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ІнФорУМ

«Росія і її сили безпеки продовжують порушувати українське та міжнародне судноплавство,
створюючи перешкоди суднам, які заходять в українські порти в Азовському морі».
Міністерство закордонних справ Великої Британії

■ ТЕХНОЛОГІЇ

Безконтактні
стосунки
Уперше в Україні
впроваджують
електронний квиток
на проїзд
у всіх видах громадського
транспорту

❙ Із ЛеоКарткою проїзд забезпечено.
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів
Львівавтодор» оголосив про тендер
на впровадження електронного квитка.
Інформацію опублікували на сайті Європейського банку реконструкції й розвитку. Технологією безконтактної оплати планують обладнати тисячу одиниць
транспорту — 725 автобусів, 150 трамваїв
та 125 тролейбусів.
Європейський банк реконструкції й
розвитку для впровадження інноваційного рішення надає кредит розміром у
10 млн. євро. Запропонований контракт
включатиме проектування, обладнання,
програмне забезпечення, апаратні засоби, системи впровадження та інтеграційні послуги, а також послуги з технічного обслуговування. Проект також передбачає створення диспетчерської системи,
яка включає маршрути, розклади та GPSвідстеження.
Тендер відбуватиметься у два етапи.
На першому з них, до 15 січня, прийматимуть технічні пропозиції від компаній
без кошторисів. Кошториси пропонуватимуть уже на другому етапі відбору, до
якого допустять лише ті компанії, які відповідатимуть умовам закупівлі.
Тендерні процедури триватимуть аж
до квітня. Після того як визначать, яка
саме компанія впроваджуватиме нову
технологію у місті, стартуватиме етап
безпосереднього впровадження е-квитка:
попереднє тестування обладнання, виготовлення, монтаж, тестування в роботі
та розширення функціоналу. Спочатку
електронний квиток будуть впроваджувати на електротранспорті, потім на автотранспорті.
«Львівавтодор» та ЄБРР підписали договір на впровадження електронного квитка у Львові ще у 2016 році. А у
липні 2017-го проводили тендер на опис
ідей щодо дизайну е-квитка, тоді ж за
допомогою онлайн-голосування обрали
назву. Переможцем конкурсу стала назва
«ЛеоКарт», а її автор Андрій Карп’як отримав річний абонемент на всі види громадського транспорту.
Варто нагадати, що у Львові ще минулоріч запровадили систему безготівкової оплати проїзду в електротранспорті. Міський голова Андрій Садовий наголошував, що впровадження
сучасних розрахункових технологій у
сфері громадського транспорту є одним
із найголовніших пріоритетів, адже
Львів узяв курс на smart city (розумне
місто). ■

Тарас ЗДОРОВИЛО
Упродовж 19 листопада окупанти 21 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі
дев’ять разів із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Так, упродовж минулої доби ворог здійснював
обстріли наших позицій у
районах населених пунктів
Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степне,
Березове, Новомихайлівка,
Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль,
Водяне та Гнутове.
Російські
окупаційні
війська вели прицільний
вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів
i стрілецької зброї. Позиції Об’єднаних сил у районі
населеного пункту Новотошківське противник обстріляв із мінометів 120-го
калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, ЛуТарас ЗДОРОВИЛО
Спокій на українських
морях залишився в минулому через дії країни-агресора.
Черговим російським «сюрпризом» стало прибуття до Ростова корвета берегової охорони ФСБ Росії, який планують доправити до Азовського
моря. Цей російський прикордонний сторожовий корабель — перший із модернізованого проекту «Светляк».
«У кораблів нової модифікації змінилася форма надбудови — решітчасту щоглу замінили на монолітну, а замість кормової артустановки з’явився майданчик для
запуску безпілотних літальних апаратів», — написав
керівник проекту «Майдан
закордонних справ» Андрій
Клименко на своїй сторінці у
«Фейсбуці».
Наголосимо, що це вже 8й російський корабель, який
зайшов в Азовське море за останній місяць. Сім із них —
бойові кораблі прикордонної
служби Росії, ще один — новий аварійно-рятувальний для
Чорноморського флоту Росії.
На думку пана Клименка є дві причини, чому Москва прагне саме зараз наростити присутність в Азовському морі: по-перше, скоро ріки замерзнуть — і тоді
Росія не зможе перекидати
невеликі кораблі ні в Азовське, ні в Чорне моря; по-друге, припускає керівник проекту «Майдан закордонних
справ», Росія може мати певний план дій в Азовському
морі навесні і зараз готується
до них.
Варто звернути увагу на
те, що великі прикордонні
кораблі — такі як «Керч» і
«Бєзупрєчний» — мають артилерійське озброєння (крім
трьох кулеметів), у них на
борту є вертоліт, безпілотник
та два швидкісних катери.
Нагадаємо, що не так давно заступник міністра МЗС
РФ Григорій Карасін запевняв, що «Росія не планує нарощувати військову міць в
Азовському морі у відповідь
на посилення там українсь-

■ НА ФРОНТІ

Ворога заДРОНили
Війна безпілотників у небі Донбасу набирає обертів
ганського і Водяного вів вогонь із мінометів калібру
82 мм. По захисниках же
Чермалика та хутора Вільного російські окупанти застосовували міномети обох
калібрів.
У ході бойових дій поранено трьох військовослужбовців зі складу Об’єднаних
сил. За даними розвідки,
трьох бойовиків російських
окупаційних військ минулої доби знищено i поранено
шістьох окупантів.
Станом на 7-му годину
ранку 20 листопада противник вогневої активності не
виявляв.
Приємною новиною стало
повідомлення прес-центру
штабу Операції об’єднаних

сил про те, що зранку в понеділок засоби радіорозвідки виявили i збили безпілотний літальний апарат
бойовиків, iмовірно, типу
«Орлан-10». Ворожий безпілотник здійснював збір розвідувальної інформації за
маршрутом Бахмут—Костянтинівка—Очеретине.
Після підтвердження
роботи безпілотника радіолокаційними засобами протиповітряної оборони ціль
було знищено вогневим
підрозділом ППО Повітряних сил ЗСУ.
Тож, збивши черговий
російський БПЛА, українські військові залишили окупантів не лише без розвідданих, а ще й завдали їм знач-

них матеріальних збиткiв,
адже вартість однієї одиниці
такого типу «пташки» становить приблизно 5-7 млн. рублів.
Варто зауважити, що в
небі над Донбасом війна безпілотників набирає все нових і нових обертів, адже ми
навчилися не лише успішно
збивати ворожі дрони (зокрема, наприклад, лише 12
й 13 жовтня ЗСУ збили одразу два російських «Орлани-10»), а й дошкуляти загарбникам безпілотниками
нашого виробництва, які не
лише збирають розвіддані, а
й завдають точних точкових
ударiв по позиціях окупантів, скидаючи невеликі вибухові пристрої. ■

■ АГРЕСІЯ

Припливло до нашого берега
Росія нарощує військову присутність в Азовському
та Чорному морях

❙ Корвет берегової охорони ФСБ.
кої присутності». «У нас на
Азові немає військових баз,
військові кораблі переважно забезпечують безпеку
кримського моста», — додав
російський дипломат.
Нахабство РФ на морі не
залишилося без уваги наших
закордонних партнерів. Зокрема, Велика Британія закликала Росію припинити
затримувати судна та перешкоджати доступу кораблів
до Азовського моря після
того, як це питання напередодні обговорили у Раді із закордонних справ ЄС. У заяві
від 19 листопада британське
МЗС наголосило, що постійне обмеження свободи судноплавства Росією дестабілізує регіональну економіку.
«Росія і її сили безпеки продовжують порушувати українське та міжнародне судноплавство, створюючи перешкоди суднам, які заходять
в українські порти в Азовському морі. У березні Росія
відкрила незаконно збудований міст через Керченську

протоку, який з’єднує Росію
з окупованим Кримським півостровом. Із того часу Росія
проводить операції із зупинки та обшуку вантажних суден, які прибувають та відпливають з українських портів в Азовському морі. Це
спричиняє затримки, значне збільшення транспортних витрат і зниження доходів українських портів»,
— наголосили у британському зовнішньополітичному
відомстві. У Лондоні підрахували, що протягом цього
часу понад 200 суден постраждали від «політики, яка
завдає шкоди економіці України та підриває її суверенітет». Британці висловили також стурбованість зростанням військової присутності
Росії в Азовському морі й наголосили, що підтримують
суверенітет і територіальну
цілісність України в межах
її визнаних кордонів і територіальних вод. І закликали Росію забезпечити безперешкодний доступ торгових

суден через Керченську протоку та Азовське море.
Цими днями міністри закордонних справ ЄС обговорили конкретні заходи
у зв’язку з протиправною
діяльністю РФ в Азовському
морі й пообіцяли застосувати
«цільові заходи».
Додамо, що Україна також не сидить склавши
руки, а адекватно реагує
на потенційні загрози своїй
нацбезбеці, тим паче що
тривожні дзвіночки звучать
і на Чорному морі. Тому найближчим часом наша країна
вдвічі збільшить зону контролю над прибережним чорноморським кордоном — із
12 до 24 морських миль, причому всі дії чітко відповідатимуть міжнародному праву.
У Верховній Раді відповідний законопроект у першому
читанні вже підтримали 238
народних депутатів. А загалом розроблено цілу концепцію витіснення російського
агресора з українських територіальних вод. ■

