свічкою Ян-
голів. В останню неділю Ад-
венту над ялинковим вінком 
мають бути запалені всі чоти-
ри свічки — вони сповіщають 
про настання Різдва Христо-

вого. Хоча є відмінності. На-
веденої традиції дотримують-
ся у Німеччині, а, наприклад, 
у Франції та США ялинкові 
вінки просто прикріплюють 
на дверях будинку чи кварти-
ри. 
 Окрім того, в останні роки 
набрав поширення Адвент-ка-
лендар, який нараховує лише 
24 дні, за кількістю днів Ад-
венту. В церквах під час Ад-
венту священики одягнені у 
шати фіолетового кольору, за 
винятком третьої неділі Ад-

венту, яка має назву Gaudete, 
від латинського слова «Радій-
те». В цей день на священи-
ках шати рожевого кольору. 
Також цього дня у Римі Папа 
благословляє на площі Свято-
го Петра у Ватикані фігурки 
дитяти Ісуса, які приносять 
діти. 
 З Адвентом також розпо-
чинається новий літургічний 
рік. Під час вранішньої служ-
би першого дня Адвенту в хра-
мах запалюють спеціальну 
свічку, яка символізує Діву 
Марію. На початках христи-
янства Адвент пов’язували з 
підготовкою до свята Богояв-
лення — Трьох Королів. Лише 
починаючи з п’ятого століт-
тя Адвент став символом очі-
кування Божого Різдва. Наз-
ва «Адвент» походить від ла-
тинського слова adventus, що 
означає прихід чи прибуття 
короля. ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ
ВІД МІНІСТРА

Як поїхати 
з дитиною 
за кордон? 
Добрий день! Ми з чоловіком вже 
2 роки не живемо разом, офіційно 
розлучені. Наш спільний син живе 
зі мною. Аліментів мій колишній не 
платить, слава Богу, можемо нор-
мально жити без допомоги. Єдина 
проблема — не можу з сином пої-
хати відпочити за кордон, бо його 
батько не дає дозвіл. Чи можна 
якось вирішити це питання? 

Роз’яснення дає міністр юстиції 
Павло Петренко

Які правила виїзду осіб, які не 
досягли 16-річного віку?
 Виїзд з України громадян, які не досягли 
16-річного віку, здійснюється за згодою обох 
батьків та в їх супроводі або в супроводі осіб, 
уповноважених ними, які на момент виїзду з 
України досягли 18-річного віку. 
 Виїзд з України громадян, які не до-
сягли 16-річного віку, в супроводі осіб, які 
уповноважені обома батьками, здійснюєть-
ся за нотаріально посвідченою згодою обох 
батьків із зазначенням держави прямуван-
ня та відповідного часового проміжку пере-
бування у цій державі.

Як отримати дозвіл на виїзд за 
кордон дитини?
 Найкращим варіантом є добровільне от-
римання такого дозволу. Згода батьків на 
виїзд дитини за кордон оформлюється у 
вигляді заяви, на якій справжність підпису 
батьків засвідчується нотаріально — в дер-
жавній нотаріальній конторі чи в приватно-
го нотаріуса. 

Якщо один із батьків принципово 
не хоче давати дозвіл?
 За відсутності згоди одного з батьків 
виїзд дитини за кордон може бути дозво-
лено на підставі рішення суду. Позовна за-
ява про надання дозволу на виїзд без зго-
ди та супроводу одного з батьків подається 
в порядку цивільного судочинства до місце-
вого суду за зареєстрованим місцем прожи-
ванням або перебуванням відповідача. За 
подання заяви особа сплачує судовий збір 
у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону 
України «Про судовий збір».

Які документи для цього 
потрібні? 
 У позовній заяві має бути зазначено:
 * мета виїзду дитини за кордон (ліку-
вання, відпочинок, відвідування родичів 
тощо);
 * період перебування за кордоном ди-
тини;
 * місце перебування (проживання) ди-
тини за кордоном;
 * факт відмови другого з батьків у на-
данні згоди на виїзд дитини за кордон.
 До позовної заяви необхідно додати та-
кож докази, що підтверджують викладені в 
заяві обставини. Так, документами, що під-
тверджують мету виїзду дитини за кордон 
можуть бути: довідка з лікувального закла-
ду про те, що дитина потребує лікування за 
кордоном, туристична путівка, путівка в са-
наторій, запрошення від родичів тощо.

Зверніть увагу!
 Міністерство юстиції розробило законо-
проект, який посилює відповідальність бать-
ків, які ухиляються від сплати аліментів. До-
кументом передбачається, що той із батьків, 
який не забезпечує свою дитину, а сума боргу 
перевищує 6 місяців, тимчасово втрачає пра-
во вирішувати питання виїзду дитини за кор-
дон із тим із батьків, з ким дитина проживає, 
до погашення такої заборгованості.
 Законопроект Верховна Рада розгляну-
ла і прийняла у першому читанні. Нині три-
ває підготовка до другого читання.
 Детальну консультацію можна отримати 
в Координаційному центрі з надання право-
вої допомоги: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 
73, оф. 312. Телефон: (044) 486-71-06. ■

■
■

«Есемесці» виповнилося 25 років
 Третього грудня виповнилося 25 років iз відправ-
лення першого у світі SMS-повідомлення. Тоді бри-
танець Ніл Папворт з електронної фірми Sema Group 
надіслав главі британської телекомунікаційної фірми 
Vodafone Річарду Джарвісу коротке повідомлення з 
двох слів Merry Christmas («Веселого Різдва»). Джар-
віс не міг відповісти, бо його стільниковий телефон ще 
не мав клавіатури. Тепер телефони, з яких була відправ-
лена й отримана перша «есемеска», можна побачити 
хіба що в музеях. Ми всі є свідками, який прогрес здій-
снила телефонія за ці чверть століття. В наші дні важ-
ко собі уявити людину без смартфона. Але віртуальне 
спілкування створило і додаткові складнощі, оскільки 
люди втрачають можливості особистого спілкування та 
емоції, які виникають при розмові обличчя-в-обличчя. 

Французький уряд стане ближчим до 
народу. На три дні
 Глава французького уряду Едуард Філіпп та 50 
членів його кабінету на три дні залишать Париж і 
працюватимуть у французькій провінції, в регіоні 
Лот на південному заході Франції. Переїзд відбу-
деться 13 грудня. Незвична ініціатива, яка нале-
жить главі уряду, є одночасно символічною і праг-
матичною. В дні, які обрані для «роботи в екзилі», 
в Лоті відбуватиметься загальнонаціональна кон-
ференція регіонів Франції, що дозволить міністрам 
особисто поспілкуватися з людьми, встановити тіс-
ніші контакти з регіональними владами, відвідати 
місцеві підприємства та особисто поспілкуватися з 
простими французами. 

Кінець радянської легенди
 На початку 2018 року латвійська компанія 
Velve закінчить знесення висотної будівлі колиш-
нього заводу Radiotehnika на проспекті Курземес 
у Ризі. На цьому місці буде збудований торгівель-
ний центр Depo. Знесення 13-поверхового будин-
ку триває за графіком. Так помирає колишня ра-
дянська легенда — виробник найпопулярнішої (і 
найдефіцитнішої) в СРСР побутової радіоапара-
тури VEF Radiotehnika RRR. У новітні часи підпри-
ємство не витримало конкуренції з китайськими 
виробниками і 2015 року продало свої офіси і ви-
робничі площі за 945 тис. євро. Це той виняток, 
коли прощатися з одним із символів радянської 
доби трохи сумно. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Президент США Дональд Трам заявив 
2 грудня, що США виходять iз Міжна-
родного пакту ООН про мігрантів, мета 
якого — покращення міжнародного ре-
гулювання міграційної кризи. Як зазна-
чено в комюніке представництва США в 
ООН, Пакт є «несумісним» iз міграційною 
політикою Сполучених Штатів. «Сьогод-
ні американське представництво в ООН 
попередило Генеральний секретаріат, що 
США надалі не будуть брати участь у Між-
народному пакті про мігрантів», йдеться 
також у заяві.
 У вересні 2016 року 193 країни-чле-
ни Генеральної асамблеї ООН одноголос-
но ухвалили текст під назвою «Нью-Йорк-
ська декларація про біженців і мігран-

тів». Вона мала поліпшити міжнародне 
управління міграційною кризою, включ-
но з прийомом мігрантів, допомогою з по-
верненням, впорядкуванням міграційних 
потоків та інших пов’язаних iз міграцією 
питань.
 Декларація доручала Верховному ко-
місаріату з біженців розробити та запро-
понувати Всесвітній пакт про мігрантів і 
біженців. Ця пропозиція мала бути пред-
ставлена у річному звіті комісаріату Гене-
ральній асамблеї ООН у 2018 році. Пакт 
мав визначити рамкову концепцію вирі-
шення кризи та запропонувати конкрет-
ну програму дій.
 «Нью-Йоркська декларація містить 
низку положень, несумісних з амери-
канською міграційною політикою та при-
нципами указів адміністрації Дональда 

Трампа з міграційних питань. Америка 
пишається своїм імміграційним мину-
лим і своїм лідерством у справі допомо-
ги мігрантам і біженцям у всьому світі. 
США зробили в цьому питанні більше, 
ніж будь-яка інша країна світу, і наша 
щедрість не зменшиться. Але наші рі-
шення в галузі міграційної політики ма-
ють прийматися американцями і лише 
американцями. Ми самі вирішимо, як 
краще захищати наші кордони і хто буде 
допущений до в’їзду до нашої країни», 
— наголошується у заяві американсько-
го представництва при ООН, яку поши-
рила його глава Ніккі Хейлі. 
 Рішення США вийти з Пакту було оп-
рилюднене в той момент, коли ООН, Євро-
пейський Союз та Африканський Союз ви-
рішили провести спільну операцію з тер-
мінової евакуації мігрантів iз Лівії, які 
стали жертвами торгівлі людьми. Опе-
рація мала бути проведена впродовж най-
ближчих тижнів. 
 ООН iще не відреагувала на амери-
канську заяву. Нагадаємо, що за час 
президентства Дональда Трампа США 
вийшли з підписаної адміністрацією Ба-
рака Обами Паризької кліматичної угоди 
та вийшли зі складу ЮНЕСКО. ■

А ТИМ ЧАСОМ…

 Німеччина буде платити більше мігрантам за 
виїзд iз країни, повідомило федеральне мініс-
терство внутрішніх справ. Це стосується всіх, 
кому відмовлено у наданні притулку в Німеч-
чині, відтак вони мають залишити країну. На 
цей час у Німеччині перебувають понад 115 ти-
сяч мігрантів, яким відмовлено в наданні при-
тулку. Починаючи з 2015 року з цієї групи краї-
ну залишили лише 19 тисяч. Решта надалі пере-
бувають у ФРН на державному утриманні. Для 
стимулювання їх виїзду МВС розробило про-
граму, за якою кожен згодний виїхати отримає 
одну тисячу євро, але не більше трьох тисяч на 
родину. З цими грошима мігрант має розпоча-
ти нове життя на батьківщині чи в іншій країні. 
Окрім того, впродовж наступних 12 місяців він 
буде отримувати додаткові виплати від уряду 
Німеччини, щоб обжитися на новому місці. Про-
грама розпочне діяти з 28 лютого 2018 року. 
Утримання одного мігранта-нелегала в Німеч-
чині обходиться німецьким платникам податків 
у рази більше.

■

ТРАДИЦІЇ

Чотири тижні до дива 
У християн Європи та світу 
розпочався Адвент

■

НОВИНИ ПЛЮС■

ОТАКОЇ!

Біжіть, але не до нас
США вийдуть iз Пакту ООН про біженців

■

Мігранти штурмують кордони до кращого життя. ❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Валютний ринок в Україні ли-
хоманить. Грудень — непро-
стий час для національної ва-
люти в українських умовах, і 
не лише з точки зору закінчен-
ня року. У нашій державі вже 
давно звикли вирішувати усі 
бюджетні проблеми девальва-
цією гривні, і фінансові аналі-
тики небезпідставно підозрю-
ють, що наприкінці року нашу 
національну валюту у ручному 
режимі доводять до показни-
ка, записаного у Державному 
бюджеті. У нашому випадку це 
— 27 гривень за долар. Утім 
аналітики допускають, що «під 
ялинку» матимемо і 28,5 грн. 
Утім стабільним курс не буде 
і «валютні каруселі» будуть 
значними. 

Сьогодні догори, завтра 
донизу 
 За останній тиждень на-
прямок руху української ва-
люти змінювався кілька разів: 
за падінням наставало корот-
кочасне відновлення курсу, а 
за ним гривня знову почина-
ла падати. Не став винятком і 
вчорашній день. Станом на по-
неділок офіційний курс грив-
ні до долара зміцнився на 10 
копійок, Національний банк 
встановив його на 4 грудня на 
рівні 27,05 гривні. Нагадаємо, 
приблизно такий курс закла-
дено у Державному бюджеті 
нинішнього року. 
 Офіційний курс гривні до 
євро встановлений на рівні 
32,15 гривні за євро. За 10 росій-
ських рублів дають 4,6232 грив-
ні. А ще 1 грудня за один долар 
давали 27,16 гривень. 
 Утiм буквально вслід за 
цією, хорошою для українців, 
новиною надійшла і доволі три-
вожна звістка: на неофіційному 
валютному ринку, так званому 
«чорному ринку», курс дола-
ра вчора зріс. Так, у понеділок 
уранці клієнти неофіційних ва-
лютообмінних пунктів продава-
ли один бакс за 27,07 гривнi, а 
купували його за 27,13 гривнi. 
Що у середньому на 8 копійок 
більше, ніж пропонує офіцій-
ний курс. І на 5-7 копійок біль-
ше, ніж було перед минулими 
вихідними. 
 Позитивним фактором 
може бути хіба що статистика 
обмінних операцій: обсяг про-
позицій продавців є на 23,99% 
більшим, ніж заявки від по-
купців. Таким чином, ажіота-
жу на валютному ринку немає, 
а отже, і загроза обвалу курсу 
наразі, на щастя, виглядає ма-
лоймовірною.

Нацбанк спить, курс іде... 
 Психологічну позначку в 
27 гривень американський до-
лар в Україні переступив в ос-
танні дні осені. Аналітики тра-
диційно пояснюють цю тенден-
цію сезонними факторами. «За-
раз експортерам повертають 
податок на додану вартість із 
державного бюджету: із казна-
чейських рахунків на рахунки 
підприємств в останні дні лис-
топада надійшло 9 млрд. гри-
вень. Цей фактор суттєво збіль-
шив кількість гривні на ринку 
та, відповідно, попит на валю-
ту», — каже радник президен-
та Асоціації українських бан-
ків Олексій Кущ. 
 Фінансові експерти пояс-
нюють: зазвичай такі виплати 
тривають тиждень або й біль-
ше. І в ідеалі її узгоджує На-
ціональний банк. Але у цьому 
випадку експортери отримали 
всю суму ледь не за один день. 
І більша її частина вилилася на 
валютний ринок.

 Майже одночасно з міль-
ярдами-сюрпризом розмістив 
облігації на суму 575 млн. до-
ларів. Це зовнішні цінні папе-
ри, які скуповують наші бан-
ки. За валюту. Щоби поповни-
ти свої активи. За логікою, НБУ 
мав підстрахувати ринок від 
появи ще одних «зайвих» до-
ларів. Тобто, продати на між-
банку більшу суму валюти. Але 
не зробив цього.
 Інші причини тиску на грив-
ню: робота нафтотрейдерів, які 
із середини листопада поча-
ли поповнювати свої паливні 
склади. Одні готувалися до зи-
мового сезону, інші — намага-
лися купити порівняно дешеву 
нафту на хвилі її подорожчан-
ня. До трейдерів долучилися і 
торговельні мережі, які активі-
зували імпорт, поповнюючи 
асортимент через наближення 
зимових свят. 
 Тож курс і гайнув догори. 
Спочатку до 27,10, потім — до 
27,20. І тут нарешті прокинув-
ся Національний банк, який 
знову, у кращих традиціях Ва-
лерії Гонтаревої, затримався з 
реагуванням на курсові загро-
зи. Нацбанку вистачило про-
дати зовсім невелику суму ва-
люти, близько 30 мільйонів 
доларів, і курс одразу заспо-
коївся. Із 27,20 курс дійшов до 
27,00. Міг би зменшитися ще, 
але тут на сцену вийшли ва-
лютні спекулянти, які не пові-
рили у здатність гривні відно-
витися, і почали скуповувати 
валюту «на запас». Для опера-
цій наступного тижня. 
 Серед факторів тиску на ук-
раїнську національну валюту 
аналітики компанії «Форекс-
клуб в Україні» вбачають та-
кож високий критичний ім-
порт і боргове навантаження. 
«За оцінками НБУ, виплати де-
ржави і державних компаній у 
2018 році становитимуть по-
над 11 млрд. доларів. З ураху-
ванням дефіциту зовнішньо-
торговельного балансу покри-
ти від’ємне сальдо можна буде 
за рахунок інвестицій та залу-
чення кредитних ресурсів», — 
каже старший аналітик ком-
панії Андрій Шевчишин. А ос-

кільки з інвестиціями в Ук-
раїні досі ситуація виглядає 
не найкраще, то рятувати курс 
гривні в цьому випадку змо-
жуть лише кредити. Які ста-
новитимуть загрозу для цього 
ж самого курсу вже у найбли-
жчі роки. 
 Розірвати зачароване коло 
— теоретично — могло би 
підвищення облікової ставки 
НБУ, а також зростання ста-
вок гривневих депозитів, з од-
ного боку, зменшать тиск на 
національну валюту, оскільки 
у населення з’явиться альтер-
натива купівлі доларів. Але ви-
сока гривнева ліквідність, яка 
сьогодні є на ринку, зробить 
цей процес на надто дієвим. А 
отже, оптимізму для гривні за-
лишається все менше.  

Як підтримати олігарха 
силами дрібного бізнесу
 Але на ринкову вартість 
гривні впливають не тільки по-
датки. «Курс — це ще і механізм 
регулювання рентабельності ек-
спортерів. За допомогою інстру-
ментів лобіювання вони просу-
вають політику дешевої гривні. 
Тобто, дешева гривня і державі 
для виконання бюджету, і екс-
портерам — для отримання до-
даткових доходів», — пояснює 
Кущ.
 А тому, на думку аналітика, 
інфляція в Україні носить біль-
ше не сезонний, а системний ха-
рактер. 
 Про те, що гривня див-
ним чином падає щодо дола-
ра значно швидше, ніж це пе-
редбачають експерти, свідчить 
співставлення прогнозів між-
народних фінансових експер-
тів і статистичних даних. Так, 
рейтингова агенція «Стандарт 
енд Пурз» спрогнозувала курс 
гривні на два роки наперед. 
Відповідно до цих прогнозів ук-
раїнська національна валюта до 
кінця наступного, тобто, на гру-
день 2018 року має коштувати 
27,3 гривнi за долар. Іншими 
словами, не набагато більше, 
ніж сьогодні. 
 У це важко повірити, адже в 
Державному бюджеті 2018 року 
записана цифра 30,1 гривнi за 

долар. І, як свідчить практи-
ка, реальна ціна національної 
валюти майже ніколи не буває 
вищою, ніж записана у держ-
кошторисі. Навіть якщо в цьо-
му документі записано, що по-
казник значно завищений для 
створення «подушки безпе-
ки». 
 «Прогноз курсу гривні, 
який дають міжнародні фі-
нансові аналітики, ґрунтуєть-
ся на суто ринкових процесах 
і не враховує одного — планів 
зі штучної девальвації, — каже 
голова Комітету економістів 
України Андрій Новак. — А 
ці плани, безумовно, має наш 
уряд, який діє разом із Націо-
нальним банком». За його сло-
вами, цілком iмовірно, що нині 
уряд йде «протоптаною стеж-
кою» попередніх урядів, які 
всі проблеми в економіці нама-
галися розв’язувати за допомо-
гою девальвації валюти. 
 «Таким чином, вбивають 
двох зайців. По-перше, відбу-
вається наповнення централь-
ного і місцевих бюджетів за 
рахунок інфляційного ефек-
ту, який настає після деваль-
вації. А по-друге, задовольня-
ють запити наших «іменитих» 
експортерів — головних фінан-
сово-промислових груп, голо-
вних політичних груп Украї-
ни, заради яких і здійснюєть-
ся ця девальвація», — додав 
Новак.   
 На думку економіста, уряд 
таким чином обирає легку до-
рогу для себе і напрочуд важ-
ку — для всіх нас. «Особливо 
тих українських підприємств, 
які не є експортерами і яких у 
країні більшість. Це переваж-
но весь малий і середній бізнес. 
Цілком очевидно, що у діючо-
го уряду інтереси цих людей не 
є пріоритетом», — резюмує го-
лова Комітету економістів Ук-
раїни. 

Інтрига тижня, місяця, 
кварталу...  
 Що ж стосується курсових 
прогнозів на середньостроко-
ву і віддаленішу перспективу, 
то думки експертів традицій-
но розділилися. «Минулого 
тижня, як ми бачили, зростан-
ня курсу долара щодо грив-
ні становило 0,5-1%, — каже 
старший аналітик компанії 
«Альпарі» Вадим Іосуб. — На 
нинішньому тижні ми очікує-
мо продовження девальвації 
гривні, хоча і меншими тем-
пами. Безготівковий долар — 
офіційний його курс і вартість 
на міжбанку — може підрости 
до 27,2-27,3 грн. А готівковий 
долар у банках через тиждень 
купуватимуть за 27,20, а про-
даватимуть за 27,40 гривнi».  
 За прогнозами аналітиків 
«Форекс-клубу в Україні», 
курс гривні до кінця року пере-
буватиме в діапазоні 27-28,50 
гривнi. При цьому підвищений 
попит на валюту збережеться з 
боку імпортерів та інвесторів, 
які виводять отриманий в Ук-
раїні прибуток. 
 «Упродовж найближчих 
трьох місяців — грудня ниніш-
нього року, січня і лютого на-
ступного — курсова точка: 28 
гривень за долар. Надалі мож-
ливі два сценарії. Песимістич-
ний — це 28-30 гривень за до-
лар, починаючи з березня 2018 
року. Він може мати місце у ви-
падку погіршення економіч-
них показників і загострення 
політичної ситуації. Оптиміс-
тичний сценарій — 27-28 гри-
вень, починаючи з березня на-
ступного року, може мати міс-
це, якщо економічна ситуація в 
Україні поліпшиться», — про-
гнозує Олексій Кущ. ■

НАШІ ГРОШІ

Валіть її, хлопці! 
Українську гривню значною мірою девальвують штучно: 
аби наповнити популістський бюджет і дати більший заробіток 
«головним» експортерам-олігархам

■

 Економісти стверджують: влада йде на поступки великому капіталу 
і девальвує гривню заради його прибутків. А також усіх принад 
«соціального бюджету» . 

❙
❙
❙

ТІЛЬКИ ЦИФРИ

 Отримали менше, 
 заплатили більше

 Україна 1 грудня перерахува-
ла Міжнародному валютному фон-
ду останній платіж у 2017 році на 
169 мільйонів доларів, всього за рік 
виплачено 1,268 мільярда доларів. 
При цьому наша країна отримала про-
тягом року від МВФ один транш на 
1 млрд. доларів.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Держбюджет-2018: перезавантаження
 Український уряд доопрацював проект Державного бюджету на наступний рік і 
передав документ на розгляд депутатів Верховної Ради. «Ми детально опрацювали 
з міністерствами і парламентом цей документ. І вважаємо його готовим до ухвален-
ня Верховною радою», — заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
 Він нагадав, що минулого четверга були остаточно завершені консультації щодо 
проекту в рамках коаліції. «Треба перестати давати «подарунки», приймаючи бюд-
жет в останній день поточного року. Це має відійти в історію», — пояснив Гройсман 
тим своїм співвітчизникам, які не чули цього заклику із його уст, що лунав регуляр-
но упродовж останніх місяців.
 І принагідно нагадав, що бюджет-2018 — це бюджет зростання. Його дохідна 
частина базується на роботі національної економіки. За словами Прем’єра, проект 
державного бюджету у другому читанні депутати розглянуть 7 грудня, а в останні 
три тижні 2017 року міністерства напрацюють нормативну базу, аби увійти у наступ-
ний рік готовими до його освоєння і у допрацьованому бюджеті були враховані по-
бажання народних депутатів.

■

МЕЙНСТРІМ

 Біткоїни замість алюмінію
 Російська компанія РУСАЛ, ос-
новним акціонером якої є російсь-
кий бізнесмен Олег Дерипаска, ого-
лосила про початок проектування на 
території Надвоїцького алюмінієво-
го заводу в Карелії центру обробки 
даних, який займеться аналізом Big 
Data і майнінгом криптовалют. 
 Виробництво алюмінію на Над-
воїцькому заводі було припинено ще 
в 2013 році. Партнером РУСАЛу в 
Надвоїцях стане компанія AA! LAB, 
заснована в нинішньому році у Бол-
гарії російським програмістом Олек-
сієм Зєнковим. Перша черга цент-
ру обробки даних буде включати не 
менше 5 тис. обчислювальних блоків, 
серверів і робочих станцій. Потуж-
ність обладнання становитиме близь-
ко 6 МВт. Терміни реалізації проекту 
— третій квартал наступного року. 
 Дерипаска сподівається, що 
ефективність роботи центру забез-
печать доступна поновлювана енер-
гія від Ондської ГЕС (також контро-
люється бізнесменом) і холодний 
клімат регіону, що дозволяє знизити 
енергоспоживання систем охолоджен-
ня устаткування.

■
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«Мед любить їсти й ведмідь, а шершень теж не проти того. І ми могли б по-
злодійському добувати, як часом наша братія й робить, коли б ми лише 

їсти любили. Але нам незрівнянно більша радість збирати мед, аніж його 
споживати. До сього ми народжені і будемо такі, доки не помремо...»

Григорій Сковорода
український філософ

УКРАЇНА МОЛОДА

ОФІЦІЙНО

Осiннi 
пiдрахунки
Під зиму зібрали майже 
60 мільйонів тонн зерна
Інф. «УМ»

 За інформацією прес-служби Мінагрополітики, 
станом на кінець листопада Україна зібрала 59,9 
млн. тонн зернових та зернобобових культур із 14 
мільйонів гектарів. Зібрано 96 відсотків від загаль-
ної площі. Середня врожайність зафіксована на рів-
ні 42,6 центнера з гектара (96% від запланованих 
14,6 млн га).
 У тому числі кукурудзи намолотили 21,6 млн. 
тонн. Її вже зібрали з 90 відсотків від належних до 
збирання 4,5 млн. гектарiв iз поточною врожай-
ністю 53,6 центнера з гектара. Найвища врожай-
ність зернових та зернобобових культур на сьогодні 
в господарствах Хмельницької (62,8 ц/га), Сумсь-
кої (60,2 ц/га), Вінницької (58,7 ц/га), Тернопіль-
ської (56,4 ц/га), Чернігівської (55,7 ц/га), Черні-
вецької (53,7 ц/га), Івано-Франківської (50,0 ц/га) 
та Львівської (50,0 ц/га) областей.
 Крім того, на початок зими зібрано 11,9 млн. 
тонн соняшнику при врожайності 20,1 ц/га; 3,7 
млн. тонн сої при врожайності 19,3 ц/га; 14,4 млн. 
тонн цукрових буряків при врожайності 460 ц/га. 
Урожай трьох останніх культур зібрано на 98—99 
відсотків.
 Майже завершено посів озимих культур на зер-
но під урожай 2018 року на площі 6,9 млн. гектарiв 
при прогнозі 7,2 мільйона. У тому числі висіяли під 
зиму: пшениці та тритикале — 5,9 млн. гектарiв 
(97%),  жита — 147 тисяч гектарів (93%), ячменю 
— 822 тис. гектарів (89%), озимого ріпаку — 864 
тисячi гектарів, або 112 відсотків від прогнозу. ■

■

ЕКСПОРТ

Садок 
вишневий 
для валюти
Продажі української 
агропродукції за кордон 
зросли майже на чверть
Олена ЯРОШЕНКО

 За десять місяців експорт української аграр-
ної та харчової продукції сягнув позначки14,7 мі-
льярда та продемонстрував збільшення на 22,7 
відсотка порівняно з відповідним періодом ми-
нулого року. Імпорт збільшився на 8 відсотків, 
склавши 3,6 мільярда. Як повідомила заступник 
міністра аграрної політики з питань євроінтегра-
ції Ольга Трофімцева, трійку країн-лідерів серед 
імпортерів нашої аграрної продукції за січень-
жовтень сформували Індія (11,3% від загального 
експорту), Єгипет (7,5%) та Нідерланди (6,9%). 
При цьому глобально регіональний розріз агро-
експорту не змінився: до країн Азії ми експорту-
вали понад 42 відсотки нашої продукції, до країн 
ЄС — 31,9 і до країн Африки — 14,7 відсотка.
 Протягом поточного року, виходячи з офіцій-
ної статистики, помітно збільшились постачання 
на світові ринки абрикосів, вишень, персиків, слив 
(на 8,6 мільйона доларів), борошна пшеничного (на 
17,7 млн.), цукру (на 121,4 млн.), м’яса та субпро-
дуктів домашньої птиці (майже на 83 млн.), верш-
кового масла (на 69,1 млн.), яловичини мороженої 
(на 36,1 млн.), хлібобулочних та кондитерських 
виробів (на 23,8 млн.), екстрактів солодових, про-
дуктів iз борошна та крупи — на 52,6 мільйона до-
ларів. Дані статистики таким чином підтвердили 
попередні прогнози щодо можливості збільшення 
річних обсягів аграрного експорту на 15-20 відсо-
тків у 2017 році порівняно з попереднім. ■

■

Оксана СИДОРЕНКО

 Створення єдиного реєстру пасіч-
ників дасть можливість активніше за-
лучати інвестиції в розвиток вітчизня-
ного бджільництва, створювати коо-
перативи із переробки бджолярських 
продуктів та допоможе пасічникам ви-
робляти безпечну та якісну продукцію 
як для внутрішнього, так і для зовніш-
нього ринків. Також реєстр дозволить 
координувати співпрацю бджолярів 
та сільгоспвиробників, щоб уникати 
загибелі бджіл під час хімічної оброб-
ки полів та садів.
 Передбачається, що кожній пасіці 
та вулику в результаті об’єднавчих 
дій буде присвоєно номер, щоб за-
безпечити прослідковуваність си-
ровини та товару. Голова Держпрод-
споживслужби Володимир Лапа вва-
жає розвиток вітчизняного бджіль-
ництва надзвичайно важливим, 
ад же кількість нових ринків збуту 
цієї продукції впродовж останніх 
років росте в геометричній прогресії. 
Право експорту меду вже отримали 
67 українських суб’єктів господа-
рювання. Голова Спілки пасічників 
України Володимир Стретович звер-
нув увагу колег на необхіднiсть по-
дальшого розширення підготовки 

ветеринарів — спеціалістів із хво-
роб бджіл, що дозволить підтриму-
вати економіку та імідж галузі як 
усередині України, так і на зовніш-
ніх ринках. Принагідно розгляну-
ли досвід Чехії, де на регіонально-
му рівні призначають кураторів, які 
стають корисними консультантами 
бджолярів i проходять щорічне нав-
чання на загальнодержавному рівні. 