ІнФорУМ
Ірина КИРПА
Херсонська область
Екзотика прижиласьі на півдні України завдяки ентузіазму
селекціонерів із ДП «Дослідне
господарство «Новокаховське»
Інституту рису НААН». Учені
передали аграріям під Новою
Каховкою в селі Плодове тисячі
саджанців адаптованих під місцевий клімат дерев.
На плантаціях загальною
площею 760 гектарів висадили хурму, зізіфус (китайський
фінік), а також азіміни (бананове дерево родом із Північної
Америки).
За словами заступника директора ДП «Дослідне господарство «Новокаховське» Інституту рису НААН» Віктора Соколенка, колекція зізіфуса налічує
15 сортів, а хурми — понад 400
дерев чотирьох різних видів. Це
дуже багато, якщо врахувати,
що кожне дерево хурми може
дати близько 150 кілограмів
урожаю!
Предмет особливої гордості дослідного господарства —
близько 50 зразків азіміни. За
своїм смаком і ароматом ці екзотичні плоди нагадують суміш
авокадо, бананів i манго. А їх
хімічний склад подібний до бананів, хоча на вигляд вони зовсім різні.
Мешканці Америки навчилися консервувати азіміни, додавати до морозива, оздоблювати ними смачні пироги та торти.
Рослина має й цілющі лікарські
властивості: відвар листя — сечогінний, а екстракт має протипухлинну та антимікробну дію.
Це маленьке диво може допомогти аграріям Херсонщини створити новий, вельми прибутковий, бізнес, замість того,
що був втрачений після анексії
Криму. Адже саме під Новою Каховкою колись розташовувалась
філія ялтинського Нікітського
ботанічного саду зі своїми екзотичними експериментами. Зараз тут також можна побачити
розкішні кущі з багряно-стиглим кизилом, ніжні актинідії,
клумби з витонченими юками
та запашною лавандою.
— Після окупації півострова
Крим, наше господарство ще й
досі оговтується, — говорить заступник директора Віктор Соколенко. — Практично всі міжнародні зв’язки втрачені, два роки
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■ ЕКЗОТИКА

■ ХАРЧІ

Своя «Говерла»

Не хлібом
єдиним

На півдні України аграрії виростили
плантації солодкої хурми та тропічного
зізіфуса

як працюємо, але повністю ще
не відновилися. Брати черенки
з ботсаду не маємо можливостi:
таке враження, що колишні колеги спілкуватись з нами бояться. Фінансування від академії
дуже обмежене, господарство
перевели на госпрозрахунок,
отож і доводиться крутитись. У
перспективі хочемо вийти на самоокупність, сподіваємося, що
екзотика припаде до смаку всім
мешканцям України.
Такі екзотичні дерева, як
хурма, зізіфус та азіміни полюбили Херсонщину за велику
кількість сонячного світла, хоча
дощів для них на півдні України все-таки замало. Зараз селекціонери поставили перед собою завдання — виростити максимально великі за розміром
плоди, які матимуть належну
морозостійкість. Адже на півдні України бувають й аномально холодні зими, коли температура повітря вночі опускається
нижче 27 градусів морозу. Тому
продавати людям має сенс лише
ті гібридні сорти, які гарантовано переживуть 23-25-градусні
«мінуси».

■ СКАРБИ ІСТОРІЇ

Тунель у минуле
Провал на дорозі відкрив шлях до підземних
ходів стародавньої фортеці
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Днями в самому центрі Змієва, біля приміщення районного
відділу освіти, несподівано «пішов» під землю чималий шматок дороги, потягнувши за собою бетонні бордюри. Провалля виявилось досить глибоким,
тому місцеві історики автоматично пригадали легенди про
підземні ходи, якими була укріплена стара міська фортеця.
«Ми попросили райдержадміністрацію не засипати провалля, поки його не обстежимо,
— розповів директор Зміївського краєзнавчого музею Михайло Саяний. — Коли спустилися
вниз, одразу ж перед нами відкрився таємний хід. Спочатку він йде метрів зо п’ять упе-

Ми забагато вживаємо виробів
із борошна та «кондитерки»
Тарас ЗДОРОВИЛО

❙ Той самий зізіфус.

ред, а потім стільки ж — вправо. І хоча далі ми наткнулися
на тупик, прилади показали,
що лабіринт має продовження.
Це стало для нас справжнім відкриттям».
Тунель, як з’ясувалося, досить широкий — від метра до
півтора. Навіть у невеликому
підземному просторі дослідники
за короткий час встигли знайти
келих, виготовлений у VIII-IX
столітті та кілька уламків фаянсового посуду і цегли старого
зразка.
Цікаво, що зміївське підземне «царство» нагадувало про
себе й раніше, під час якихось
надзвичайних ситуацій. У роки
війни, скажімо, авіаційні бомби відкрили 200-метрове провалля. Ґрунт також обвалився
в порожнечу в 70-х роках, коли

— Дрібні плоди зізіфуса можна маринувати, як оливки, а великі — заготовляти, як фініки,
на десерт, — розповідає завідувач сектору мобілізації та збереження рослинних ресурсів Інституту рису Ольга Грабовецька. — Вся ця екзотика дуже
корисна й дорослим, і дітям. Наприклад, після Чорнобильської
катастрофи дітлахам у кримських санаторіях давали пюре із
зізіфуса й довели, що він чудово виводить радіонукліди. Допомагає китайський фінік відновитися людям і після інсульту,
а також нормалізувати роботу
шлунково-кишкового тракту.
Найближчим часом селекціонери Херсонщини сподіваються зареєструвати нові сорти хурми, над якими вчені працювали кілька років поспіль. У
господарстві вже торгують саджанцями власних сортів «Гора
Говерла», «Гора Роджерс» та
«Гора Роман-Кош» (третє покоління гібридної хурми). Два
нових сорти дерев з екзотичними плодами поки що вивчають
із метою подальшого оформлення. ■
тут встановлювали «Вічний вогонь», а історії, пов’язані із земляними роботами, вже навіть
ніхто не бере до уваги. Відкриті
фрагменти лабіринту найчастіше просто засипалися, тому повне відтворення підземної мережі — з розряду фантастики.
А ось розчистити велику ділянку, облаштувавши там музей,
цілком реально. «Якщо відкрити підземні ходи, то поїдуть екскурсії, копійка до казни буде
капати, — мріє вголос директор
музею. — Розчистимо метрів 3050, облагородимо, відкриємо експозицію. Я вірю, що думка матеріальна».
Наразі ентузіасти вже почали розробляти програму дослідження «порталу» в минуле і
сподіваються, що проект районного значення знайде підтримку
на обласному та державному рівнях. Як запевняють історики,
знайдене підземелля — лише
невеликий фрагмент багатокілометрових тунелів, що виходять до річок Мжа і Сіверський
Донець, охоплюючи кілька навколишніх сіл. Найвірогідніше,
їх будували разом із Зміївською
оборонною фортецею всередині
XVI століття. ■
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Матінка природа продумала все, створюючи людину, але таки дала трохи маху
в царині її харчування, адже,
якби ми могли не так часто
їсти, наскільки мали б менше проблем.
Останні соціологічні дослідження показали, що в
середньому українці витрачають на харчі в місяць 3 тисячі 86 гривень. А для чималої кількості наших співгромадян це фактично місячний заробіток, а ще ж треба
розрахуватися за комуналку, щось придбати з одягу, витратити на транспорт
тощо.
В основному, через «прожорлівоє брюшко» пересічний українець купує м’ясо,
рибу, молочні продукти,
овочі та хліб. Так, на м’ясо
та рибу йде майже 500 грн.,
на молокопродукти — 300
грн., принаймні так звітують
у Держстаті. В середньому
на 174 грн. у місяць ми купуємо овочів, на 153 грн. —
хліба, на 152 грн. — кондитерських виробів. Щоправда, на фруктах, яйцях і цукрі економимо, адже, згідно
з дослідженнями, викидаємо на цю «розкіш» лише
100 грн..
«У середньому на кожного українця припадає 123
грами фруктів на день, але
правильним було б з’їдати до
300 грамів. Овочів і картоплі
в сумі виходить 493 грами

на день. Проте корисніше
половину картоплі замінити бобовими — квасолею
та горохом. Хоча картопля
теж потрібна, адже є джерелом калію», — говорить
президент асоціації дієтологів Олег Швець. За його
словами, українці забагато вживають хліба та кондитерських виробів — їх
норму потрібно скоротити
вдвічі. «А норма цукру становить 25 грамів у день, а
українець вживає всі 93 грами!» — резюмує експерт.
Наголосимо, що цієї осені
в Україні суттєво подешевшали яблука, а причина досить банальна — прекрасний
урожай. Так, вітчизняні яблучка можна придбати по 67 грн. за кілограм, а ящиком
— навіть по 5 грн. за кілограм. Крім того, досить доступними стали й грушки:
як правило, кілограм у середньому вартує 20-22 грн.,
а ще рік тому ціни були на
10-12 грн. вищими й асортимент набагато біднішим.
Водночас овочі цієї осені
коштують дорожче, ніж минулоріч. Зокрема, картопля
потовстішала в ціні на 10%.
А загалом уся «овочева корзина» за рік подорожчала на
34%.
Тож, шановні співвітчизники, прислухайтеся до порад дієтолога й дбайте про
своє здоров’я, а вивільнені
кошти потроху збирайте,
аби витратити на подорож
під час відпустки. ■

■ КРИМІНАЛ

Легалізація
краденого
Колишній інспектор
за долари реєстрував авто
з «перебитими» номерами
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
На Черкащині співробітники Служби безпеки спільно з
прокуратурою області блокували механізм легалізації автомобілів, які оголошені в розшук на території України.
«Оперативники спецслужби встановили, що колишній
старший державтоінспектор одного з відділів управління
ДАІ ГУ МВС у Черкаській області з 2015 року налагодив
схему реєстрації легкових авто, в яких були перебиті номери кузова та двигуна», — повідомили «Україні молодій»
у прес-службі черкаського обласного управління СБУ.
Правоохоронці кажуть, що свої послуги інспектор оцінював у суми від п’яти до п’ятнадцяти тисяч доларів США.
Все залежало від марки та року випуску автомобіля. Колишній даішник таким чином незаконно оформив понад
десять викрадених транспортних засобів.
Наразі вилучені автомобілі направлено на експертизу,
а також встановлюють їх справжніх власників.
У межах кримінального провадження, розпочатого за
ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, чоловікові повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
Його оголошено у розшук.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності. ■
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■ КОПАЙТЕ ТУТ!