Також проаналізували чинні тарифи 
на видачу паспортів на пасіки і ме-
ханізми їх осучаснення. Володимир 
Лапа повідомив, що проект відповід-
них змін Держпродспоживслужба 
вже напрацювала та оприлюднила 
на офіційному сайті. Наступне пи-
тання — оновлення інструкцій, що 
регулюють галузь бджільництва та 
їх наближення до стандартів ЄС. ■

Оксана СОВА

 Державні лісогоспо-
дарські підприємства по-
чали реалізацію новоріч-
них ялинок, заготовлених 
на спеціальних планта-
ціях та під час проведен-
ня рубок для формування 
й оздоровлення лісів.
 «Новий спосіб ялинко-
вої торгівлі запроваджує-
мо, щоб зменшити шкоду 
для навколишнього сере-
довища. Кожен бажаючий 
може особисто ознайоми-
тися з обсягами, місцями 
реалізації та цінами на но-
ворічні ялинки на сайтах 
обласних управлінь лісо-
мисливського господарс-
тва та лісгоспів», — пові-
домив заступник голови 
Державного агентства лі-
сових ресурсів України Во-
лодимир Бондар. За його 
словами, всі охочі можуть 
купувати ялинки прямо 
в державних лісгоспах, і 
це вийде дешевше, ніж на 
ялинкових базарах. Окрім 
того, лісгоспи організову-
ватимуть роздрібну торгів-
лю ялинками на торгових 
точках, майданчиках, яр-
марках і ринках обласних, 
районних центрів та інших 
населених пунктів.
 Уже другий рік пос-
піль лісгоспи Закарпат-
ської, Житомирської, Во-
линської та деяких інших 
областей активно практи-
кують реалізацію живих 

ялинок у горщиках. Якщо 
такій ялинці забезпечать 
належний догляд і умови, 
то після свята родини змо-
жуть висадити її у відкри-
тий ґрунт. Про необхідні 
умови догляду інформу-
ють фахівці лісгоспів, які 
реалізують ялинки у гор-
щиках. Держлісагентс-
тво проводить такі заходи, 
щоб задовольнити потребу 
в новорічних ялинках, не 
завдаючи шкоди для лісу. 
 Наразі в Україні на пло-
щі 5 тисяч гектарів ство-
рено спеціальні планта-
ції новорічних ялинок, де 
зростає 18 мільйонів хвой-
них дерев різних порід у 
віці від одного до десяти 
років. Щороку в грудні 
передбачається проведен-
ня рубок догляду за лісом 
у загущених молодняках, 
де без шкоди для лісу мож-
на вибрати (відсортувати) 
близько мільйона новоріч-
них ялинок. Є також мож-
ливість у достатній кіль-
кості забезпечити потреби 
в гілках хвойних порід для 
створення новорічних ком-
позицій, щоб прикрасити 
оселю оригінальним ялин-
ковим букетом, не рубаю-
чи все дерево.
 Цього року державні 
лісогосподарські підпри-
ємства запланували реалі-
зувати близько 550 тисяч 
новорічних ялинок. Ви-
рощені дерева, підготов-
лені для реалізації, виру-

бують під замовлення по-
купців. Якщо залишають-
ся зрубані нереалізовані 
новорічні ялинки, їх від-
дають у дитячі садки, шко-
ли, для прикрашання цер-
ков на Різдвяні свята.
 Слід зауважити, що ці-
нова політика на новоріч-
ні ялинки у 2017 році ли-
шається, в середньому, на 
рівні минулого року: серед-
ня ціна становить близь-
ко 60 гривень за погонний 
метр.
 Перевірити легальність 
походження ялинки мож-
на за допомогою самоклей-
ної етикетки, яка має бути 
на дереві. Вона містить ін-
дивідуальний номер та від-
повідний йому штрих-код, 
який заноситься до єдиної 

системи електронного об-
ліку деревини. Перевіри-
ти законність походжен-
ня ялинки можна, ввівши 
номер із самоклейної ети-
кетки, яка прикріплена до 
ялинки, на сайті http://
www.ukrforest.com. Про 
факти зловживання або 
виявлені порушення про-
сять повідомляти до тери-
торіальних органів Націо-
нальної поліції та Держліс-
агентства.
 Детальна інформація 
щодо новорічних ялинок та 
відповідальність за їх неза-
конне вирубування за поси-
ланням  http://dklg.kmu.
gov.ua/forest/control/
uk/publish/article?art_
i d = 1 8 6 4 6 4 & c a t _
id=134717. ■

Доки бджоли зимують, пасічники «рояться».
Фото з сайта volga.lutsk.ua.

❙
❙

ГАЛУЗЬ

Надійний вулик для спільного рою
Реєстр пасічників України наповнюватимуть за участi органів місцевого 
самоврядування

■

ЕКОНОМІЯ

Ялинку — дешево й екологічно
В Україні стартує цивілізований продаж вічнозелених новорічних красунь

■

Ялинкою в домi можна милуватися, не шкодячи лісам.
Фото з сайта vi.ill.in.ua.

❙
❙
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«За даними ВООЗ, кількість хворих на цукровий діабет становить 
6-8% від популяції. Отже, в Україні має бути приблизно 2,5 млн. 
таких людей». 

Олександр Ларін
директор Українського науково-практичного центру ендокринної 

хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин

УКРАЇНА МОЛОДА

Ліна КУШНІР 

 Ще якихось двадцять-трид-
цять років тому діагноз «цук-
ровий діабет» зустрічався до-
волі рідко в картках пацієнтів. 
А сьогодні цю підступну хворо-
бу діагностують у рази частіше: 
кожні 15 років, кажуть лікарі, 
кількість хворих на цукровий 
діабет в Україні подвоюється. 
Згідно з офіційними даними, 
майже 1,2 мільйона українців 
мають цукровий діабет. Але ре-
альна цифра набагато більша, 
стверджують фахівці. Адже на 
кожен випадок зареєстрованого 
діабету припадає один-два ви-
падки невиявленого захворю-
вання. Багато хворих навіть не 
здогадуються про свою недугу. 
 Така картина — не лише в 
Україні. Світ також б’є на спо-
лох через стрімке поширення 
цукрового діабету. Адже їжа су-
часної людини стала більш ви-
шуканою, рафінованою, ка-
лорійною, а фізичних наван-
тажень стає дедалі менше. І 
організм дає збій — обмін речо-
вин порушується, підшлунко-
ва залоза не виробляє у достат-
нiй кiлькостi гормон iнсулiн, 
через що клiтини не засвою-
ють глюкози, відповідно рівень 
цукру в крові зростає. Йдеть-
ся передусім про діабет другого 
типу, який ще називають хворо-
бою способу життя. Лікарі наго-
лошують: понад 80% випадків 
«набутого» діабету ІІ типу мож-
на уникнути завдяки зміні спо-
собу життя, якщо вчасно вияви-
ти проблему на ранній стадії, на-
приклад, коли у людини перед-
діабет.
 А чи маєте схильність до хво-
роби особисто ви? Це допоможе 
з’ясувати щойно запущений у 

мережу відеотест (пройти його 
можна за посиланням doitnow.
com.ua). Опитуваному пропону-
ють різні життєві ситуації i пе-
релік дій у цих ситуаціях. Потім 
оцінюють стійкість до стресу, 
харчові уподобання, шкідливі 
звички, фізичну активність, 
спадковість — за цими показ-
никами й робиться висновок про 
те, наскільки цукровий діабет 
загрожує конкретно цій людині. 
А якщо ризик високий, то вірту-
альний лікар одразу запропонує 
записатися на аналіз у найближ-
чий лабораторний центр. 
 Ініціатори проекту поясню-
ють: темп життя зростає, у лю-
дей залишається зовсім небагато 
часу для того, аби відвідати ліка-
ря, а інтернет і соціальні мережі 
розвиваються шаленими темпа-
ми. За даними Google Consumer 
Barometer, 61% українців ко-

ристуються інтернетом, із них 
85% — щодня. Тому зупинили-
ся саме на такому способі пере-
вірити себе онлайн. Може, цей 
нестандартний крок підштовх-
не населення замислитися, при-
ділити увагу собі та перевірити, 
чи є ризики розвитку хвороби, 
наслідками якої можуть бути 
інвалідність і навіть сліпота. 
 «Прикро, але українці ніби 
живуть за уявною ширмою, зо-
середжуючи увагу на своєму 
кар’єрному зростанні, плану-
ванні відпочинку чи покупці 
нового смартфона. У людей не-
має простої культури піклуван-
ня про своє здоров’я — і це факт! 
— каже лікар-ендокринолог 
Віта Галицька. — А тим часом 
три з чотирьох українців жи-
вуть із діабетом чи переддіабе-
том і навіть не здогадуються про 
це. До нас на обстеження прихо-

дять, здавалося б, повністю здо-
рові люди. І в них діагностуєть-
ся підвищений рівень цукру в 
крові, бо, виявляється, діабет 
мав хтось із родичів. А це — 
один із факторів ризику. Вчас-
но виявити проблему і попере-
дити ускладнення просто. Це і 
є повага до себе».
 За словами фахівців, най-
частіше хвороба вражає жінок. 
У групі ризику — й люди з над-
мірною вагою. Діабет II типу у 
більшості випадків розвиваєть-
ся після сорока років (діабет I 
типу зазвичай діагностують у 
віці до 40-ка). Проте хвороба 

«молодшає»: трапляються ви-
падки, коли діабет II типу вияв-
ляють навіть у підлітків, хоча 
раніше такого не було!
  Тому так важливо оцінити 
ризики й озброїтися знаннями. 
За результатами тесту опитано-
му пропонується записатися в 
онлайн-школу діабету. Там ко-
ристувач зможе напряму кон-
тактувати з лікарем, отримува-
ти поради щодо харчування та 
здорового способу життя. Лю-
дині з переддіабетом це допомо-
же уникнути хвороби, а хворо-
му — навчитися жити зі своєю 
хворобою. ■

Інф. «УМ»

 Цьогоріч на протезування і ме-
дичну реабілітацію інвалідів-учасни-
ків АТО держава, за інформацією віце-
прем’єра Павла Розенка, виділила по-
над 43 мільйони гривень. Протезування 
та ортезування (виготовлення корсетів, 
бандажів тощо) учасників АТО в Україні 
здійснюється за кошти державного бюд-
жету, наголошують у Державній службі 
України у справах ветеранів та учасни-
ків антитерористичної операції. А якщо 
боєць потребує протезування за кордо-
ном? Як його отримати, розповідає вій-
ськовий В’ячеслав Марченко, який ще 
не так давно брав участь у війні на сході 
України, а нині є заступником голови 
Держслужби.
 ■ Як учасник АТО може отримати 
протези за технологіями виготовлення, 
які відсутні в Україні?
 — Протезування учасників АТО в 
Україні здійснюється за рахунок кош-
тів державного бюджету. За новітніми 
технологіями та технологіями виготов-

лення, які відсутні в Україні, учасники 
АТО забезпечуються протезуванням че-
рез Фонд соціального захисту інвалідів.
 Згідно з передбаченим законодавс-
твом Порядком, учасник АТО може от-
римати безоплатне протезування (орте-
зування) виробами підвищеної функціо-
нальності за технологіями виготовлен-
ня, яких немає в Україні, включаючи 
витрати на проїзд, проживання, харчу-
вання учасника АТО та супроводжуючої 
особи (у разі потреби). Для цього учас-
ник АТО або його законний представ-
ник має подати документи особисто або 
надіслати поштою на адресу Фонду: вул. 
Глибочицька, 72, м. Київ, 04050.
 ■ Які документи необхідно подавати 
до Фонду?
 — Заяву; копію паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу; копію 
ідентифікаційного коду; направлення 
на забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації, видане відповід-
но до Порядку забезпечення ТЗР, яке 
учасник АТО отримує у структурному 
підрозділі з питань соціального захис-

ту населення за зареєстрованим місцем 
проживання або фактичним місцем про-
живання; рішення військово-лікарської 
комісії про потребу в протезуванні (орте-
зуванні); витяг з історії хвороби; фото- та 
відеоматеріали кукси та наявного об’єму 
рухів.
 ■ Який механізм здійснення протезу-
вання за кордоном?
 — Розгляд документів щодо протезу-
вання учасника АТО, який втратив фун-
кціональні можливості кінцівок, здійс-
нюється експертною групою, утвореною 
при Фонді соціального захисту інвалідів. 
Строк розгляду документів не може пе-
ревищувати 25 робочих днів iз дати от-
римання (надходження поштою). 
 Під час зазначеного строку експерт-
на група опрацьовує питання щодо про-
тезування учасника АТО в Україні або 
здійснює пошук закордонного надава-
ча спеціалізованої допомоги і з’ясовує з 
ним конструкцію та комплектацію виро-
бу підвищеної функціональності за тех-
нологіями виготовлення, які відсутні в 
Україні. Протезування учасника АТО 

здійснюється за кордоном у разі відсут-
ності в Україні спеціалістів, які мають 
відповідну кваліфікацію і досвід виго-
товлення заявлених виробів.
 Підготовка учасника АТО до протезу-
вання (ортезування) за кордоном здійс-
нюється у клініці УкрНДІпротезування, 
що в Харкові, або в інших закладах охо-
рони здоров’я.
 Детальніше про це можна прочитати 
на нашому сайті в розділі «Дорожні кар-
ти». ■

ОСОБЛИВІ ПОТРЕБИ

Як учаснику АТО отримати імпортний протез? 
У рамках Тижня права фахівці Держслужби у справах ветеранів консультуватимуть учасників АТО

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 У рамках Всеукраїнського тижня права, що 
проводиться в Україні на початку грудня, відбу-
деться виставка-форум «Правники — суспіль-
ству». Під час цієї виставки, що проходитиме 4-
6 грудня з 09:00 до 18:00 в приміщенні Київської 
міської держадміністрації, представники Держав-
ної служби України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції будуть нада-
вати консультації з питань, що належать до їхньої 
компетенції.

■

ПРОФІЛАКТИКА 

Коли цукор гірчить...
Попередити «солодку» хворобу або ж навчитися з нею жити 
допоможе онлайн-школа діабету

■

Фізичні навантаження допоможуть «утекти» від діабету. ❙

ДО РЕЧІ

 Як не потрапляти в «солодку» пастку?
 Лікарі помітили, що з віком солоденького хочеться більше, ніж замолоду. І ла-
сунами у віці за сорок нерідко стають навіть ті, хто раніше був геть байдужим до со-
лодощів. А це якраз той вік, коли збільшується й ризик «заробити» діабет. Окрім 
того, солодка залежність чимось схожа на наркотичну: чим більше їси, тим біль-
ше хочеться, аж доки міцно не присядеш на «солодку» голку. Позбутися залежності 
від солодкого допоможуть наступні поради.
 1. Вживайте більше білкової їжі на сніданок. Білки зранку зменшують потяг до 
солодкого упродовж дня. 
 2. Не випробовуйте організм голодом. Запрацювалися і пропустили обід? Дар-
ма. Пропущений прийом їжі обов’язково спровокує потяг до солодкого, а ви ризи-
куєте переїдати весь наступний день. 
 3. Враховуйте прихований цукор. Деякі продукти, які на смак зовсім несолодкі, 
насправді можуть мати в своєму складі багато цукру. Це кетчупи, соуси, деякі при-
прави, хлібобулочні вироби. Тому уважно читайте склад таких продуктів. 
 4. Удосталь спіть. Якщо ви недостатньо висипаєтесь, вас увесь день тягтиме 
на солодке. А «розбитий» через недосипання стан знижуватиме здатність чинити 
спротив спокусам. 
 5. Більше рухайтесь. Зробити кількахвилинну зарядку, збігти східцями, а не че-
кати ліфта, пройти пішки кілька зупинок — це корисно. Фізична активність нор-
малізує рівень цукру в крові, а отже, апетит легше тримати в розумних межах. Ок-
рім того, рух покращує настрій, а отже — солодкого вже не так і хочеться. 
 6. Уникайте стресів. Потяг до солодкого тісно пов’язаний з емоційним диском-
фортом. Переживання, тривога, страх змушуватимуть налягати на цукерки. Позбу-
вайтеся негативних думок і ситуацій. 
 7. Уникайте дефіциту кальцію. Потяг до солодкого, як свідчать деякі досліджен-
ня, може провокувати недостатній рівень кальцію в організмі. Якщо помітили, що 
волосся і нігті стали ламкими, а зуби — чутливими, окрім того, відчуваєте втомлю-
ваність, пропийте курс препарату з кальцієм та відкоригуйте свій раціон. 
 8. Пийте вдосталь води. Зневоднення часто сприймають як голод або потяг до 
солодкого. Втома, дратівливість, погіршення концентрації уваги — ці симптоми 
краще не заїдати, а запивати. Найліпше — звичайною негазованою водою.
 9. Змінюйте звички. П’єте несолодку каву або чай із печивом або цукерками? 
У цьому випадку краще до кави все ж додати півложечки цукру й відмовитись від 
смаколиків. Так ви, по-перше, знатимете, скільки цукру поклали в напій, по-друге, 
разом із цукерками чи печивом ризикуєте з’їсти шкідливі трансжири, ароматизато-
ри, розпушувачі та інші не зовсім корисні добавки. Не перевантажуйте підшлункову 
залозу і печінку! 
 10. Пам’ятайте: обмежуючи себе в солодкому, варто протриматися бодай 21 день. 
За цей час організм перелаштується й не вимагатиме ласощів за першої ж нагоди. 

■
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ВІВТОРОК, 5 ГРУДНЯ 2017СПАДЩИНА
Петро НЕСТЕРЕНКО

Сьогодні, 5 грудня, о 19-й го-
дині у чернігівській філар-
монійній залі вшановуватимуть 
чернігівського кобзаря Терентія 
Макаровича Пархоменка з на-
годи 145-річчя від дня народ-
ження. Про постать унікального 
майстра-віртуоза, мистецький 
захід його пам’яті та нелегкі 
часи, які переживає нині дав-
ньоукраїнське мистецтво, роз-
повідає відомий кобзар сучас-
ності Василь Нечепа.

«Цей кобзар сонце бачив»
 ■ Пане Василю, чому саме 
цього кобзаря сьогодні згадува-
тимуть на чернігівській сцені? 
 — Терентій Пархоменко на 
початку минулого століття пос-
тавив чернігівську кобзарську 
школу на високий, професій-
ний концертний рівень. Його 
репертуар записували провідні 
вчені того часу.
 Народився у 1872 році в селі 
Волосківці на Чернігівщині. 
Там і похований. Цей кобзар 
сонце бачив: до десяти років 
був зрячим. Коли осліп, відда-
ли в науку до відомого незря-
чого кобзаря Андрія Гойденка. 
Цей отець кобзарський збері-
гав та примножував традицію 
найдавнішої чернігівської коб-
зарської школи. Був послідов-
ником творчості сліпого кобза-
ря Андрія Шута та інших слі-
пих чернігівських кобзарів. 
Терентій Пархоменко був спі-
ваком та вправним кобзарем-
лірником. Віртуозно опанував 
гру на цих інструментах та за-
чаровував своїм ліричним те-
нором. Важко збагнути, як 
сліпі передавали сліпим коб-
зарську науку. Кобза — інстру-
мент, де струни з розливом. Від-
стань між струнами внизу наба-
гато менша, ніж зверху. Отже, 
м’язова пам’ять у правій руці 
відсутня. Чернігівці лівою ру-
кою грали тільки на басах (бун-
тах). На лірі — трохи простіше 
лівою рукою. Але, щоб вона за-
плакала, мусить бути вібрато, 
як у скрипаля чи віолончеліс-
та. Ось і плачте та крутіть собі 
ліру дерев’яними пальцями.
 Терешко Пархоменко за 
своє коротке життя навчив ви-
датних кобзарів. Його учень Ав-
рам Гребень був лірником-вір-
туозом. Він доніс до наших днів 
безліч унікальних лірницьких 
пісень, що були записані на маг-
нітну плівку. Віртуозом-кобза-
рем був його учень Петро Тка-
ченко-Галашко. Його 100-річ-
чя від дня народження за рі-
шенням ЮНЕСКО святкували. 
Серед його учнів — Василь По-
тапенко, Олександр Корнієвсь-
кий, Михайло (Микола) Домо-
нтович (він записав репертуар 
свого вчителя на ноти. Видав у 
Одесі у 1913-1914 роках «Само-
навчатель» гри на чернігівській 
кобзі. Книги ті знищили, а До-
монтовича розстріляли). Були 
й інші учні. Мене грати на коб-
зі та лірі вчив учень Пархомен-
ка Олександр Корнієвський. 
 ■ Що можете розповісти про 
кобзарювання Терентія Пархо-
менка?
 — На початку минулого 
століття в Україні було ще бага-
то кобзарів. Була ще й полтавсь-
ка кобзарська школа. Там Остап 
Вересай зазнав великої слави.
 Терентій Пархоменко — 
кобзар нового типу. Він володів 
великим репертуаром від отців-
учителів. Цей репертуар добре 
досліджено. Але ми бачимо у 
його концертах безліч творів, 
яких його отці не знали. Він сам 
робив обробки різних пісень та 
дум. Борис Грінченко записав 
безліч дум з голосу кобзаря. Ви-

соко оцінювали творчість кобза-
ря Іван Франко та Олена Пчілка 
— мати Лесі Українки. Шану-
вала кобзаря уся тодішня сто-
лична еліта.
 Цей кобзар по-справжньому 
гастролював. Через Мену, Чер-
нігів та Ніжин їхав до Глухова, 
Луцька, Полтави, Катериносла-
ва. Співав у Варшаві. У 1902 
році співав у Харкові та Полтаві 
на 12-му археологічному з’їзді, 
де здобув велику славу. Про ньо-
го як видатного кобзаря пише 
Гнат Хоткевич. Розстріляний. 
Про Терентія Пархоменка пише 
фольклорист Михайло Сперансь-
кий. Кобзар гостював у вченого, 
ходив співати на базар, де ряди 
торгові замовкали. 
 Терентія Пархоменка за-
бирає на гостини класик ук-
раїнської музики Микола Ли-
сенко. Він понад два тижні за-
писує пісні та думи з голосу коб-
заря. Вчить пісень та дум з нот. 
Організовує в 1909 році концерт 
у колонній залі у Києві. Тепер 
там філармонія. Вдягають коб-
заря у нові концертні строї. За 
виступ зібрали 350 золотих. 
Розповідав, що у родині компо-
зитора дуже поважали його та 
гарно пригощали. 
 Через два роки після такого 
успіху в Умані у день 50-ї річни-
ці пам’яті Тараса Шевченка (10 
березня 1911 р.) кобзаря просто 
на сцені побили жандарми. Спі-
вав «Про Морозенка», «Думу на 
смерть Тараса». А потім завів 
пісню «...Трудно браття нам жи-
веться на Русі святой». Там є сло-
ва: «Всі народи вже свободи до-
бились давно. А у нас усе незгоди 
і тємно, тємно...» То була остан-

ня пісня у житті славетного, не-
скореного кобзаря. Дочка Явдо-
ха привезла батька до Волосків-
ців, де він 23 травня помер. 
 В останні дні життя його про-
відав Олександр Корнієвський. 
Кобзар був дуже обурений на 
майстра музичних інструментів 
за виготовлення кобз та бандур 
для зрячих музикантів. Він був 
переконаний, що це музика слі-
пих. Він навчив Корнієвського 
грати на кобзі та лірі у 1905 році, 
коли майстер ремонтував його 
кобзу. Корнієвський виготовив 
для нього три кобзи на замов-
лення Миколи Лисенка. Потім 
почав робити бандури, додав до 
діатонічної кобзи півтони по-
між струнами та поставив пере-
микачі на струни (демфер). Так 
100 років тому Олександр Кор-
нієвський зробив бандуру. За-
вдяки Терентію Пархоменку та 
його учню Корнієвському Украї-
на має сучасний, концертний, 
хроматичний музичний інстру-
мент. Жоден народ світу нічо-
го подібного не має. У бандурі 
два інструменти одразу — при-
струнки, як у гуслях, чи цимба-
лах, та (баси) бунти, як у гітарі. 
Це прадавня наша музика, яка 
народилась тут і віками разом 
з кобзарями несе людям прав-
ду. Якби оці кобзарі народили-
ся десь у інших краях, — уже б 
давно їм пам’ятники стояли. Ук-
раїнці мають унікальну, прадав-
ню, непереможну зброю — кобзу 
та бандуру. Тому ми є. 

«Сучасне кобзарювання — 
це великий сум»
 ■ Що скажете про сучасне 
кобзарювання? 

 — Сучасне кобзарювання 
— це великий сум. Справжньо-
го розквіту зазнало тільки за 
президентства Віктора Ющен-
ка. Було виділено 10 мільйонів 
гривень для придбання бандур 
(2 млн. дол.). Я ходив з листами 
до Президента, просив заміни-
ти слово «придбання» на «виго-
товлення». Ми хотіли музичну 
фабрику врятувати. Не вийш-
ло. Здебільшого кошти розікра-
ли. Ведеться слідство. Чернігів-
щина має понад 100 бандур від 
Президента та стільки ж скри-
пок. Було організовано міжна-
родний кобзарський фестиваль. 
Відзначено безліч кобзарів де-
ржавними нагородами та зван-
нями. 
 Хотіли на базі військового 
училища створити кобзарську 
консерваторію. Корпуси війсь-
кових приміщень гинуть на на-
ших очах. Не дозволено коб-
зарське мистецтво розвивати. 
Тепер ні бандуру замовити у 
Чернігові, ні струни до банду-
ри не зможете. Музичну фабри-
ку розтрощили та спалили. А 
вона навіть при німецькій оку-
пації працювала. Творили капе-
лу бандуристів у чернігівській 
філармонії. Але... Тепер, почи-
наючи з Національної капели 
бандуристів, уся наша зброя на-
ціональна, усе, що про Україну 
нагадує, потихеньку нищить-
ся. 
 ■ Як живеться та концер-
тується сучасному кобзарю Ва-
силю Нечепі?
 — Живеться, і беззупинно 
кобзарюється у великій нерів-
ній боротьбі на окупованій те-
риторії. Мене 35 років женуть з 
Чернігівщини кобзарської без-
жалісно і безсоромно. Концер-
ти, присвячені ювіляру Іванові 
Франку, я провів далеко не у 
кожному районі Чернігівщи-
ни. У Корюківці музей Олексан-
дра Корнієвського демонтува-
ли. З благодійним концертом у 
день наро дження Корнієвського 
до дітей корюківських не пусти-
ли. Там громада нову владу обра-
ла. Я відспівав концерт пам’яті 
Олександра Корнієвського у пе-
реповненій залі Семенівського 
РБК. 
 Ось уже понад 20 років, як 
розігнали чернігівську філар-
монію разом зі мною, мене на 
жоден святковий концерт ні до 
філармонії, ні до театру не за-
просили. Не запросили і як гро-
мадянина славного міста Чер-
нігова на якийсь святковий за-
хід. Я сам, за можливості, по-
тихеньку до пам’ятника Тараса 
Шевченка квіти несу і намага-
юся бути присутнім на різних 
патріотичних заходах. Прово-
джу безліч благодійних концер-
тів та волонтерських заходів. 
Встановлюю меморіальні до-
шки славним чернігівцям.
 У день народження Тара-
са Шевченка співав у Львівсь-
кій Національній опері. Вели-
ка подяка директору опери Ва-
силю Вовкуну. 

 На телеканалах на мої кон-
церти табу. 200 сольних кон-
цертів Тарасові Шевченку від-
співав і 160 Іванові Франку. 
Жодного разу не показали, тіль-
ки інколи поли від свитки мель-
кали. У ювілейний рік Шевчен-
ка моє прізвище викреслили із 
шевченківських лауреатів Чер-
нігівщини. 