«Принцеса»
хоче бути
«королевою»
Тимошенко, газ, тарифи...
Богдан ЛУК’ЯНЧУК, журналіст
На 2019—20 роки припадають пікові
виплати за державними боргами, яких
найбільше накопичили Тимошенко,
Янукович та Азаров. Щоб сплатити ці
борги, потрібен кредит МВФ. Щоб його
отримати, уряд мусив підвищувати тарифи.
Добре відомо, що переговори уряду
Володимира Гройсмана з місією МВФ
щодо підвищення ціни газу для споживачів тривали кілька місяців, а то й рік.
Більше того — представники Фонду наполягали здійснити підвищення одразу
на 60%, проте цього не сталося, відбилися. Із 1 листопада ціна газу для населення зросла на 23,5%, що відкриває шлях
до співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими організаціями.
Власне кажучи, Україна була б готова
вже й відмовитися від зовнішніх запозичень, але необхідність погашати борги, накопичені попередніми урядами,
які очолювали Юлія Тимошенко та Микола Азаров, змушує до співпраці з Фондом.
Лідер «Батьківщини», наче згадавши, що 20 років тому її називали «газовою принцесою» завдяки численним
оборудкам очолюваної нею корпорації
ЄЕСУ, сьогодні прагне стати «газовою
королевою». Інакше складно пояснити
її публічні обіцянки знизити удвоє ціну
блакитного палива за умови приходу до
влади. Ще ніхто й ніколи не виконував
обіцянки знизити ціну на будь-що. Чи
хтось пам’ятає інакше?
Показово, що про власне прем’єрство
у 2007—2009 роках Тимошенко згадує
без ентузіазму. І справа зовсім не в тому,
що на нього припала потужна економічна криза, яку лідерка «Батьківщини»
обіцяла «не пустити на поріг України».
Статистика — уперта річ, і вона
стверджує, що у 2007—2009 роках обсяг зовнішніх запозичень України сягнув 23 мільярдів доларів. Прем’єром
тоді була Юлія Тимошенко. Її наступник Микола Азаров за період перебування на посаді Прем’єра (ним керував
безпосередньо Янукович, який у незаконний спосіб розширив власні повноваження) позичив за кордоном уже 32
мільярди доларів. Революція гідності
не лише зламала цю згубну для України тенденцію: уряди Яценюка та Гройсмана зуміли на 20% зменшити боргове навантаження на вітчизняну економіку. Це було зроблено в умовах анексії
Криму та війни на Донбасі, які спричинили втрату близько 20% промислового потенціалу України.
Тим часом Петро Порошенко «поставив уряду жорстку вимогу захистити людей, удосконалити й розширити програму субсидій, збільшити кошти на її виконання... Аби від зростання тарифів не
постраждав будь-хто, для кого це підвищення є критичним... На сто відсотків
забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує». «Це моя головна вимога до бюджету на 2019 рік, — наголосив
глава держави. — І якщо її не врахують
при підготовці державного кошторису
до другого читання, то зроблю те, чого
ще ніколи не робив — просто не підпишу бюджет!»
Варто звернути увагу, що Президент
оголошує про свою вимогу до бюджету2019 не в останній день напередодні ухвалення головного фінансового документа країни, а завчасно, даючи можливість
парламентаріям та уряду знайти не лише
спільну мову, а й фінансові ресурси для
забезпечення субсидіями мільйонів наших співгромадян, котрі потребуватимуть їх під час опалювального сезону. ■

■ ПАРЛАМЕНТ

Інна СТЕПАНЧУК
План роботи на поточний пленарний тиждень очільник парламенту
Андрій Парубій назвав «амбітним і
насиченим». Адже на порядку денному найближчих днів — законопроекти, важливі для виконання угоди про
Асоціацію з Євросоюзом i бюджетні
питання, зокрема зміни до бюджетного та податкового кодексів. Якщо ці
питання будуть оперативно ухвалені,
то вже в четвер парламент зможе розпочати розгляд Державного бюджету на 2019 рік. Голова ВР Андрій Парубій не приховує, що «це досить рекордний термін», якому, власне, є пояснення — «це забезпечить отримання
макрофінансової допомоги від наших
міжнародних партнерів», тобто черговий транш від МВФ.
На це очільник фракції Радикальної партії Олег Ляшко зіронізував, що
у нас вже й бюджет прийматимуть на
вимогу МВФ. «На вимогу МВФ піднімають ціни на газ і тарифи на «комуналку». І щоб отримати субсидію,
люди мусять виписувати дітей iз квартири. А тепер на вимогу МВФ уже бюджет будуть приймати. І все заради кредитів! — заявив iз парламентської
трибуни Олег Ляшко. — Коли бюджет
буде працювати на добробут українців? Наша ключова вимога до бюджету: збільшення заробітних плат для
мільйонів українських громадян, перерахунок пенсій і встановлення справедливої ціни на газ. Два тижні тому
ми з керівниками інших фракцій зареєстрували проект постанови про скасування рішення уряду про підвищення ціни на газ. Ми пропонуємо весь газ
вітчизняного видобутку спрямувати на
потреби ЖКГ».
Припинити «комунальний терор»
вимагали й представники інших фракцій. Зокрема, голова депутатської групи «Відродження» Віктор Бондар закликав ухвалити законопроект №9252,
який передбачає запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів i проведення їх аудиту. «В опалювальний сезон 22 українські міста увійшли без тепла. І тільки рішення Президента потрібно було, щоб
підключити газ. При цьому керівник
«Нафтогазу» отримує зарплату більшу, ніж борги деяких міст», — наголосив Бондар. Співголова фракції «Опозиційного блоку» Олександр Вілкул також звернувся до Президента з пропозицією «знайти механізм скасування
рішення підвищення ціни на газ».
Світлана МИЧКО
У Тернопільському прес-клубі підбили підсумки громадського моніторингу ремонту доріг Тернопільщини, що
його проводило в рамках Програми розвитку ООН громадське об’єднання «Нівроку». Активісти провели візуальне обстеження майже 123 кілометрів трас
місцевого та державного значення, де
ремонтні роботи здійснювали впродовж
двох останніх років. Відтак проаналізували відповідні закупівлі, укладені договори та оплату послуг. А за результатами розслідування випадків недоброчесного проведення ремонту зняли
20-хвилинний документальний фільм
(подивитися його можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=
bNsz24Zh3ic&feature=youtu.be).
За словами керівника об’єднання
«Нівроку» Олександра Домбровського, найбільше порушень виявлено на
дорогах місцевого значення. «Для
нас залишився незрозумілим навіть
принцип вибору ділянок для ремонту. Найбільше ж подивувало, що договори підписували щодо одних ділянок, а роботи виконували на інших, —
зазначив він. — Наприклад, якщо взяти дорогу «Жовнівка—Коржова», то
в системі Prozorro є 32 звіти про договори з надання послуг поточного
ремонту на кожних її 40 метрів. При
тому, що ремонт там узагалі не проводили». «Щодо частини доріг у закупівлях не збігаються їх індекси та назви,
— повідомив представник «Нівроку»

Поради від Ради
Юрія Бойка виключили з очолюваної ним фракції,
а щодо Віктора Медведчука депутати вимагають
провести розслідування
■ ДО РЕЧІ
Верховна Рада відмовилася надати згоду
на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від депутатської групи
«Воля народу» Станіслава Березкіна. За рішення
на підтримку відповідного подання Генпрокурора проголосувало лише 160 народних депутатів.
Нардепа Березкіна звинувачують у присвоєнні
20 млн. доларів «Ощадбанку» за попередньою
змовою з посадовцями банку. Станіслав Березкін свою вину заперечує.