«Сьогодні в Україні вам 
на лірі ніхто не заграє»
 ■ Як ви стали послідовником 
творчості кобзаря, який заги-
нув у 1911 році?
 — Дуже просто. Зібрав багато 
наукової літератури про Терентія 
Пархоменка. Там і стрій кобзи, і 
форма з фото. Зробив із фанероч-
ки форму кобзи, натягнув туди 
16 приструнків та 7 басів (бун-
тів) і на початку 80-х років по-
чав їздити по науку до Олексан-
дра Корнієвського, який повер-
нувся з таборів. Там його понад 
24 роки загартовували, як він 
казав. Першу кобзу, вересаївсь-
кого строю, мені виготовив відо-
мий майстер музичних інстру-
ментів Олександр Шльончик. 
Кобзу строю Терентія Пархомен-
ка мені за порадою Корнієвсько-
го виготовив Микола Єщенко. 
Його весь світ знає як видатного 
майстра гітар. Він вважав Олек-
сандра Корнієвського своїм учи-
телем. Я дав йому свої креслен-
ня, і він одну кобзу зробив. Ми-
нулого року не стало і Миколи 
Єщенка. Моїй кобзі 30 років. 
Жодної тріщини. Ліру мені ви-
готовили на Мельнице-Поділь-
ській музичній фабриці. Я її тро-
хи вдосконалив. Мене з дитинс-
тва вчили грати на скрипці. Це 
дало можливість за 35 років опа-
нувати і дуже складний інстру-
мент — ліру. Сьогодні в Україні 
вам на лірі ніхто не заграє.
 ■ Чи маєте учнів?
 — З винаходом бандури пот-
реба у чернігівській кобзі від-
пала. До мене по науку ніх-
то не звернувся. Вчитися на 
лірі приїздили хлопці з Кана-
ди та США. Приїздив по науку з 
Мінська Олег Оловніков. Це віо-
лончеліст світового рівня. Грав 
усе, що було написано для віо-
лончелі. Тепер відмовила ліва 
рука. Переграв. Він так і не зро-
зумів, як вібрато на лірі граєть-
ся. На лірі грає мій онук Михай-
ло. Якщо зуміє років 10 крутити 
ліру, стане лірником. Знає Ми-
хайло, як грали на кобзі давнім 
чернігівським кобзарським від-
боєм. Навчив козака. Якщо за-
хоче, то й кобзарем стане. Мене 
лірі Корнієвський учив. Запла-
кала ліра у моїх руках десь через 
5 років безупинних гастролей. Я 
щороку, продовжуючи творчість 
Терентія Пархоменка, співаю не 
менше 100 сольних концертів. 
 Олександр Корнієвський 
неохоче зразу вчив мене. Гово-
рив, що він уже на 100 кіломет-
рів Пархоменка обігнав. Не ра-
див мені, співакові, йти у таку 
небезпеку. Казав, що там холод-
но і голови рубають. Говорив, 
що я буду назад кобзарювання 
тягнути та дисертації писати. 
До Корнієвського по науку ніх-
то не їхав. Там не те що до хати 
зайти, по вулиці з осторогою хо-
дили. Я пообіцяв маестро Кор-
нієвському дисертації не писа-
ти, назад не тягнути і Терентія 
Пархоменка не обганяти.
  Запрошую ввечері до чер-
нігівської філармонійної зали. 
Будемо славити видатного коб-
заря-лірника, кобзаря-бунтаря. 
Будуть грати юні бандуристи. 
Їх у Чернігові сотні. Розкажу 
про кобзаря всю правду та про-
демонструю спосіб гри на кобзі 
та лірі, якими володів Терентій, 
чи, як у народі звали, Терешко 
Пархоменко! ■

КУЛЬТУРНИЙ ПЛАСТ

«Важко збагнути, як 
сліпі передавали сліпим 
кобзарську науку»
Кобза та бандура — прадавня, непереможна зброя українців

■

Терентій Пархоменко. Кобзарі тримали стовбур нашого прадавнього 
українського древа. 

❙
❙
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Дарина ЧАМАХУД

Наприкінці листопада в Києві 
відбувся ІІІ Міжнародний кон-
курс диригентів імені Стефана 
Турчака. Видатному диригенту, 
чиє ім’я носить конкурс, у лю-
тому 2018-го виповнилося б 80. 
Інтелігентний, глибокий, вимог-
ливий, експресивний, фантас-
тично працездатний, унікальний 
інтерпретатор музично-сценіч-
них і симфонічних творів, жа-
гуче відданий музиці — саме 
таким постає зі спогадів сучас-
ників «сонячний Маестро», який 
на довгі роки став символом ук-
раїнської диригентської школи.
Наша розмова — з ініціатором 
ідеї проведення в Україні такого 
масштабного заходу, доктором 
мистецтвознавства, народним 
артистом України, академіком 
Національної академії мистецтв 
України, ректором НМАУ імені 
Петра  Чайковського, професо-
ром Володимиром Рожком.

2014-го конкурс не відбувся 
з причини трагічних подій на 
майдані Незалежності
 ■ Шановний Володимире 
Івановичу, розкажіть, як ви-
никла ідея проведення конкур-
су диригентів?
 — Про Стефана Турчака я 
дізнався ще у студентські роки. 
Він приїхав на гастролі до Хар-
кова (де я навчався у консерва-
торії), будучи ще дуже молодим, 
проте слава про нього уже гримі-
ла як про яскравого диригента з 
видатним майбутнім. У концерті 
звучали VI симфонія Чайковсь-
кого і твори харківських компо-
зиторів. Турчак мене вразив не-
звичною манерою  диригування, 
про що я й запитав у свого педа-
гога Костянтина Миколайовича 
Греченка. Професор відповів, що 
це дуже талановитий хлопець, 
який працює над кожним так-
том, а головне — над розкриттям 
надзавдання твору, закладеного 
композитором, тож його рухи і 
сценічна експресія не виклика-
ють заперечень. Тоді я навіть по-
думати не міг, що через багато 
років нам зі Стефаном Турчаком 

доведеться працювати разом.
 1981 року мене призначили 
заступником директора з твор-
чих питань Київського теат-
ру опери і балету імені Тараса 
Шевченка. Колектив мав 12 на-
родних артистів СРСР, сузір’я 
видатних імен: Стефан Турчак, 
Дмитро Смолич, Федір Нірод, 
Лев Венедиктов... Репетиції й 
вистави, які проводив Стефан 
Васильович, вражали до глиби-
ни душі: переді мною був зрілий 
майстер. П’ять років ми працю-
вали разом: планували реперту-
ар, гастрольно-концертну діяль-
ність, введення солістів у виста-
ви, прослуховування молодих 
виконавців...
 У чомусь ми подібні: обидва з 
села, без початкової музичної ос-
віти вступили до училища, потім 
до консерваторії. Ця близькість 
доль, можливо, й спонукала 
мене написати про Стефана Ва-
сильовича статті, книги, захис-
тити докторську дисертацію за 
творчим методом Турчака і ста-
ти ініціатором та організатором 
конкурсу диригентів імені вели-
кого Маестро.
 ■ Хто допомагав реалізувати 

задум, надавав ідейну, матеріаль-
ну, моральну підтримку?
 — Під час проведення Пер-
шого національного конкур-
су (1994 р.) дуже допомагало 
Міністерство культури. Підтри-
мали також в адміністрації Пре-
зидента — Леонід Кучма особис-
то посприяв тому, щоб конкурс 
відбувся. Другий національний 
конкурс у 1998 році вже легше 
було організовувати.
 Будучи заступником мініс-
тра культури України, я пору-
шив питання про зміну статусу 
конкурсу на міжнародний. Мене 
вже призначили тоді на дипло-
матичну роботу, радником По-
сольства України в Москві. Але 
процес контролював Прем’єр-
міністр Юрій Єхануров, який у 
2005-му підписав Постанову Каб-
міну про започаткування Між-
народного конкурсу диригентів 
імені Стефана Турчака раз на чо-
тири роки. У 2006-му ми прове-
ли Перший, у 2010-му — Дру-
гий міжнародні конкурси. На 
жаль, 2014-го конкурс не від-
бувся з причини трагічних подій 
на майдані Незалежності.
 ■ Якою людиною був Маест-

ро Турчак? Як йому, перебу-
ваючи постійно в центрі уваги 
музичної спільноти, вдавалося 
підтримувати стосунки в колек-
тиві, з колегами?
 — То був чоловік надзви-
чайно толерантний, із соняч-
ною посмішкою... Попри ней-
мовірні витримку, виваженість 
— дуже вразливий. А коли пра-
цював з оркестром — перетво-
рювався на Турчака-бурю, Мет-
ра, котрий веде за собою колек-
тив. Стефан Васильович з дру-
жиною часто приймали гостей 
удома, на Рєпіна, 4 (нині вули-
ця Терещенківська). Під час 
Першого національного кон-
курсу на будівлі урочисто від-
крили меморіальну дошку. Се-
ред присутніх на церемонії був 
Євген Станкович — один із його 
найкращих друзів, якого Тур-
чак «втягнув» у театр. Близь-
кими друзями Турчака були 
балетмейстер Анатолій Шеке-
ра, композитор Іван Карабиць, 
співаки Юрій Гуляєв, Євгенія 
Мірошниченко, Володимир Фе-
дотов, режисери, актори, дири-
генти, художники... Коли Сте-
фан Васильович йшов Хреща-
тиком, усі йому посміхалися, а 
він махав рукою, знімав капе-
люха...

Журі очолив Євген Станкович
 ■ Повертаючись до конкур-
су, хочеться побувати «за кулі-
сами». Хто нині бере участь у 
його організації, забезпечує фі-
нансову підтримку?
 — Міністерство культури, 
за що я дуже вдячний. Міністр 
культури Євген Нищук сказав: 
«Конкурсу бути!» — і дотримав 
слова. Державній установі «Арт-
Україна» було доручено зайня-
тися проведенням заходу. Я гор-
дий з того, що конкурс нарешті 
відбувся! Світле ім’я видатного 
диригента не кане в Лету. Націо-
нальна музична академія безко-

штовно надавала зал, у заході 
взяли участь проректор із твор-
чих питань Леся Олійник, нау-
ково-організаційний відділ на 
чолі з Ольгою Голинською, — 
ми зробили все, щоб було зруч-
но, красиво, щоб конкурс прой-
шов на високому професійному 
й організаційному рівні.
 ■ Програма змагання варі-
юється, хоча обов’язкові твори, 
на яких конкурсант може про-
демонструвати «школу», лиша-
ються усталеними. Як добира-
лися конкурсні твори?
 — Ініціативна група на чолі з 
Євгеном Станковичем зважає на 
відповідність рівня, адже у кон-
курсі беруть участь диригенти, 
які вже 5-10 років працюють з 
оркестрами. У репертуарі — тво-
ри Бетховена, Чайковського, Ли-
сенка, Малера, Колодуба, Скори-
ка, Прокоф’єва, Стравінського. 
Обов’язковий твір третього туру 
дуже непростий — Симфонієта 
Станковича.
 ■ Хто з учасників поперед-
ніх конкурсів найбільше вам 
запам’ятався?
 — Лауреатів перших премій 
знає тепер увесь світ. Я у захваті 
від творчого зростання Віктора 
Плоскіни, Ольги Радчук, Сер-
гія Голубничого, Рашида Ніг-
матулліна, Мікіци Євтіча...
 ■ Чи можна стверджувати, 
що, ставши міжнародним, кон-
курс посів місце в ряду з таки-
ми музичними змаганнями сві-
тового рівня, як Безансонський 
конкурс молодих диригентів 
(Франція), Конкурс дириген-
тів Донателли Флік (Англія), 
Міжнародний конкурс дириген-
тів імені Гжегожа Фітельберга 
(Польща)?..
 — ...Конкурси імені Кирила 
Кондрашина в Голандії, імені 
Джузеппе Верді в Італії... Наш 
конкурс нічим не гірший від на-
званих.
 ■ Якими ви бачите перспек-
тиви подальшого розвитку кон-
курсу?
 — Конкурс диригентів — це 
імпульс для майбутнього. Загу-
бити справу дуже просто — до-
сить припинити фінансування. 
Зберегти ж, примножити сла-
ву, надати молоді можливість 
змагатися — це стимул. Тож 
нехай живе Конкурс імені Тур-
чака, нехай живе оперно-сим-
фонічне диригування — у ньо-
го дуже велике майбутнє. Люди 
мають відходити від маскульту-
ри, бруду інтернету, телебачен-
ня, вибирати для себе найкра-
щі класичні зразки, і саме на 
таких конкурсах це можливо!
 ■ Щиро дякую вам, Володи-
мире Івановичу, за цікаву роз-
мову. Радіємо, що Третій між-
народний конкурс диригентів 
імені Стефана Турчака став 
справжнім музичним святом 
та відкрив нові таланти! ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві, в «Українському домі», 
стіни якого добре пам’ятають учасни-
ків Євромайдану, 5 грудня відбудеться 
вечірній концерт, під час якого прозву-
чать пісні з альбому сучасних фронтових 
пісень «Пісні війни» у виконанні воїнів 
АТО та зірок української сцени. До аль-
бому ввійшли 15 композицій. Учорашні 
воїни, переважно добровольці, запису-
вали пісні з формацією «Піккардійська 
Терція», лідером гурту «Антитіла» Та-
расом Тополею, співаком Арсеном Мір-
зояном, Сергієм «Фомою» Фоменком із 
групи «Мандри», співачками Оксаною 
Мухою, Аничкою Чеберенчик та Іри-
ною Долею, лідером гурту «Мері» Вік-
тором Винником та музикантом гурту 
Kozak System Іваном Леньо, сестрами 
Тельнюк, співачкою Анастасією При-
ходько, співаком та композитором Пав-
лом Табаковим і співаком Тарасом Гав-

риком, а також лідером гурту Ot Vinta 
Юрієм Журавлем. 
 Унікальність проекту в тому, що ав-
торами пісень є бійці — Герої, які захи-
щають Україну на сході та розповіда-
ють правдиві історії з власного життя, 
переживань. Цей проект має не тільки 
мистецьку цінність, не тільки продукує 
українську сучасну пісню про війну, а й 
виступає документальним свідком подій 
на передовій, художнім словом відтво-
рюючи почуття, мрії, бачення, каже 
міністр культури Євген Нищук. Альбом 
сучасних фронтових пісень «Пісні вій-

ни» відкриває очі, закладає такий фун-
дамент, щоб молодь пам’ятала, в яких 
обставинах вона здобуває свою справж-
ню незалежність.
 Усе почалося з пісні «Молитва на Різ-
дво», яку в 2015 році, провертаючись із 
передової, написав бард, боєць АТО Зи-
новій Медюх, відомий серед учасників 
Революції гідності як «Зеник з Май-
дану». Ця пісня і надихнула львівсь-
ку журналістку Галину Гузьо зроби-
ти мистецький проект: записати фрон-
тові пісні, написані вояками і заспівані 
з відомими виконавцями. Ідея одразу 

знайшла підтримку серед друзів — зву-
корежисерів, музикантів. «Молитва на 
Різдво» вже стала народною колядкою. 
А друга пісня Медюха «Дівчина з Майда-
ну» стала останньою, записаною у про-
екті.
 Зиновій Медюх так розповідає про 
«Молитву на Різдво» журналістам: «Це 
вона під Дебальцевим почала писатись 
у 2014 році, куплет за куплетом, коли 
проїжджав АТО, коли бачив, як із на-
ших кедів і кросівок виростає армія, на-
скільки люди цим перейнялись, що пере-
йшло в душі. Якщо душа відгукується, 
то народжуються такі пісні, вони народ-
жуються в дорозі, там де бачиш події. Це 
— пісня-подяка всім, хто став на захист 
української землі, хто воював і воює на 
передовій, а хто, як пенсіонерка, ніс 10 
гривень на армію, чи дівчинка, яка пле-
ла стрічку. Коли дівчина зрозуміла, що 
її воїн — захисник не лише Донбасу, а її 
хати, землі». ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

«Не беруть його гранати...»
У Києві звучатимуть «Пісні війни»

■

ВИСОКА НОТА

Володимир Рожок: Конкурс 
імені Стефана Турчака — 
це імпульс для майбутнього
Символ української диригентської школи, 
якому незабаром виповнилося б 80, 
об’єднав навколо музики президентів, метрів і початківців

■

НАЙКРАЩІ

 Лауреатами конкурсу стали Михайло Вандаловський, Україна (диплом), На-
зар Якобенчук, Україна (ІІІ премія), Артун Хойнік, Румунія (ІІ премія), Іван Черед-
ніченко, Україна (ІІ премія), Гадіель Дамбрауенер, Франція — Ізраїль (І премія).

■

Стефан Турчак.❙

Володимир Рожок.
Фото надане організаторами конкурсу.

❙
❙
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Валентина САМЧЕНКО

 Невисокого зросту, із запальним 
проникливим поглядом, в якому не 
щезає дитяча наївність віри в доб-
ро, — така Ада Миколаївна Роговце-
ва і на сцені в Театрі імені Франка, 
і на виступах у прифронтовій зоні, 
і на обідній прес-конференції перед 
столичними журналістами, навіть 
якщо вранці приїхала з Дніпра. Без 
найменших ознак зіркової хвороби, 
хоча зіграно понад 100 ролей у кіно і 
десятки театральних. Звання заслу-
женої їй дали вже у 24 роки.
 Поважний вік, коли хронометр 
зафіксував відмітку 80, здається, 
ще більше наповнює Артистку енер-
гією, якою вона щедро підзаряджає 
усіх навколо. Хоча не могли не під-
косити втрати чоловіка і сина. Пере-
живала, і зараз зізнається Ада Рогов-
цева, коли — після 35 років служін-
ня у київському Театрі драми імені 
Лесі Українки, після шаленого ус-
піху «Варшавської мелодії», «Свя-
щенних чудовиськ» — втратила ту 
сцену. Натомість, як каже, отрима-
ла всі сцени країни...
 «Рожевий міст», «Будьте, як удо-
ма», «Вася має подзвонити», «Соло-
мон у спідниці», «Священні чудовись-
ка», а також «Варшавська  мелодія», 
яку Ада Роговцева  грала аж 680 разів, 
— уривки з цих  вис тав мали змогу по-
дивитися глядачі 1 грудня у Києві на 
сцені Театру імені Франка на ювілей-
ному вечорі Актриси, Героя Украї-
ни, народної артистки України. Наз-
ва цілісного дійства не випадкова — 
«З тими, кого люблю». Виникло це 
гасло, яке окреслює суть творчо-
го життя команди Ади Миколаївни 
Роговцевої та Катерини Степанкової 
— її доньки-режисера, із 2014 року. 
Цей формат народився тоді у серп-
ні, під час поїздок у Краматорськ, 
Слов’янськ, Сіверськодонецьк, які 
передували подіям в Іловайську...
 «Ада Роговцева у цей складний 
для України час саме в тих місцях, 
де багато втрат, де іде війна, і зцілює 
душі, лікує їх. Це — найвизначніша 
і найвеличніша місія... Ми справ-
ді горді з того, що маємо Аду Ро-
говцеву. Ми горді з того, що країна 
має таку актрису, таку людину», — 
каже міністр культури, актор Євген 
Нищук. Ювілейний вечір відбувся 
завдяки тому, що Театр Франка на-
дав сцену і знайшлися на це невели-
кі кошти в Міністерстві культури.
 «З тими, кого люблю»— це, зви-
чайно, з глядачем, з тими авторами, 
яких ми презентуємо, і тими, з ким 
Ада Миколаївна працює. І кожного 
разу це різні команди, — уточнила 
на прес-конференції Катерина Сте-
панкова. — Зараз у Дніпрі, звідки 
ми повернулися і де виступали для 
волонтерів, сімей загиблих і шпита-
лю, разом із нами були Лариса Рус-
нак та Світлана Орліченко. Іноді 
нас троє, і третій — це Ахтем Сеїтаб-
лаєв». 
 На початку ювілейного вечора, 
отримавши з рук Президента Петра 
Порошенка Державну премію імені 
Олександра Довженка за 2017 рік — 
за видатний внесок у розвиток ук-
раїнського кіномистецтва, Ада Ми-
колаївна згадала й Богдана Ступку, 

і Наталію Ужвій, і Амвросія Буч-
му, і свого Костя Степанкова. Акт-
риса констатує, що на її життєвому 
шляху зустрічалось багато хороших 
людей, і особливо тепер, коли вона 
відвідує українських воїнів на пере-
довій. «Я сподіваюся, що ми стане-
мо ще кращими, а те, що ми мужні 
і мудрі, — я в цьому впевнена», — з 
такими словами звернулася до при-
сутніх.
 А потім глядачі спостерігали за 
сконцентрованим у двох діях жит-
тям Акторки і Жінки, яку заслуже-
но називають гордістю і славою на-
шої культури, її золотим фондом. 
Спогади. Вірші Ади. Сімейні фото 
і відео, які випромінюють надію і 
радість. Кадри давніх фільмів. Шмат-
ки вистав... Усе органічно, відчува-
ючи кожну емоцію Ади Роговцевої, 
поєднала режисер дійства Катерина 
Степанкова, яка вже 10 років ставить 
вистави, де грає її знаменита мама. 
Саме донька — акторка й режисер — 
взялася пропонувати Аді Миколаїв-
ні достойні театральні ролі, коли у 
2007-му виявилося, що запиту на її 
потужний потенціал немає.
 Почали з «Варшавської мелодії-
2», в якій грають Катерина Степан-
кова й Ахтем Сеїтаблаєв. Центрова 
у сцені — смілива й одночасно безза-
хисна головна героїня. А далі слідує 
одкровення з вуст Ади Миколаївни: 
«Життя минає — а душі ніколи не бу-
ває більше вісімнадцяти»...
 Наступне переживання — «Вася 
має подзвонити» — це спосіб не втра-
тити жагу до життя, коли назавжди 
зникає хтось найдорожчий. Героїні 
вистави допомагає... телефон, який 
дозволяє в уяві спілкуватися з тим, 
хто назавжди залишається у серці. 
 «Схоже на щастя» — про ту ж 
важливість кожного для близьких, і 
неважливо — поважного ти віку чи 
середнього. На сцені — колоритні й 
іронічні Ада Роговцева і Світлана Ор-
ліченко, Марго і Клод зустрічаються 
випадково, але стають чи не найрід-
нішими людьми одна для одної. Стар-
ша намагається переконати, що вчи-
тися краще на чужих помилках, і су-
мує, що нова знайома прагне робити 
власні дурниці. А молодша прагне 
відігріти увагою утікачку з притул-
ку для старих.
 «Будьте, як удома» — про не-
терпимість до арабів чи будь-кого 
інакшого. Головна героїня вистави 
Марівон Дюпре (Ада Роговцева) — 
мадам поважного віку, яка може нав-
чити не зламатися, навіть коли образ-
ливо і прикро. «Перший раз у жит-
ті йому змогли віддати щось просто 
так, не розраховуючи на відсотки», 
— одна з тез, що характеризує час. У 
ролі араба, якому береться допомага-
ти Марівон, Ахтем Сеїтаблаєв.
 «Соломон у спідниці» — про нама-
гання розвести руками можливі на-
думані загрози, які розбиваються об 
реалії і правду життя. Ада Роговцева 
у ролі єврейки Фіри іронічна, вольова 
і десь перегинає палицю, але її почат-
кові дії обумовлені прагненням уря-
тувати рід, бо майже весь його було 
винищено.
 До речі, частина вистав, у яких 
грає Ада Роговцева, — російською 
мовою. Катерина Степанкова на прес-

конференції згадала, що коли втретє 
приїхали у Тернопіль, зі «Схоже на 
щастя», їм розказали, що люди ор-
ганізовували протест. Утім, дізнав-
шись про волонтерські покази на 
сході України, мали вже позицію: 
«Ви можете приїжджати і говорити 
хоч китайською». Ада Миколаївна 
журналістам розказала: «Так скла-
лася моя доля, що я працювала в 
Російській драмі (в Київському те-
атрі російської драми імені Лесі Ук-
раїнки. — Ред.). І в житті моєму не 
було жодних нарікань, якою мовою я 
граю, якою мовою я звертаюсь до лю-
дей... Складні наші стосунки. Треба 
бути мудрими, терплячими один до 
одного і розумними».
 У Театрі російської драми Ада Ми-
колаївна працювала 35 років, по суті, 
упродовж півстоліття її запрошува-
ли працювати у Москві. «Мене запро-
шували майже щомісяця, я десь щось 
грала, — розповіла на прес-конфе-
ренції артистка. — Я об’їздила Росію 
вздовж і впоперек. Але я не відірва-
на від цієї землі — працювала тут 
на радіо, на телебаченні, в театраль-
ному інституті рідною мовою, дітей 
своїх вивчила в українських школах. 
І люди це все знають, коли ти живеш 
в одному місці». Після початку ак-
тивної російської агресії в Україні, 
яка переросла у справжню війну, Ада 
Миколаївна принципово не приймає 
пропозицій співпраці з країни-агре-
сора.
 Наступна прем’єра, у Театрі дра-
ми і комедії на Лівому березі у Києві, 
— українською мовою. До робіт тен-
дему Роговцева—Степанкова до-
даться вистава «Умовно звільнені». 
Її назва уточнюється словосполучен-
ням «Урок щастя». Ада Миколаївна 
гратиме дивакувату літню пані Едме 
Жермен-Ламар, яка опікуватиметь-
ся доволі екстравагантною молодою 
красунею Елен, прикутою до інвалід-
ного візка. Колись завдяки мадам 
Жермен-Ламар дівчина захопилася 
польотами, але сталася аварія літа-
ка... 
 Вистави з незрівнянною Адою гля-
дачі у Києві дивляться в Театрі драми 
і комедії на Лівому березі, «Сузір’ї»; 
відразу після 80-річчя актриси (16 
липня) «Соломона у спідниці» пока-
зували у Міжнародному центрі куль-
тури і мистецтв (усі місця були зай-
няті, не відлякала шанувальників 
ціна на квитки навіть балкона 2-го 
яруса — 400 грн.). Для показів орен-
дують сцени. Міністр культури Єв-
ген Нищук на прес-конференції пе-
ред ювілейним вечором «З тими, кого 
люблю» сказав, що на рівні домовле-
ностей із конкретними театрами Мін-
культ сприятиме показам.
 «Куди б ми не приїхали, нас за-
прошують ще раз. І таким чином не-
має в Україні театру, немає такої сце-
ни, де б я не була за ці останні роки 
двічі-тричі, а Дніпро взагалі став ста-
ціонарним моїм містом і зали повні... 
Це велика загадка — чому так відбу-
вається, але я щаслива, що це відбу-
вається зі мною», — щиро каже Ада 
Роговцева. ■

ДО ДАТИ

Грає не ролі, 
а долі
Нон-стоп уривків із вистав упродовж ювілейного 
творчого вечора Ади Роговцевої у Театрі 
імені Івана Франка

■

Ахтем Сеїтаблаєв із незрівнянною Адою.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙

Щаслива Ада Роговцева на сцені Театру імені Івана Франка.❙

«Соломон у спідниці».❙

«Будьте, як удома».❙

«Схоже на щастя».❙

Катерина Степанкова — режисер і акторка.❙
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Англія
 Лідер АПЛ — «Манчестер Сіті» 
— продовжив свою виграшну серію 
до 13 перемог: цього разу перед на-
тиском підопічних Гвардіоли не всто-
яв «Вест Хем». Український півзахис-
ник «городян» Олександр Зінченко 
не потрапив до заявки на матч.
 Значно цікавішим вийшов матч 
між двома претендентами на місця 
у «топ-4» — «Арсеналом» та «Ман-
честер Юнайтед». У поєдинку, в яко-
му постійно атакували «каноніри», 
перемогли «манкуніанці» — вдала 
гра на контратаках та бенефіс гол-
кіпера Девіда де Хеа (він зробив 14 
сейвів — повторення рекорду АПЛ) 
допомогли футболістам Моуріньйо 
здобути чергові три бали.
 Прем’єр-ліга. 15-й тур. «Чел-
сі» — «Ньюкасл» — 3:1 (Е. Азар, 
21, 74 (пен.); Мората, 33 — Гейл, 
12), «Брайтон» — «Ліверпуль» 
— 1:5, «Евертон» — «Хаддерс-
філд» — 2:0, «Лестер» — «Берн-
лі» — 1:0, «Сток Сіті» — «Суонсі» 
— 2:1, «Уотфорд» — «Тоттенхем» 
— 1:1, «Вест Бромвіч» — «Крістал 
Пелас» — 0:0, «Арсенал» — «Ман-
честер Юнайтед» — 1:3 (Ляка-
зетт, 49 — Валенсія, 4; Лінгард, 11, 
63), «Борнмут» — «Саутгемптон» 
— 1:1, «Манчестер Сіті» — «Вест 
Хем» — 2:1 (Отаменді, 57; Сілва, 83 
— Огбонна, 44).
 Лiдери: «Манчестер Сіті» — 43, 
«Манчестер Юнайтед» — 35, «Челсі» 
— 32, «Ліверпуль» — 29, «Арсенал» 
— 28, «Тоттенхем» — 25.
 Бомбардир: Салах («Лівер-
пуль») — 12.

Іспанія
 Каталонська «Барселона» вдру-
ге поспіль зіграла внічию — мину-
лого тижня «блау-гранас» не змог-
ли обіграти непоступливу «Сельту». 
А «Валенсія», яка йде другою, упер-
ше в сезоні програла.
 Однак скористатися очковими 
втратами лідерів змогли лише «Ат-
летико» та «Севілья»: «матрацники» 
вдома були сильнішими за «Реал Со-
сьєдад», а підопічні Едуардо Беріццо 
«на класі» переграли «Депортіво».
 Натомість мадридський «Реал» 
зіграв у «суху» нічию», а капітан «вер-
шкових» Серхіо Рамос побив рекорд 
Прімери за кількістю червоних карток.
 Прімера. 14-й тур. «Мала-
га» — «Леванте» — 0:0, «Барсе-
лона» — «Сельта» — 2:2 (Мессі, 
22; Суарес, 62 — Аспас, 20; Мак-
сі Гомес, 70), «Атлетико» — «Реал 
Сосьєдад» — 2:1 (Філіпе Луїс, 64; 
Грізманн, 88 — Вілліан Жозе, 28 
(пен.)), «Севілья» — «Депортіво» 
— 2:0 (Бен-Єддер, 45; Крон-Делі, 
79), «Атлетик» — «Реал Мадрид» 
— 0:0, «Леганес» — «Вільярреал» 
— 3:1, «Хетафе» — «Валенсія» — 
1:0, «Ейбар» — «Еспаньйол» — 1:1, 
«Лас-Пальмас» — «Бетіс» — 1:0.
 Лiдери: «Барселона» — 36, 
«Валенсія» — 31, «Атлетико» — 30, 
«Реал Мадрид», «Севілья» — 28, 
«Вільярреал» — 21.
 Бомбардир: Мессі («Барсело-
на») — 13.