❙ Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.
Водночас Вілкул на початку своєї
«комунальної» промови зробив не менш
цікаве повідомлення: про виключення з лав фракції Юрія Бойка та Сергія
Льовочкіна. Жодних пояснень такого
рішення з трибуни Олександр Вілкул
не дав. Проте неважко здогадатися: рішення викликане об’єднанням одного з керівників фракції Юрія Бойка з
лідером партії «За життя» Вадимом
Рабіновичем в «Опозиційну платформу — За життя». Як зазначає у своєму
матеріалі «Українська правда», за цим
союзом стоять не Бойко і навіть не Рабінович, а колишній глава адміністрації Януковича Сергій Льовочкін та кум
Володимира Путіна Віктор Медведчук.
І це об’єднання зовсім не до вподоби тій
частині депутатів фракції, що перебуває в орбіті впливу олігарха Ріната Ахметова.
Нахабство проросійських сил, які
занадто вільно почуваються в Ук-

раїні, стало підставою для емоційного виступу керівника фракції «Народного фронту» Максим Бурбака. Він
звернувся до СБУ з вимогою «провести офіційне розслідування діяльності Віктора Медведчука та надати суспільству повну інформацію про
діяльність цього кремлівського агента в Україні». «Довкола нього концентруються сили антиукраїнського і промосковського реваншу. Медведчук цілеспрямовано, послідовно
бореться проти української державності — в усіх своїх політичних проектах, на всіх посадах», — наголосив
Бурбак i додав, що правоохоронні органи також мають з’ясувати джерела
фінансування пропутінських ЗМІ —
зокрема телеканалів NewsOne, 112-го
та інших, діяльність яких пов’язують
iз Медведчуком.
І головною подією вчорашнього
пленарного дня мала стати декомунізація (перейменування) Кіровоградської та Дніпропетровської областей,
а також Кіровоградського району. Голосування з цього питання було призначено на 16.00. Тож на момент верстки номера рішення депутатів iз цього приводу ще не було відомим. Але
сподіваємось, що 24 листопада — роковини вшанування жертв Голодомору 1932-33 років — Україна відзначатиме, остаточно позбувшись комуністичного спадку на своїй мапі. ■

■ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Ямкові схеми
Активісти виявили грубі порушення
в ремонті тернопільських шляхів
Іван Марчук. — Приміром, індекс «С200810» в усіх документах стосується
дороги «Глина—Медова—Будилів»,
проте в закупівлі її назва вказана як
«Козова — Літятин». Вважаємо, це
маніпуляції, які ставлять за мету унеможливити якісний контроль за ремонтом». «Складається враження, що для
виконавців робіт i тих, хто укладав із
ними договори, законодавства не існує, — зауважила експерт громадської організації Ольга Мазаєва. — Бо
значну частину робіт проводили в обхід системи ProZorro».
Висновок моніторингу: в області відсутня стратегія розвитку дорожньої мережі, тому кошти на ремонт
доріг місцевого значення використовують неефективно. Ділянки, на яких
проводили середній поточний ремонт,
не відповідають пікетажу, вказаному в
договорах, що ускладнює можливість
проведення моніторингу якості виконання робіт. На більшості доріг місцевого значення задля уникнення процедури відкритих торгів відбувався поділ на
дрібні ділянки по 40 та 60 метрів. Попри

те, що громадські активісти відзначили
й позитивні зрушення — зокрема, якісне проведення ремонту на дорозі Тернопіль—Рава-Руська (крім ділянки між
Озерною і Зборовом) та на ділянках дороги Доманове—Ковель—Чернівці—
Тереблече на в’їзді в Тернопільську область iз боку Рівного — в цілому залишилося дуже багато неприємних запитань як до виконавців робіт, так і до
чиновників облдержадміністрації. Однак, як зазначила Ольга Мазаєва, на
три інформаційних запити, направлені
Службі автомобільних доріг Тернопільської області, управлінню капітального
будівництва та управлінню регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації, відповідь було отримано лише
від останнього. Проігнорували представники Служби автомобільних доріг
i Тернопільської ОДА й запрошення на
зустріч із журналістами та громадськими активістами в прес-клубі (прийшов
представник лише однієї з організаційпідрядників — «Технобудцентру»). Тим
часом навіть присутній на обговоренні

регіональний координатор ПРООН у
Тернопільській області Ігор Стефанів
зауважив, що питання якості ремонту доріг сьогодні належить до розряду тих, що мали б цікавити замовників навіть більше, ніж громадських активістів.
Найжорсткіше підсумував почуте на
засіданні прес-клубу представник тернопільського «Автомайдану» Ігор Василів. «Радує, що не тільки наш «Автомайдан» займається контролем ремонту доріг, — сказав він. — І шкода, що
владу не цікавлять висновки громадських активістів. Начальник управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації Віктор Кузяк, коли громадські активісти вказують йому на грубі порушення, називає
їх непрофесіоналами. При тому, що отримав купу доган і стос зауважень від
держаудиту про порушення в тендерах. А ще в минулому — судимість за
незаконну діяльність, пов’язану з корупцією. Як таку людину можна було
ставити на цю посаду після Революції
гідності?! Тернопільщина сьогодні за
ситуацією з ремонтом доріг — друга
знизу після... Луганщини! На грубі порушення в цій сфері в регіоні вже вказували і галузевий міністр, і навіть Укравтодор. Лише голова Тернопільської
облдержадміністрації разом із начальником управління капітального будівництва їх бачити не хочуть. Вони сидять, ділять дороги і вперто твердять,
що всі проблеми «надумані» активістами!». ■

СВIТ
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■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Лисиця доглядатиме
за курником?
Світ протестує проти обрання російського генерала главою Інтерполу
Ігор ВІТОВИЧ

Сьогодні в Дубаї на 87-й сесії Генеральної асамблеї Інтерполу оберуть нового керівника цієї міжнародної поліцейської організації. Попередній очільник міжнародної структури кримінальної поліції
Мен Хунвей перебуває в Китаї під слідством через можливі корупційні та «інші злочини». Про його
зникнення стало відомо 25 вересня, коли він поїхав iз французького міста Ліон, де розташована
штаб-квартира Інтерполу, до Китаю. 7 жовтня головна антикорупційна структура Китаю, Державна
контрольна комісія, заявила, що Мен «наразі перебуває під слідством за підозрою в порушенні закону». До Інтерполу надійшла заява про його відставку.
Нового президента Інтерполу обиратимуть делегати Генасамблеї — по одному голосу від кожної зi
192 країн-учасниць організації. Претендентів двоє: генерал-майор МВС Росії Олександр Прокопчук,
який два останні роки є одним iз чотирьох віце-президентів Інтерполу, та його колега Кім Йонг Ян iз
Південної Кореї, який наразі виконує функції керівника організації.

«Прокопчук особисто
причетний до стратегії
залякування»
17 листопада британська газета «Таймс» iз посиланням на
власні джерела у владі написала, що безумовним фаворитом
майбутніх виборів є саме росіянин. Кремль також провів масштабну роботу, щоб представник його інтересів здобув перемогу і очолив важливу міжнародну організацію.
Але перед процедурою голосування за нового очільника Інтерполу пролунала низка застережень проти обрання росіянина. Напередодні присутній на
Генеральній асамблеї Інтерполу
український міністр внутрішніх
справ Арсен Аваков заявив, що
Україна може взагалі припинити своє членство в організації в
разі обрання президентом представника Росії. За його словами,
можливе президентство Росії в
Інтерполі є «абсурдним, суперечить духу і цілям організації».
Українське МВС та правозахисники вже заявили, що перемога Прокопчука перетворить Інтерпол на інструмент боротьби
Кремля з політичними опонентами за кордоном.
Група з чотирьох американських сенаторів також закликала
не обирати російського генерала на пост глави Інтерполу. Відповідна заява оприлюднена 19
листопада на сайті сенатора Роджера Вікера (крім нього, заяву
також підписали республіканець Марко Рубіо і представники
демократів Джин Шахін i Кріс
Кунс). Американські політики заявляють, що дати Прокопчуку очолити Інтерпол — «це те
саме, що доручити лисиці догляд

за курником». Як наголошується в документі, «Росія неодноразово порушувала правила Інтерполу, використовуючи його для
зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів». «Олександр Прокопчук особисто брав
участь у здійсненні цієї стратегії залякування, спрямованої на
послаблення демократичних інститутів і зміцнення авторитарного режиму Путіна», — стверджують сенатори. У зв’язку з
цим американські політики закликали всіх 192 членів проголосувати проти кандидатури росіянина.
У разі обрання Прокопчук
продовжить «інституалізовані
зловживання» червоними циркулярами Інтерполу і буде «блокувати всі зусилля зі здійснення істотних реформ», застерігають сенатори, які є членами Гельсінської комісії США.
Вони звернулися до президента Дональда Трампа та Генеральної асамблеї Інтерполу і
просять перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку обійняти посаду президента Міжнародної організації кримінальної поліції.
З аналогічною заявою до
міністра громадської безпеки
Канади Ралфа Ґудейла звернувся Конгрес українців Канади. «Як керівник російського
підрозділу Інтерполу до 2016
року, пан Прокопчук брав пряму участь у випуску «червоних
сповіщень» щодо людей, яких
Росія переслідує з політичних
мотивів. Росія висунула політично мотивовані звинувачення проти українців, включно з
кримськотатарськими лідера-

ми Мустафою Джемілевим і Рефатом Чубаровим. Понад 70 українських політичних в’язнів
зараз незаконно утримують у
російських тюрмах. Канада та
міжнародна спільнота неодноразово закликала до їхнього негайного звільнення, але Росія продовжує ігнорувати ці заклики»,
— йдеться в заяві.
Конгрес українців Канади
заявив, що очікує від канадського уряду опору потенційному обранню представника Росії
керівником Інтерполу. Також
українці сподіваються, що уряд
Канади використає свій вплив
на міжнародній арені, щоб не
допустити обрання Олександра
Прокопчука.
Заяву аналогічного змісту
20 листопада ухвалив Меджліс
кримськотатарського народу.
«Обрання президентом Інтерполу представника Російської Федерації призведе до руйнування
цілей і базових принципів даної організації, внаслідок чого у
світі може виникнути ситуація,
коли тоталітарні й авторитарні
держави, отримавши контроль
над усіма механізмами і базами
даних Інтерполу, перетворять
сам Інтерпол на ще один інструмент масового придушення прав
і свобод людини», — йдеться в
заяві.