Італія
 Після очного поєдинку між голов-
ними фаворитами на «скудетто — 
«Наполі» й «Ювентусом» — зміни-
лися позиції команд у верхній час-
тині турнірної таблиці. Після пере-
моги над принциповим суперником 
«стара синьйора» програє неаполі-
танцям усього один бал. Зазначи-
мо, що суперник «Шахтаря» у групі 
ЛЧ програв уперше в цьогорічному 
розіграші серії А.
 Новим лідером став міланський 
«Інтер» — завдяки результативним 
діям дуету Ікарді—Перішич «чорно-
сині» без проблем розгромили «К’єво». 
Хорват Перішич оформив «хет-трик», а 
аргентинець Ікарді з 16 голами очолює  
бомбардирську гонку.

 Серія А. 15-й тур. «Рома» — 
«СПАЛ» — 3:1 (Джеко, 19; Строт-
ман, 32; Пеллегріні, 53 — Вівіані, 
55), «Наполі» — «Ювентус» — 0:1 
(Ігуаїн, 13), «Торіно» — «Аталан-
та» — 1:1, «Беневенто» — «Мілан» 
— 2:2, «Болонья» — «Кальярі» — 
1:1, «Фіорентина» — «Сассуо-
ло» — 3:0, «Інтер» — «К’єво» — 
5:0 (Перішич, 23, 57, 90+2; Ікарді, 
39; Шкрініар, 60), «Сампдорія» — 
«Лаціо» — 1:2.
 Лiдери: «Інтер» — 39, «На-
полі» — 38, «Ювентус» — 37, 
«Рома» (14 матчів) — 34, «Лаціо» 
(14 матчів) — 32, «Сампдорія» (14 
матчів) — 26.
 Бомбардир: Ікарді («Інтер») 
— 16.

Німеччина
 У Бундеслізі знову забиває Анд-
рій Ярмоленко — третій гол україн-
ця у німецькому чемпіонаті допоміг 
дортмундській «Боруссії» врятувати-
ся від поразки з «Байєром». «Бджо-
ли», які не можуть виграти вже 7 поє-
динків, опустилися на 6-те місце.
 «Опорник» «фармацевтів» 
Владлен Юрченко не грав через 
травму.
 Не зміг перемогти у минулому 
турі і «Шальке» Євгена Коноплян-
ки — «кобальтові» розписали бойо-
ву нічию з аутсайдером ліги «Кель-
ном». Український хавбек провів на 
полі 70 хвилин, але результативним 
діями не відзначився.
 Перша Бундесліга. 14-й тур. 
«Фрайбург» — «Гамбург» — 0:0, 
«Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг» 
— 4:0 (Амірі, 13; Гнабрі, 52, 62; Ют, 
87), «Байєр» — «Боруссія» (Д) — 
1:1 (Фолланд, 30 — Ярмоленко, 74; 
Ярмоленко («Б») — до 90 хв., гол), 
«Баварія» — «Ганновер» — 3:1 (Ві-
даль, 18; Коман, 67; Левандовський, 
87 (пен.) — Беншоп, 35), «Майнц» 
— «Аугсбург» — 1:3, «Вердер» — 
«Штутгарт» — 1:0, «Шальке» — 
«Кельн» — 2:2 (Коноплянка («Ш») 
— до 70 хв.), «Герта» — «Айнтрахт» 
— 1:2, «Вольфсбург» — «Боруссія» 
(М) — 3:0.
 Лiдери: «Баварія» — 32, «РБ 
Лейпциг» — 26, «Шальке» — 25, 
«Боруссія» (М) — 24, «Хоффен-
хайм» — 23, «Боруссія» (Д) — 22.
 Бомбардир: Левандовський 
(«Баварія») — 14.

Франція
 Головною сенсацією туру стала 
перша поразка у сезоні «ПСЖ» від 
новачка першості — «Страсбура».
 Ліга 1. 16-й тур. «Діжон» — 
«Бордо» — 3:2, «Страсбур» — 
«ПСЖ» — 2:1 (Да Кошта, 13; Баокен, 
65 — Мбаппе, 42), «Лілль» — «Тулу-
за» — 1:0, «Монако» — «Анже» — 
1:0 (Фалькао, 3), «Ніцца» — «Мец» 
— 3:1, «Ренн» — «Ам’єн» — 2:0, 
«Труа» — «Генгам» — 0:1, «Сент-
Етьєн» — «Нант» — 1:1, «Кан» — 
«Ліон» — 1:2 (Сантіні, 90 — Корне, 
10; Маріано Діас, 54), «Монпельє» 
— «Марсель» — 1:1.
 Лiдери: «ПСЖ» — 41, «Ліон», 
«Монако», «Марсель» — 32, «Нант» 
— 27, «Ренн» — 24.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») 
— 17. 

Чемпіонат світу-2018. 
 Результати жеребкування. 
 Група А. Росія, Саудівська 
Аравія, Єгипет, Уругвай.
 Група В. Португалія, Іспанія, Ма-
рокко, Іран.
 Група С. Франція, Австралія, 
Перу, Данія.
 Група D. Аргентина, Ісландія, 
Хорватія, Нігерія.
 Група Е. Бразилія, Швейцарія, 
Коста-Ріка, Сербія.
 Група F. Німеччина, Мексика, 
Швеція, Південна Корея.
 Група G. Бельгія, Панама, Туніс, 
Англія.
 Група H. Польща, Сенегал, Ко-
лумбія, Японія. ■

Григорій ХАТА

 Очікувалося, що єди-
но привабливим у 18-
му турі чемпіонату краї-
ни буде довгоочікува-
не побачення «Динамо» 
та «Маріуполя», пред-
ставники котрого, від-
тоді як наприкінці сер-
пня столичні футболіс-
ти не з’явилися на гру 
до Приазов’я, наговори-
ли на адресу «біло-синіх» 
багато неприємних слів.
 Однак через різні об-
ставини минулих вихід-
них фокус уваги роз-
двоївся між Києвом та 
Львовом, де стався под-
війний форс-мажор. Спо-
чатку, дізнавшись, що на 
полі в протистоянні між 
молодіжними команда-
ми «Карпат» та «Олім-
пік» точиться щось нехо-
роше — на думку прези-
дента «олімпійців» Вла-
дислава Гельзіна, юнаки 
грали «договорняк» — 
керівник донецького 
клубу на 84-й хвилині 
гри, за рахунку 4:0 на 
користь львів’ян, забрав 
свою команду з поля.
 Наступного ж дня ста-
тус недограного отримав 
поєдинок перших команд 
львівського та донецько-
го клубів. Опинившись 
під тиском невщухаючо-
го снігопаду, головний 
арбітр матчу між «Кар-
патами» та «Олімпіком» 
Катерина Монзуль на по-
чатку другого тайму ви-
рішила зупинити гру, 
адже грати у футбол на 
засипаному снігом полі 
стадіону «Україна» було 
просто неможливо.
 Після того як одна з 
кращих жінок-рефері 
в Європі поставила поє-
динок у Львові «на пау-

зу», Владислав Гельзін 
нарікав на те, що на «Ук-
раїні» господарі арени не 
ввімкнули підігрів. Че-
рез це, мовляв, у «Кар-
пат» не було можливості 
належним чином підго-
тувати поле до дограван-
ня матчу, датою котрого 
спочатку розглядали 4 
грудня.
 Утім значно цікаві-
шим у цих обставинах 
виглядає хвилювання 
президента «Олімпіка» 
щодо причетності його 
футболістів віком до 21 
року до «договорняка». 
 Загалом поєдинки за 
участі «олімпійського» 
клубу вже не раз потрап-
ляли в поле зору служб, 
які відстежують аномаль-
ну активність на букме-
керському «ринку». Цьо-
го разу Гельзін вирішив 
не чекати результатів 
розслідування, а зіграв 
на випередження. «Мені 
байдуже, що на наш клуб 
очікує покарання за пе-
рерваний матч. Для мене 
значно важливіше знайти 
тих, хто стоїть за договір-
ними матчами», — наго-
лосив президент «Олімпі-
ка».
 Що стосується мат-
чу в Києві, котрий також 
проходив за складних по-
годних умов, то пролив-
ний дощ не завадив ди-
намівцям поставити на 
місце зухвалих «маріу-
польців». Точніше, роз-
громивши приазовців 
iз рахунком 5:1, підо-
пічні Олександра Хац-
кевича передали насам-
перед привіт першому 
віце-президенту «Маріу-
поля» Андрію Саніну, 
котрий в останні місяці 
займався генерацією від-
вертих провокацій на ад-

ресу столичного клубу, 
який, нагадаємо, через 
свою неявку 27 серпня в 
прифронтове місто отри-
мав від КДК ФФУ техніч-
ну поразку. Самих же ди-
намівців у «Маріуполі» 
називали ледь не боягу-
зами, при цьому палко 
прагнучи того, аби спор-
тивна доля — у Кубку чи 
другому етапі ЧУ — пов-
торно змусила «Динамо» 
їхати туди, куди раніше 

столичний клуб їхати 
категорично не бажав. 
«Я цього ніколи не ро-
бив, але цього разу поп-
росив гравців забити су-
пернику якомога біль-
ше м’ячів», — уже після 
розгрому президент «Ди-
намо» Ігор Суркіс поді-
лився словами, котрими 
він надихав своїх фут-
болістів на результатив-
ні звершення в матчі з 
«Маріуполем». ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Повернення боргів
«Динамо» розгромило «Маріуполь» у їхньому першому в сезоні 
побаченні, а матч «Карпат» та «Олімпіка» перервав снігопад

■

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Перший етап. 18-й тур.
«Чорноморець» — «Зоря» — 1:1
 Голи: Хобленко, 72 — Сваток, 66
 Вилучення: Васін, 18; Ндіайє, 76 — Бабенко, 34
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 4240 глядачів
«Шахтар» — «Верес» — 2:0
 Голи: Марлос, 50 (пен.); Феррейра, 75
 Харків, стадіон «Металіст», 1950 глядачів
«Зірка» — «Сталь» — 1:0
 Гол: Цюпа, 78
 Вилучення: Гедж, 33 — Ульянов, 76
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 950 глядачів
«Ворскла» — «Олександрія» — 3:1
 Голи: Кулач, 20; Коломоєць, 42; Кобахідзе, 49 — Гітченко, 90+2
 Полтава, стадіон «Ворскла», 400 глядачів
«Динамо» — «Маріуполь» — 5:1
 Голи: Гармаш, 29; Циганков, 45; Мораєс, 75, 84; Гонсалес, 90 
— Болбат, 27
 Вилучення: Яворський, 69 («М»)
 Київ, НСК «Олімпійський», 6140 глядачів
 Матч «Карпати» — «Олімпік» було зупинено за рахунку 1:1 
через затяжний снігопад

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 18 13 3 2 37-16 42
2. «Динамо» 17 11 5 1 37-12 38
3. «Ворскла» 18 8 4 6 21-17 28
4. «Верес» 18 5 10 3 20-13 25
5. «Олімпік» 17 6 7 4 20-18 25
6. «Зоря» 18 5 9 4 29-24 24
7. «Маріуполь»  17 5 5 7 19-24 20
8. «Олександрія» 18 3 9 6 18-21 18
9. «Зірка» 18 4 5 9 10-20 17
10. «Чорноморець»  18 3 7 8 12-26 16
11. «Карпати» 17 2 8 7 9-27 14
12. «Сталь» 18 2 6 10 11-25 12
 Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 13, Марлос («Шах-
тар»), Мбокані («Динамо») — 8. 

■

Принципове протистояння «Динамо» та «Маріуполя» у Києві завершилося розгромом приазовського клубу.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
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«У мене є план на сезон. Є стратегія, якої будемо 
дотримуватися на шляху до Олімпіади-2018».

Урош Велепець
словенський наставник жіночої збірної України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Перед кожним витком нових 
змагальних баталій у більшості 
спортивних господарств нама-
гаються окреслити плани своїх 
збірних на сезон. Зокрема, для 
вітчизняних біатлоністів тра-
диційною точкою концентрації 
зусиль та уваги є кінцівка зма-
гального календаря, коли Між-
народний союз біатлоністів у 
рамках заліку Кубка світу про-
водить планетарний форум. У 
випадку ж із високосним роком 
головними стартами для «зи-
мовиків», зрозуміло, виступа-
ють Олімпійські ігри, при цьо-
му потреба розставляти пріори-
тети в такий час узагалі відпа-
дає.
 За таких обставин значно 
важливішим для тренерсько-
го штабу вважається оптималь-
ний розподіл сил спортсмена-
ми по дистанції, адже фаль-
старт або ж запізнілий вихід на 
пік спортивної форми загрожує 
всім олімпійським фіаско.
 Не секрет, що саме від жі-
ночої біатлонної збірної очіку-
ють в Україні медальних звер-
шень на Олімпіаді в Пхенчхані. 
Й головний тренер наших біат-
лоністок словенець Урош Веле-
пець вказав на неабиякий по-
тенціал своїх підопічних: «Та-
кої потужної команди українсь-
кий біатлон іще не мав. Вона 
обов’язково проявить себе».
 Однак перед стартом Кубка 
світу-2017/2018 у таборі вітчиз-
няних біатлоністів попередили, 
що високих результатів на по-
чатку сезону очікувати не вар-
то.
 Проте в шведському Естер-
сунді, де впродовж минулого 
тижня «розігрівався» світовий 
біатлонний бомонд, українська 
жіноча команда виграла дві на-
городи Кубка світу. Обидві від-

знаки — бронзового відливу — в 
особистих гонках здобула Юлія 
Джима. Спочатку 27-річна ки-
янка піднялася на п’єдестал 

за підсумками індивідуальної 
гонки, а через кілька днів, зно-
ву продемонструвавши ідеаль-
ну стрільбу, заскочила на тре-

тю сходинку «спринтерського» 
п’єдесталу.
 Усе б нічого, але небувалий 
для Джими успіх — за тиждень 

змагань у Швеції вона виграла 
більше персональних нагород 
Кубка світу, ніж за минулі чо-
тири сезони, — змусив захви-
люватися шанувальників Юлії 
щодо її олімпійських перспек-
тив. Мовляв, чи не промахнули-
ся в тренерському штабі з її під-
готовкою?
 «Мене аж ніяк не лякає, що 
Джима демонструє високі ре-
зультати так рано. Тут усе йде 
за планом», — заспокоїв Ве-
лепець, підкресливши, що й 
виступом решти збір ниць в Ес-
терсунді він також задоволе-
ний. Головне ж питання, котре 
має найбільше непокоїти всіх 
причетних до жіночої коман-
ди України, — це нестабільна 
стрільба її учасниць. Навіть 
Джима, котра в «індивідуал-
ці» та спринті відстрілялася 
«на нуль», у наступних пере-
гонах — «персьюті» — дозво-
лила собі неймовірну, як для 
призера етапів Кубка світу, 
розкіш, п’ять разів послав-
ши патрони в «молоко». «Уся 
справа в психології», — наго-
лошує Велепець.
 Буде над чим працювати 
найближчим часом і нашій чо-
ловічій команді, котра відвер-
то провалила етап в Естерсунді. 
Що говорити, якщо жодному з 
наших біатлоністів в особистих 
перегонах стартового етапу КС-
2017/2018 не вдалося уникнути 
промахів. При цьому до гонки 
переслідування, котрою завер-
шувався біатлонний тиждень у 
Швеції, за підсумками провале-
ного «синьо-жовтими» спринту 
вдалося пробитися лише одному 
нашому «стріляючому лижни-
ку». По суті, 24-те місце, котре 
в «персьюті» з одним промахом 
посів Артем Прима, й можна 
назвати найкращим здобутком 
українських біатлоністів в Ес-
терсунді. ■