Країни ЄС закликають вийти
з Інтерполу
А депутат Європарламенту
Ребекка Гармс, яка підтримує
Україну, навіть закликала країни ЄС вийти з Інтерполу, якщо
його очолить Олександр Прокопчук. У Росії ж такі закиди
назвали черговим проявом русофобії.

■ ЧАС РОЗПЛАТИ

Чи буде Путін у списку п’ятьох?
ЄС готує санкції за «вибори» на Сході України
Олег БОРОВСЬКИЙ
Євросоюз має намір запровадити санкції щодо тих осіб,
які несуть політичну відповідальність за проведення на
Донбасі так званих «виборів».
Конкретні рішення будуть
уже за кілька тижнів.
ЄС дотримується єдиної
позиції — не визнавати «голосування», що відбулося
11 листопада на сході України, заявила верховна представниця ЄС iз зовнішньої та

безпекової політики Федеріка Могеріні після консультацій з міністрами закордонних
справ країн ЄС. За її словами,
«цілеспрямовані заходи» будуть вжиті найближчими днями або тижнями. За даними
дипломатичних джерел, вони
можуть включати в себе заборону на в’їзд до ЄС або арешт
майна тих осіб, на яких лежить політична відповідальність за так звані «вибори»,
передає агенція dpa.
На сайті Польського радіо

уточнюється, що саме Польща
запропонувала ввести санкції
проти осіб, відповідальних за
організацію псевдовиборів на
сході України. Про це повідомив міністр закордонних
справ Польщі Яцек Чапутович
після зустрічі Ради міністрів
закордонних справ Євросоюзу. Міністр не повідомив,
проти скількох саме осіб введуть обмеження. За його словами, йдеться про щонайменше п’ятьох осіб. «Це пропозиція держав, котрі заявили

❙ Олександр Прокопчук родом з України.
❙ Фото з сайта mir24.tv.
Президент Інтерполу відповідальний не за оперативне «ручне управління» організацією,
а, швидше, за ухвалення стратегічних рішень. Саме в цьому і вбачають головну небезпеку правозахисники. «Росія та
її союзники — Казахстан, Таджикистан, Туркменістан, Киргизстан, Азербайджан, а також Венесуела й Іран, є лідерами у використанні механізмів Інтерполу, в тому числі Red
Notice («Червоні повідомлення») і Diffusion requests, iз метою політичних переслідувань,
переслідувань за національними, релігійними, соціальними
та гендерними мотивами», —
додають правозахисники.
У згаданій статті «Таймс»

вказується, що саме у роки роботи Олександра Прокопчука в
російському МВС Інтерпол отримував багато спірних «червоних повідомлень» щодо людей,
яких російська влада могла переслідувати за політичними
мотивами. Серед оголошених у
розшук персон на сайті Інтерполу були відомі українські політики, зокрема екс-Прем’єр Арсеній Яценюк, глава фракції
Верховної Ради Юлія Тимошенко, керівник «Правого сектору»
Дмитро Ярош, олігарх Ігор Коломойський. Щоправда, співробітники Інтерполу після ретельного вивчення сфабрикованих Москвою звинувачень міжнародні ордери на арешт цих
осіб не видали. ■

■ ДОВІДКА «УМ»
Олександр Прокопчук народився 18 листопада 1961 року в Україні, навчався в
Київському державному університеті та закінчив його 1983 року за фахом «Романо-германські мови та література». Перебував на комсомольській роботі в обкомі
комсомолу Житомирської області. 1986 року переїхав до Москви, де вивчав право у
Всеросійській податковій академії.
У 1990-ті роки працював на багатьох посадах у російській податковій системі,
а в 2000-х перейшов до органів внутрішніх справ. Зокрема, був начальником Федеральної служби МВС з економічних та податкових злочинів, керував Управлінням iз міжнародної взаємодії Департаменту економічної безпеки МВС. У 2003 році
президент Росії Володимир Путін дав йому звання генерал-майора міліції. «Учасник бойових дій. Нагороджений іменною зброєю, має державні та відомчі нагороди. Почесний співробітник МВС Росії», — йдеться в офіційній біографії Прокопчука. Щоправда, у яких саме бойових діях він брав участь, не уточнюється.
З 2006 року Олександр Прокопчук працював заступником керівника російського
бюро Інтерполу, а в 2011 році очолив це бюро. З 2014 року його обрали до виконкому Інтерполу — вже у центральному офісі організації. Тоді він iз великим відривом
переміг конкурентів iз Британії та Швеції. А з 10 листопада 2016 року Олександр
Прокопчук став там віце-президентом.
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав Олександра Прокопчука «ветераном зовнішньої розвідки Росії». А депутат Антон Геращенко деталізував:
Прокопчук працював у КДБ, а потім — у стратегічній розвідці РФ, де нібито «займався шпигунством проти США». Таку інформацію український депутат, за його
словами, отримав від джерела, «яке особисто знає Прокопчука». «У 2003 році Прокопчук був переведений в органи МВС РФ у рамках кампанії зміцнення міліції кадрами зі спецслужб. Але він, як і раніше, був і залишається співробітником спецслужб РФ», — запевняє Антон Геращенко.

про це. Найбільш активними
в дискусії є Франція та Німеччина, котрі працюють у нормандському форматі. Польща
пропонує додаткові прізвища
для внесення до цього переліку», — зазначив він.
Під час понеділкової дискусії про ситуацію в Україні,
що відбулась з ініціативи
Польщі, міністри обговорили
також ситуацію в Азовському
морі. Росія кiлька місяців зупиняє там судна, що йдуть до
українських портів. За словами високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої
політики та політики безпеки
Федеріки Могеріні, в ЄС готують «цілеспрямовані заходи в наступні тижні або дні» у
відповідь на ситуацію в Азові.
Адже дії Росії «завдають шкоди не лише українській еко-

номіці», оскільки під затримки та перевірки потрапляє також і багато суден, які ходять
у морі під прапорами країнчленів Євросоюзу.
Могеріні також повідомила, що в Європейській комісії
розробляють заходи, щоб підтримати райони, які постраждали в Україні у зв’язку з ситуацією на Азові.
Президент Петро Порошенко схвалив рішення міністерської зустрічі Ради ЄС.
«Вітаю результати сьогоднішнього засідання Ради ЄС із закордонних справ, які підтвердили пріоритетну увагу ЄС до
підтримки України у відсічі
російської агресії та відновленні територіальної цілісності та суверенітету нашої
держави», — написав він у
«Фейсбуці». ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Упродовж останнього місяця світ
із цікавістю спостерігає за неочікуваним раніше падінням вартості сирої нафти на всіх головних
світових біржах. Барель, замість
прогнозованого зростання до ста
доларів, почав відкочуватися до
позначки «60». І це одразу ж спричинило численні прогнози аналітиків про падіння цін на бензин,
дизельне пальне, а також скраплений автомобільний газ. У тому
числі й в Україні, — попри всю
специфічність нашого ритейлу.
Утiм буквально на початку нинішнього тижня нафтові ціни знову
почали підніматися догори. Як запевняють аналітики, ненадовго.

■ ЧОРНЕ ЗОЛОТО

Молитва про нафту
Падіння вартості ф’ючерсів на світових ринках уже спричинило передумови
для здешевлення бензину в Україні: приблизно на 1,5 грн. за літр

Угору чи вниз?
«Чорний» вівторок для нафтовидобувних держав настав
ще наприкінці минулого місяця: 23 жовтня ціни на нафту різко знизилися. У результаті чого котирування впали до
мінімальних значень із початку
вересня. Утiм уже наступного
дня ціни на нафту почали слабке відновлення. Ціна на Brent
піднялась на 0,34 долара — до
76,78 долара за барель.
Обвал цін був спричинений
побоюваннями з приводу збільшення видобутку нафти в Саудівській Аравії, при цьому негативна динаміка посилилась
на тлі зниженого апетиту до ризику з боку інвесторів.
Як заявив міністр енергетики Саудівської Аравії Халід
аль-Фаліх, його країна збільшить видобуток до 11 млн. барелів на добу з нинішніх 10,7
млн. барелів на день — і при необхідності може наростити її до
12 мільйонів барелів. Крім того,
американські фондові індекси
знизилися на 2%, європейські індикатори втратили більше
1%, азіатські — понад 2%.
Надалі «чорне золото» продовжувало дешевшати. Щоправда, не плавно, а стрибками. Скажімо, 13 листопада було зафіксовано черговий обвал, на 7%, а
позавчора ціни на нафту еталонних марок почали тиждень упевненим зростанням, проте аналітики зазначають: тривалого відновлення навряд чи варто очікувати. Скажімо, січневий ф’ючерс
на нафту Brent на лондонській
біржі зріс на 0,55 долара (0,82%)
— до 67,31 долара за барель. Тим
часом, за підсумками попередніх
п’яти сесій, ціни Brent і WTI впали на 4,9% і 6,2%, відповідно.
Тижневе падіння стало вже шостим поспіль, чого не спостерігалося з 2015 року.

Сланець наступає
Аналітики, які ще раніше прогнозували зростання нафтових цін до 100 доларів за барель, опинились на роздоріжжі:
з одного боку, є фактори за подальше здешевлення цього виду
енергоносія, з іншого — можна стверджувати, що нинішнє
падіння є тимчасовим. У цілому, інвестори, як і раніше, побоюються надлишкової пропозиції нафти на світовому ринку
при деякому ослабленні зростання попиту. Водночас деякі
аналітики вважають, що ціни на
нафту вже пройшли найнижчу
точку падіння і після відновлення повернуться до торгів у порівняно вузькому діапазоні. Можливі прогнози залежать від того,
як повно експерти ринку оцінюють весь спектр причин цього
явища.
Український експерт, колишній міністр економіки України Богдан Данилишин, вбачає у падінні нафтових цін сім
головних причин. «Перша при-

❙ Під’їхавши на автозаправку, подякуй за дешевий бензин Трампу і сланцевим технологіям.
❙ Фото з сайта rezonans.cc.
чина: на початку листопада
США в повному обсязі відновили санкції проти Ірану, які були
скасовані в 2015 році. Відновлення передбачало повне припинення експорту іранської нафти.
Очікувалося, що через тимчасове зменшення пропозиції — до
заміщення зменшеного обсягу
іншими виробниками — утворюється дефіцит нафти і ціни
виростуть. І США зробили виняток для восьми країн: Китаю,
Індії, Італії, Греції, Японії, Південної Кореї, Тайваню і Туреччини. Більшість iз них входять у
число світових лідерів зі споживання нафти і нафтопродуктів.
Тобто не зіграв дуже серйозний
фактор, на підставі якого очікувалось зростання котирувань нафти», — вважає Данилишин.
Друга причина, на його думку, — це слабка дисципліна учасників ОПЕК. «Деякі члени картелю добувають і поставляють на
ринок обсяги, рівні 120-130% від
узгодженої квоти. Таким чином,
ринок отримує додаткові обсяги
сировини», — додає він.
Ще один фактор — продовження бурхливого зростання видобутку нафти в США й успіхи
сланцевої енергетики. За словами Данилишина, сукупний обсяг
видобутку нафти в США в жовтні становив 11,6 млн. барелів у
день. При цьому ще у серпні країна обійшла за цим показником
Росію і стала світовим лідером.
«З цього обсягу понад 60% становить сланцева нафта, частка якої
на початку експансії цієї індустрії в 2010 році не перевищувала 25%, — зазначає він. І додає:
— Після того як у 2014-16 роках
ціна нафти впала майже у п’ять
разів, собівартість сланцевого видобутку вдалося знизити в середньому в два рази — з 75 до 35-37
доларів за барель. Головні фактори — істотне зростання продуктивності бурових установок
і оптимізація бізнес-процесів.
Не виправдалися прогнози про
те, що сланцева промисловість у
США самоліквідується після обвалу ціни нафти. Слабкі гравці
покинули ринок, найбільш пристосовані залишилися».

Трамп — «почесний
нафтовик»
Четверта причина здешевлення нафти, як її трактує Богдан Данилишин, — це очікування уповільнення зростання світової економіки через
вплив торгового протекціонізму, підвищення ставки ФРС і
згортання програм кількісного пом’якшення від ЄЦБ». Чим
повільніше зростання світової
економіки, тим меншим є попит на нафту», — зазначає експерт.
Наступний аргумент — зростання пропозиції. «Міжнародне енергетичне агентство заявило, що рекордними темпами
збільшується видобуток нафти
не тільки у США, а і в Росії і Саудівській Аравії», — додає Богдан Данилишин. Шоста причина, на його думку, — це «вербальні інтервенції» президента
Трампа в Twitter, який 12 листопада закликав країни-члени ОПЕК і Саудівську Аравію,
зокрема, не знижувати обсяги
видобутку нафти, незважаючи на падіння цін. «Ймовірно,
Саудівська Аравія і деякі інші
члени картелю не встоять перед проханням Трампа. Їм потрібна підтримка США, особливо на тлі постійних загострень
на Близькому Сході», — прогнозує економіст.
І, нарешті, останній, сьомий
аргумент за здешевлення «чорного золота» — фінансовий. «У
рамках нової політики «кількісного посилення» Федеральна резервна система США скорочує свій баланс, підвищує ставку і поступово вилучає кошти,
що потрапили на ринки завдяки
раніше проведеним програмам
«кількісного пом’якшення».
Ринки з припливом ліквідності
ростуть, з відпливом — падають.
Це стосується не тільки ринку
фінансів, а й нафти, яка багато в
чому теж є фінансовим активом:
її ціна визначається на ринку
ф’ючерсів, а торгують в основному вкрай чутливі до змін глобальної ліквідності інвестиційні банки і спекулянти», — резюмує екс-міністр економіки.

Свої погляди на майбутнє нафтових цін офіційно поміняли й
провідні аналітики. «Зростання
нафтових котирувань до 95 доларів за барель у 2019 році вже
не буде», — заявили аналітики
інвестиційного банку Bank of
America Merrill Lynch Research,
які ще зовсім недавно допускали ймовірність повернення докризових значень, за якими
барель продавали в межах 100
доларів. Утiм експерти припускають: нафта ще може подорожчати до 75 доларів за барель
у першій половині 2019 року.
«На ринку нафти відбулася одна з найістотніших за останній час корекцій. Нафтові
«бики», включаючи нас, капітулювали. Більш того, через
більш високі, ніж ми очікували, обсяги пропозиції нафти ми
більше не думаємо, що наступного року ціна нафти досягне 95
доларів за барель», — йдеться в
огляді банку.

Пальне дешевшає. Наразі —
гуртові ціни
Головним наслідком для пересічного українця, який може
мати розворот нафтового тренду, — безумовно, є ціни на ав-

томобільне пальне, що за останні місяці неприємно дивує.
На думку галузевих експертів,
Україна чекає зниження цін на
всі основні види палив. Скорочення вартості бензинів, дизеля
і газу викликано падінням нафтових і газових котирувань на
світовому ринку.
«За два тижні вартість еталонних сортів нафти впала майже на третину. Відтак середнє
котирування дизеля в ЄС знизилося на 9%, а котирування
бензину — на 13%. Це найбільше зниження з 2014 року. І український ринок адекватно реагує на світові тенденції. Падіння цін традиційно почалося з
оптового сегменту», — коментує ситуацію директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
За даними цінового моніторингу «А-95», за два тижні вартість бензину у великому опті
скоротилась на 6%, дизеля —
на 10%. На АЗС ціни на паливо знижуються слідом за оптовими. Як відзначають аналітики, падіння роздрібних цін
на бензини спостерігається з
1 листопада. За цей час великі оператори опустили цінники на 1 гривню за літр, середній же показник на ринку становив 65 коп/л. «Дизель почав
дешевшати трохи пізніше — з
5 листопада, і на даний момент
роздрібна вартість цього виду
палива скоротилась на 55 коп./
л, — каже Артем Куюн. — Кінцевий споживач відчує суттєве
зниження цін на паливо протягом 7-10 днів. Прогнозне падіння в роздрібній торгівлі — 1,5
грн. Але, судячи із світових
трендів, ціна, ймовірно, просяде ще більше».
Здешевлення торкнеться і
скрапленого газу: альтернативному автомобільному пальному, яке стає все популярнішим
в Україні. Як відзначають в «А95», на даний момент середня
ринкова ціна на газ майже досягає 16 гривень за літр. «Однак
за тиждень вона може знизиться до рівня 14 грн./л. Причина
падіння роздрібної вартості газу
аналогічна — з початку листопада імпортне котирування на
сировину обвалилось на третину», — резюмує Куюн. ■

■ РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР
Чи витримає Путін?..
Здешевлення нафтових цін боляче б’є і по нашому ворогу — Російській Федерації. Наразі керівництво цієї держави робить вигляд, що нова тенденція на паливному ринку ніяк не зачепить Москву. «Ми з президентом Трампом обговорювали це
в Парижі, говорили про це», — сказав Путін, маючи на увазі обвал нафтових цін 13
листопада. І зауважив: США істотно наростили видобуток нафти в останні роки, що
позначається на внутрішньому споживанні.
Що стосується Росії, за словами Путіна, її цілком влаштовує ціна на нафту в
районі 70 доларів за барель. Водночас він зазначив, що витрати російського бюджету
розраховуються, виходячи з ціни близько 40 доларів, «це дає запас міцності».
Тим часом експерти, які оцінюють перспективи російської економіки трохи скептичніше за Путіна, показують дивну тенденцію: російські нафтові компанії демонструють величезний прибуток у третьому кварталі цього року. І це попри падіння ціни
за барель нафти. В агенції Moody’s повідомили: прибуток російського нафтового
сектору цьогоріч буде на третину більшим, ніж у 2017 році.
Гендиректор Citigroup Global Markets Олексій Большаков додає: «У російських нафтогазових компаній неймовірний рік. Вони заробляють на одному барелі
більше, ніж навіть при нафті по 100 доларів. Ці хлопці мають надлишкову прибутковість». Його колеги на умовах анонімності додають: «Російські нафтогазові компанії затоплені готівкою, вони не знають, що з цим робити».
Причиною цього явища називають не тільки дорогу нафту, а й дешевий рубль,
який встановлює сьогодні дворічний мінімум.