Григорій ХАТА

 Попри те, що своє завдання 
на груповий етап поточної Ліги 
чемпіонів запорізький «Мо-
тор» виконав достроково, за два 
тури до його завершення забро-
нювавши собі місце в «перехід-
ному» плей-оф, найсильніший 
гандбольний клуб України до 
останнього моменту зберігав 
турнірну мотивацію.
 Суперник, з яким у заключ-
ному турі групового раунду су-
перліги випало супернича-
ти «мотористам», мав для них 
статус принципового. І не тіль-
ки тому, що в минулому се-
зоні французький «Монпельє» 
не дозволив запоріжцям про-
битися до 1/8 фіналу ЛЧ. А 
ще, в попередніх трьох зустрі-
чах, український чемпіон не 
виграв у французького клубу 
жодного поєдинку. Неабиякий 
хід демонстрував «Монпельє» 
й у своїй «лігочемпіонській» 
групі, виграти котру вдалося 
достроково, здобувши від по-

чатку турніру вісім перемог 
поспіль.
 Формально поєдинок за-
ключного туру в групі «D» у 
Харкові носив статус матчу 
між першою та другою коман-
дою «пульки». І хоча їхня зус-
тріч жодним чином не вплива-
ла на фінальне розташування 
обох колективів на горі турнір-
ної таблиці, україно-французь-
ка дуель перетворилася на без-
компромісну битву.
 До України достроковий пе-
реможець групи приїхав після 
сенсаційної домашньої пораз-
ки «Бешикташу», котра пере-
рвала його восьмиматчеву пе-
реможну серію.
 Бажання французького 
віце-чемпіона на мажорній 
ноті завершити перший етап 
турніру було очевидним, хоча 
через кадрові втрати склад 
«Монпельє» в Харкові був да-
леким від оптимального. По-
милкою б виглядало й рішен-
ня «Мотору» збавити оберти 
(чи пак «поберегти коней») пе-

ред майбутнім плей-оф.
 У підсумку, зустріч iз по-
тужним опонентом, нехай і без 
ряду лідерів, стала для команди 
молодого польського наставни-
ка Патріка Ромбеля хорошим 
тестом. Упродовж групового 
турніру перебудований поля-
ком «Мотор» періодично про-
буксовував. Нічийні результати 
в поєдинках із «Металургом», 
«Бешикташем» i «Чеховськи-
ми ведмедями», де український 
клуб вважали фаворитом, тому 
підтвердження.
 Однак після кожного збою 
Ромбель не втомлювався пов-
торювати, що його нова коман-

да рухається у правильному на-
прямі. Харківський поєдинок 
проти французького гранда, 
мінімально виграний «Мотор» 
на останніх секундах гри, мож-
на вважати підтвердженням 
його слів. Водночас польський 
спеціаліст наголошує: «Наша 
команда має грати ще краще». 
 У наступному раунді ЛЧ на 
«мотористів» очікує побачен-
ня з переможцем групи «С» — 
данським «Скьорном». По суті, 
бажання керівників «Мото-
ра» бачити свій колектив пос-
тійним учасником «матчів на 
виліт» Ліги чемпіонів і призве-
ло до появи тренера-європейця 

в Запоріжжі. Відтак, думаєть-
ся, саме від підсумку майбут-
нього протистояння й залежа-
тиме подальша доля Ромбеля в 
Україні. Як відомо, В’ячеслав 
Богуслаєв — гендиректор «Мо-
тор Січі», на балансі котрої й 
перебуває гандбольний клуб, 
— людина дуже вимоглива. 
Щодо данського колективу, то 
два роки тому, виступаючи в од-
ній групі зі «Скьорном», в про-
тистоянні з ним запорізькі ган-
дболісти взяли три з чотирьох 
можливих очок, випередивши 
при цьому на одне очко супер-
ника в боротьбі за чільну пози-
цію в секстеті. ■

Фрістайл
 Пропустивши весь минулий рік че-
рез травму коліна, миколаївський акробат 
Олександр Абраменко переможно повер-
нувся на «білі» схили, зробивши на ета-
пі Кубка Європи у Фінляндії переможний 
«дубль». ■

ХРОНІКА■

Не маючи турнірної мотивації, «Мотор» удома вирвав перемогу 
в потужного «Монпельє». 
Фото з сайта handball.motorsich.com.

❙
❙
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Групо-
вий раунд. Група «D». «Мотор» (Ук-
раїна) — «Монпельє» (Франція) — 
31:30, «Спортинг» (Португалія) — 
«Металург» (Македонія) — 31:27, 
«Бешикташ» (Туреччина) — «Че-
ховські ведмеді» (Росія) — 33:29.
 Підсумкове становище: «Мон-
пельє» — 16, «Мотор» — 15, «Бе-
шикташ» — 11, «Спортинг» — 8, «Ме-
талург», «Чеховські ведмеді» — 5.

■ГАНДБОЛ

Має бути ще краще
Перед важливими матчами «перехідного» 
плей-оф ЛЧ «Мотор» здобув принципову 
перемогу над потужним представником 
французького гандболу

■

Юлія Джима — дворазова бронзова призерка етапу Кубка світу-2017/2018 в Естерсунді. 
Фото з сайта biathlon.com.ua.

❙
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БІАТЛОН

Усе за планом
Олімпійський сезон вітчизняна збірна відкрила двома бронзовими 
фінішами Юлії Джими на Кубку світу в Естерсунді

■
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ПОГОДА■

Такi великi цi малi
До проблем провiнцiйних мiст увагу привертають художники
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Горiлка — дивний напiй: смак 
завжди той самий, а пригоди — рiз-
нi.

* * *
 Після великої пожежі розподі-
ляють матеріальну допомогу.
 Рабинович теж звертається до 
голови комісії.
 — Але дозвольте, Семене Мар-
ковичу, у вас же нічого не згоріло, — 
каже той.
 — А хто заплатить за мій пере-
ляк?

* * *
 — Мені моя дружина вже на-
бридла. Ти, каже, мене не любиш. 
Купив їй діамантове кольє.
 — Ну, а вона що?
 — Це ти, каже, навмисне ку-
пив, щоб я не говорила, що ти мене 
не любиш.

* * *
 Якщо майбутня теща щосили на-

магається вам сподобатися, уважні-
ше придивіться до дочки.

* * *
 — Вовочко, ти чому сьогодні в 
школу запізнився?
 — Маріє Іванівно, я стареньку 
через дорогу переводив!
 — А чому так довго перево-
див?
 — Так вона йти не хотіла!

* * *
 — Холмсе, а чому цей затишний 
ресторанчик назвали «Розбійниць-
кий»?
 — Елементарно Ватсоне, раху-
нок принесуть — зрозумієте!

* * *
 — Алкоголь, безсумнівно, має 
дистанційну дію.
 — Звідки такі висновки?
 — Наприклад, ти тільки купив 
пляшку горілки, ще не випив ні гра-
ма, а настрій уже покращився.

По горизонталі:
 1. Голлівудський актор, зірка 
фільмів «Пірати Карибського моря» 
та «Чарлі і шоколадна фабрика». 3. 
Офіцерський чин у царській армії, що 
відповідав званню капітана. 9. «Чар-
зілля червона рута зорею упала в ... 
Здавалось, що це навіки, здавалось 
— на все життя» (пісня). 10. Річка, 
на якій стоїть Житомир. 11. Столиця 
Гондурасу. 13. Полон, рабство. 14. 
Крамниця, де виготовляються і про-
даються ліки. 17. Промова, яка виго-
лошується як доповнення головного 
виступу. 20. Назва населеного пун-
кту. 21. Стиль пізнього класицизму 
в мистецтві та архітектурі, характер-
ний для початку ХІХ століття. 22. Не-
величка посудина для чаю чи кави. 
23. Кришка у льосі. 
По вертикалі:
 1. Старовинна міра земельної 
площі в Київській Русі, а пізніше в 
Україні, Росії та Білорусі. 2. Село під 
Києвом, де розміщений Національ-
ний музей архітектури і побуту Ук-
раїни. 4. Іспанський мільярдер, яко-
го журнал Forbs назвав найбагатшою 
людиною планети. 5. Спосіб обробки 
металу, який застосовується при ви-

готовленні металічних балок, рейок, 
кутів, арматури та інших виробів ста-
лої форми. 6. Насичений розчин цук-
ру. 7. Перша частина назви містеч-
ка на Львівщині, де є пункт пропус-
ку на кордоні з Польщею. 8. Штат 
на північному сході США. 12. Задні 
ряди чи верхні яруси в театрі чи цир-
ку, на які зазвичай продавали стоячі 
квитки. 15. Африканська країна. 16. 
Місто на Запоріжжі. 18. Матеріал, на 
якому пишуть і друкують книги. 19. 
Прапор.
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 Шоу-бізнес все глибше по-
чинає проникати у всі сфери на-
шого життя, включаючи і полі-
тику. Не встигли вщухнути пал-
кі дискусії з приводу того, хто 
буде наступним Президентом 
країни — співак Славко Ва-
карчук чи комік Володимир Зе-
ленський, як у політичних колах 
спливла нова інформація — в 
Україні офіційно зареєструва-
ли нову політичну партію під 
назвою «Слуга народу», яку 
очолив один з керівників «95-
го кварталу» Іван Баканов. Пер-
шою про це повідомила інфор-
маційна агенція УНН, посила-
ючись на єдиний державний 
реєстр юридичних осіб на сай-
ті Міністерства юстиції України. 
А заодно і зауважила, що рані-
ше ця партія мала назву «Пар-
тія рішучих змін». 

 У відповідь інший відо-
мий український шоумен Олек-
сій Дурнєв заявив, що має намір 
зареєструвати власну політичну 
партію «Діамантова рука». «Го-
ловним завданням нашої партії 
стануть жорсткий контроль за 
дотриманням державних законів 
України, переслідування контра-
бандистів та підтримання поряд-
ку на вулицях міст», — заявив 
він. А перший віце-спікер парла-
менту Ірина Геращенко запропо-
нувала взагалі оновити весь спи-
сок політичних партій. «Вибор-
чий бюлетень в тренді. «Слуга 

народу» (нові обличчя); «Ра-
биня Ізаура» (жіноча партія); 
«Багаті теж плачуть» (вчораш-
ні); «Армагеддон» (редутники 
та інші «протестанти»); «Гар-
рі Поттер» (оптимісти); «Роксо-
лана» (ще одна, більш просуну-
та жіноча платформа); «Свати» 
(ті, хто за кумівство і корупцію); 
«Картковий будиночок» (партія 
влади об’єднана); «Пірати Ка-
рибського моря» (модна партія, 
в ногу з останніми європейсь-
кими тенденціями); «Смєшари-
ки» (радикали); «Фіксіки» (пар-
тія робітників і селян); «Лунтік» 

(всі, кого не взяли в інші спис-
ки)», — жартома написала вона 
у «Фейсбуці». Їй тут же почали 
пропонувати розширити список 
партіями «Хрещений батько», 
«Менти» або «Доктор Хто» із 
гаслом «Я врятую вас усіх, на-
віть, якщо ви того не хочете».
 Сміх сміхом, але, судячи з 
активності тієї ж Інтернет-пар-
тії, яка на минулих виборах за-
пліднила усі списки Дарт Вейде-
рами, від нашої політики можна 
чекати чого завгодно. А що ли-
шається, якщо навколо — самі 
шоу! ■

Аліса КВАЧ

 Після того, як зірка одружується, папара-
ці починають доскіпливо стежити за її фігу-
рою, щоб першими помітити зміни, які свід-
чать про появу нового життя. Щоправда, час-
то бувають фальстарти, коли за вагітність 
приймають просто перерву в спортивних за-
няттях чи гарний сніданок. От і про 42-річну 
зірку «Відчайдушних домогосподинь», аме-
риканську актрису Єву Лонгорію, яка у травні 
минулого року стала дружиною латиноамери-
канського медіамагната Хосе Антоніо Басто-
на, уже не раз ширилися чутки, що вона очі-
кує первістка. І кожного разу це лишалося чут-
ками.
 Однак днями відомий журнал Hollywood 
Life повідомив, що цього разу таки і справді 
Лонгорію можна привітати. «В якийсь момент 
Єва вже не вірила, що колись стане мамою. 
Однак, зустрівши Хосе, вона змінила думку. 
Вона давно казала, що хоче дитину, і, здаєть-
ся, вона при надії», — цитує журнал слова 
свого інсайдера.
 Утім, доки сама актриса не підтвердила 

чутки, поспішати з при-
вітаннями не варто. А от 
популярна українська те-
леведуча Лілія Ребрик за 
останні дні їх отримала чи-
мало — відтоді, як зізна-
лася, що у її п’ятирічної 
доньки Діани скоро з’явиться 
братик чи сестричка. Попри цікавий 
стан, ведуча «Ранку з Україною» зали-
шати екран не збирається. «Прямий ефір 
— це чудові ліки від токсикозу! Як тіль-
ки я входжу в кадр, у мене все чарівним 
чином минає», — заявила Лілія в ексклю-
зивному інтерв’ю журналу Viva!.
 Не менше чекає на поповнення в ро-
дині і її чоловік, хореограф Андрій Ди-
кий. У 2011 році Лілія Ребрик танцюва-
ла з ним у парі в рамках проекту «Танці 
з зірками» на СТБ. І хоча у фіналі вони 
поступилися Стасу Шурінзу та Олені 
Пуль, головний приз таки дістався їм — 
у цьому ж році Лілія та Андрій одружили-
ся, а через рік на світ з’явилася Діана. Як-
то кажуть — станцювалися! ■

ОТАКОЇ!

Даєш Голобородька!
В Україні з’явилася політична партія «Слуга народу»

■

БЕБІ-БУМ

Відчайдушні матусі
Єва Лонгорія чекає на первістка, 
а Лілія Ребрик вагітна вдруге

■

Єва Лонгорія.❙

6 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, помiрний мокрий снiг iз 
дощем. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi -2...-4, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
снiг iз дощем. Славське: вночi -2...-4, удень +2...+4. 
Яремче: вночi -2...-4, удень +2...+4. Мiжгiр’я: вночi 
-1...+1, удень +2...+4. Рахiв: уночi -1...+1, удень +2...+4.

4 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 19 см, Стрий — 23 см, Славське — 17 см, Плай — 
26 см, Мiжгiр’я — 19 см, Рахiв — 4 см, Івано-Фран-
кiвськ — 10 см, Яремче — 15 см, Коломия — 10 см, 
Пожежевська — 43 см.
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