СЕЛЯНИ I КО
Оксана СИДОРЕНКО

Наша садиба зі старими деревами у сонячному Закарпатті цього літа забезпечила сушкою на узвари не одну сім’ю. Літнє
сонце днями працювало добровільною
сушаркою, наповнюючи солодкими пахощами тоненько порізаних яблук тераси, кімнати, коридори і навіть підсобку
під сходами. Проте чимало плодів так і
лишилося лежати під деревами, не дочекавшись заготівельників. Їхнi невеличкі
вантажні тракторці кілька тижнів снували
з наповненими яблуками лантухами між
садами місцевих мешканців і переробним
заводом. Але так і не встигли позабирати
садовину в усіх бажаючих.

Врожай на збиток
За статистикою, в сезоні-2018/19 Україна зібрала один iз найбільших врожаїв
яблук за всю історію незалежності. Природно, споживачів зниження цін порадувало. А от виробники зазнали збитків.
Дехто згарячу навіть оголосив про намір корчувати доглянуті сади. У жовтні,
підрахувавши проміжні результати господарської діяльності, чимало садівничих
господарств констатувало, що збирати
плоди для переробників стало невигідно:
ціна яблук нижча за собівартість. Так зване технічне яблуко «опустилося» до гривні за кілограм, а сортове виробники змогли продавати оптом не дорожче як по три
гривні. Тим часом лише за підбір плодів
із землі потрібно було заплатити робітникам мінімум 30-40 копійок за кілограм. І
після підрахунку затрат на вирощування
і догляд за деревами виходило, що собівартість виробництва яблук перевищує 3
гривні ринкової «стелі». За даними сайта
EastFruit, у жовтні Україна очолила темпи падіння цін на яблука в Європі. Лише
за чотири тижні українське десертне яблуко втратило в ціні на чверть, що стало
особливим шоком для дрібних фермерів,
позбавлених власних сховищ та можливості самостійного експорту. Якісне, відсортоване і упаковане яблуко популярних
сортів на початку листопада українські
садiвники-«важковаговики» продавали
по 5 гривень за кілограм. Дрібні ж фермери раді продати свої яблука навіть по 2-3
гривні, але попит катастрофічно впав.
Ціна органічних яблук у перші осінні місяці також просіла, майже вирівнявшись зі звичайними при значно вищих затратах на виробництво. Головний аналітик Української плодоовочевої асоціації Тетяна Смірнова пояснила
несподіваний аншлаг на яблучному ринку як збільшенням урожайності завдяки
сприятливій погоді, так і вступом у повноцінне плодоношення насаджень, закладених 3-4 роки тому. У підсумку виробники змушені були пропонувати яблука на поточний ринок у середньому в
півтора раза дешевше, ніж торік. До речі,
в сусідній Польщі виробництво яблук також зросло, збільшуючи конкуренцію як
на внутрішньому, так і на ринках інших
країн ЄС. В українських супермаркетах
польське яблуко з’явилося теж — у преміум-сегменті. Тому українські фермери,
які мають сховища, вирішили власні яблука аналогічної якості притримати до
поліпшення ситуації на ринку, щоб продати його вигідніше.
Керівник проекту Info-Shuvar, експерт плодово-овочевого ринку Тетяна
Гетьман погоджується, що яблучна ситуація складна. Але було б дивно, якби вона
була іншою. «Щороку за нормальних погодних умов ми отримуємо додаткових
150-200 тисяч тонн яблук, а експортуємо близько 30 тисяч тонн. Перевантаження ринку слід було очікувати, адже
з кожним роком інтенсивні сади даватимуть більший врожай, — пояснює вона.
— Інтенсифікація будівництва сховищ
припала на 2010-2013 роки, коли фермери отримували на нього підтримку від держави і ще продавали садовину на російський ринок. Стимул для збільшення виробництва був потужний і не треба було
напружуватися з маркетингом».
Економіст інвестиційного департаменту ФАО Андрій Ярмак теж підтверджує, що до 2015 року вітчизняна садівнича галузь орієнтувалася на експорт до
РФ. Відповідно — й сорти та технології,
які знизили нашу конкуренцію на ринках інших країн. За його словами, Росія
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■ РИНОК

Гойдалки яблуневого саду
Високий урожай як стимул... викорчувати яблуні
та Білорусь почали нарощувати власне виробництво. А споживання яблука в ЄС падає внаслідок конкуренції з іншими продуктами. Та ж лохина доступна цілий рік,
зручніша у споживанні, ніж яблуко. В неї
та в інші снеки вкладаються величезні
рекламні бюджети. Тим часом у нас багато дрібних виробників яблука, які, навіть
вирощуючи високоякісну продукцію, самотужки не можуть збудувати сховище,
купити сортувальну лінію, а кооперуватися ментально не готові.

Експорт у фокусі
Безумовно, великий урожай потрібно
або переробляти, або експортувати. Світ
тим часом зменшує споживання відновлених з концентрату соків. Для України,
яка є лідером з експорту яблучного концентрату серед країн колишнього СРСР,
це погана новина. Соки прямого віджиму
не користуються особливим попитом в українців, бо недешеві. А яблучні чіпси, смаколики з сублімованих яблук поки що залишаються нішовими. Для соків прямого
віджиму, на які є експортний попит, лінія
коштує близько 200-300 тисяч євро. Для
багатьох це теж непідйомна сума, хоч основним способом розвантажити внутрішній ринок для українських виробників в
умовах перевиробництва лишається саме
переробка на експорт. Власне, ті господарства, які мають експортну стратегію, і
сьогодні спокійно експортують яблука до
ЄС. Є й віддалені країни, які б могли стати успішними експортними напрямками
для українського яблука. Виробники, які
мають сучасні сорти та технології, експортують яблуко до дуже вибагливих країн
Південно-Східної Азії, Близького Сходу.
«Вони отримують від 10 до 18 гривень за
кілограм яблук, коли інші не можуть своє
продати за 2 гривні. Тому надія на розвиток яблучного бізнесу є. Наша держава
має унікальні умови для цього: преміальне яблуко шукають усі, а виростити його
в Європі можуть лише одиниці. І Україна
має чи не найкращі умові для виробництва яблука преміальної якості. По ціні ми
можемо конкурувати без проблем, адже
всі складові виробництва, крім фінансування, у нас коштують дешевше», — підтверджує Андрій Ярмак.
Минулого року були зроблені спроби вийти на ринки розвинутих країн, де
ціни вищі, але й вимоги досить серйозні.
Наші фермери продовжують підкорювати ці ринки, не все виходить, але досвід у
даному випадку — це головне. Продовжуються спроби продавати яблука у Скандинавію, Єгипет, ОАЕ. Непогані перспективи поставок на індійський ринок: на початку жовтня там відкрили ринок для українських яблук. Тож плоди врожаю 2018
року вже можуть бути поставлені в Індію
за умови дотримання встановлених фітосанітарних стандартів. Наприклад, їх витримки до моменту відвантаження з України при температурі 0°С упродовж 13 днів,
що повинно бути зазначено в фітосанітарному сертифікаті. «Індія здатна повністю замінити російський ринок збуту,
який був основним для українських яблук до 2014 року. А також стимулюватиме поліпшення технології вирощування і
зберігання, оскільки термін транспортування в Індії — близько місяця», — вважає глава асоціації «Укрсадпром» Дмитро Крошка.

Яблуні не винні
За прогнозами Андрія Ярмака, значного коливання цін на яблуко до березняквітня не буде, бо це не забезпечує зростання продажу. Дуже багато яблука закладено на зберігання, і не тільки в Україні. І в
березні-квітні його почнуть активно розпродувати. Але, навіть зважаючи на низькі ціни, очікувати відчутного зменшення
кількості гравців у цьому секторі наступного сезону теж не варто. Бо йдеться не
про однорічну культуру. Фруктовий сад
— це чималі інвестиції. Але якщо ситуа-

❙ Найбільшим попитом і найвищою ціною в Європі та Азії можуть похвалитися продукти
❙ з органічних українських яблук. Але навіть якщо це дикороси — вони повинні мати
❙ офіційний міжнародний сертифікат.
ція збережеться ще принаймні два сезони,
фермери справді замисляться над викорчовуванням садів. «Дрібні виробники навряд чи відразу викорчують сади, сподіваючись, що ситуація виправиться. Але великі, я впевнений, почнуть позбавлятися
непродуктивних садів та безперспективних сортів. Тому загальна їх площа зменшиться», — вважає Ярмак.
Трохи оптимізму додають новини
з ринку. Минулого тижня аналітики
EastFruit повідомили, що яблуко «Голден
Делішез» дещо зросло в ціні. В Україні виробникам вдалося підняти середню оптову вартість на нього майже на 20 відсотків
упродовж тижня. Тепер купити сортове і
упаковане яблуко «Голден Делішез» оптом у більшості регіонів України можна
по 6 гривень за кіло. І воно має непогані
можливості за наявності ринкового обсягу продукції експортної якості, бо вигідно
вирізняється від польського: краще дозріває у вітчизяних кліматичних умовах.
Тому за яблуко українського походження
в ЄС, особливо в скандинавських країнах і
у Великобританії, готові платити більше,
ніж за польське.
Як повідомляють аналітики EastFruit,
загалом за останні три тижні зростання
цін на українські яблука вже склало 6 відсотків, радуючи стійкою тенденцією. Найдешевшими сортами яблука на ринку залишаються «Ренет Симиренка» і «Айдаред», які продаються по 18 центів США.
Найдорожчий сорт — «Гренні Сміт», за
який дають 22 центи США.

Органічна виручалочка
У 2017 році Україна експортувала 5
тисяч тонн органічних яблук, роком раніше — 1 тисячу тонн. Такі дані днями повідомив Іван Гавран, провідний фахівець iз
сертифікації, керівник одеського підрозділу компанії «Органік-стандарт». Переважно це яблука зі старих закинутих
садів. Їх сертифікують як дикороси, а далі
продають зібране до Євросоюзу. Причому експортуються і свіжі фрукти, і перероблені на концентрат. Переважна кількість органічного експорту в Євросоюз серед плодоовочевої групи — саме дикороси.
Високий попит на імпортні органічні продукти в ЄС зумовлений тим, що потреба в
органіці там зростає набагато швидше,
ніж площі під таким виробництвом. Це
відкриває українським виробникам велике поле для діяльності. Щороку органічний світовий ринок зростає на 3-5 відсотків, а це означає, що споживачам потрібно більше пропозицій та товарів. Тільки
у Німеччині річний оборот органічного
ринку у 2017 році оцінили у 9,4 мільярда євро. Згідно зi шкiльною програмою
цієї країни, кожна дитина має щоденно

з’їдати по одному органічному яблуку. І
це безпосередньо підвищує попит на свіжу продукцію. Україна також може знайти для себе вигідну яблучну нішу на цьому ринку. Ціна на органічні яблука у Європі фактично незмінна протягом року.
На прикладі Німеччини — це близько 4
євро за кілограм, при тому, що ця країна є великим виробником і навіть імпортує свої яблука. Що стосується загалом
ціни на плодоовочеву продукцію, то ціна
на органічну подекуди у 2-3 рази вища за
звичайну, і цей тренд зберігається, хоч
би що хто казав про насичення ринку.
Також дедалі більша увага приділяється
пакуванню продукції. У Європі пакують
органічні яблука по 4-8 штук, тоді їх непотрібно окремо зважувати. Перевагою є
й те, що вони не змішуються з рештою яблук неорганічного походження. Цікаво,
що біодинамічна продукція зараз мінімум на 20 відсотків дорожча за органічну, тобто ще більш преміальна. У ЄС стабільно високий попит на здорові продукти: снеки, напої, соки, смузі.
На щорічній плодовій польській конференції оприлюднили перелік сортів органічних яблук, які на сьогодні є топовими за обсягами вирощування. Це «Гала»,
яка займає п’яту частину всього ринку,
«Ред Делішес» i «Голден Делішес».
За офіційними даними, органічні сади
становлять лише 7 відсотків від усіх насаджень плодових культур в Україні, як
кісточкових, так і зерняткових. Та навіть
при такому невеличкому обсязі виробництва органічне яблуко за минулий рік
увійшло до переліку ТОП-7 найбільш експортованих товарів. За даними «Органік
Стандарту», за минулий рік інтерес до вирощування органічних яблук — на другому місці після культивування ягід.
Свіже товарне яблуко з України може
коштувати 0,6-0,7 євро за кілограм, утім,
потрібно мати міжнародну сертифікацію
на зразок GlobalGAP. Кожна країна ЄС
має свої особливості, тому варто відразу зорієнтуватись, який із міжнародних
сертифікатів є там пріоритетним та який
саме сорт яблука там є бажаним. Що стосується ціни сировини першого сорту,
тобто тієї, яка зібрана з дерева, то вона
коштує 0,26 євро. Сировина другого сорту (підбори з землі) дешевша приблизно
удвічі, тож зазвичай її переробляють на
місці — на сік або концентрат.
Із переробленої продукції найбільш
цікавими для ринку є органічні яблучні
та грушеві пюре, сушка і органічний концентрат. Тут, на відміну від звичайного
концентрату, попит продовжує зростати.
Збільшується й попит на органічне дитяче харчування. Таку продукцію з ЄС добре закуповують і азійські ринки. ■
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Наталія САЄНКО

■ ДО 350-РІЧЧЯ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ

Від слова «археологія» віє романтикою пошуків скарбів. У нашій уяві
з’являються люди, що шукають кістки динозаврів-мамонтів, розкопують античні міста чи скіфські могили. Чи не так? Дійсно, колись наші
пращури й не вміли писати, а тому залишили надзвичайно мало писемних повідомлень про своє минуле. Тоді на допомогу історії приходить
археологія.
Історія Батурина традиційно подавалася за такою схемою: польський
форпост, потім — сотенний центр, який чудесним чином перетворився
на гетьманський осідок, резиденція Мазепи («про його попередників
Ігнатовича й Самойловича говорити нічого: московські ставленики»),
знищена восени 1708 р. («бо самі винуваті: пристали до Мазепи»), а
ще, раптом, через 50 років — знову резиденція, — за забаганкою Розумовського («мало ж бо йому було Глухова, цьому улюбленцю долі!»).
Утім, Батурин — славне місто української слави. У 2019-му відзначатимемо 350-річчя гетьманської столиці.

Батурин: як археологи
повернули українцям
правду про минувшину

Батурин в опалі
Гетьманські резиденції у дорадянський час взагалі не були
об’єктом спеціальних досліджень. Але потрібно визнати, що
Батурин завжди вабив українських істориків. Побувати в Мазепиній столиці для них було справою честі. Свого часу містечко
відвідали Микола Костомаров,
Олександр Лазаревський, Георгій Лукомський, Василь Різниченко та інші. У своїх подорожніх нотатках, які виливались
у невеликі статті в періодиці,
вони лише констатували тодішній стан резиденції та обережно
висловлювали припущення про
її колишню велич.
У радянський час спеціальних історичних досліджень Батурина також не проводились.
У період «хрущовської відлиги» лише обмежено студіювалось зодчество міста, адже йому
в спадок дісталися розкішні зразки монументального мистецтва
ХVІІ-ХVІІІ століття: будинок
Кочубея, палац та Воскресенська
церква — усипальниця гетьмана
Кирила Розумовського.
Груба критика російськими
радянськими істориками гетьмана Мазепи (зокрема, своєю статтею «Ізмєна Мазепи» (1950 р.)
виділився В. Шутой) призвела до
того, що й історики України почали змагатися, хто кине більше
бруду на посмертно опального Івана Мазепу. Так сформували негативне ставлення до Мазепи, його
антиколоніального виступу 17081709 рр. й участі у цьому виступі
Батурина. Дослідники цілеспрямовано обходили всю тематику,
пов’язану з гетьманською столицею Батурином. Маючи можливість працювати у загальносоюзних архівах, історики не ввели в науковий обіг жодного опису
чи плану Батурина гетьманської
доби. Втім, решті гетьманських
осідків теж не приділяли особливої уваги.

Розкопки свідчили про
військовий злочин 1708 року
Перший державний музей у
Батурині з’явився в 1975 році.
Як багато інших у країні, ця установа мала доносити до суспільства досягнення комуністичного будівництва. Поміж роботи з
формування виставкових планшетів про передових доярок та
трактористів, співробітники музею збирали й місцеву старовину. Саме це зібрання лягло в основу фондової колекції створеного в перші роки незалежності
України (у 1993 році), на хвилі
загального національного піднесення, Батуринського державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
Заповідник постав «на базі комплексу пам’яток культурної спадщини та природи, пов’язаних з
історією українського козацтва
доби Гетьманщини, з метою здійснення їх наукового дослідження та охорони». Та які саме території і пам’ятки охороняти й вивчати, потрібно було визначити самому новоствореному закладу, у

штаті якого на перших порах не
було жодного фахового історика.
Звернення керівництва заповідника до Інституту археології НАН України задовольнили.
Влітку 1995 року у Батурині на
базі постійно діючої ЧерніговоСіверської експедиції Інституту
археології НАН України та Чернігівського державного педінституту ім. Т. Г. Шевченка (д. і.
н. Олександр Моця, к. і. н. Олександр Коваленко, к. і. н. Володимир Коваленко) розпочалися археологічні дослідження. У цей пілотний рік розкопки фінансували
за рахунок коштів обласного бюджету та Міністерства освіти України за участю фонду «Історія та
культура Росії» (!). Вже перші результати, здобуті археологами в
Батурині, викликали в суспільстві значний резонанс. По-перше,
стало ясно, що на початку листопада 1708 року тут відбувся військовий злочин. Останки жертв
зі слідами насильницької смерті, потужний шар попелу від знищеної вогнем забудови Мазепиної
столиці красномовно засвідчили
масштаби цього дійства.
До початку розкопок вважали, що різанина відбулася на території садиби Івана Мазепи на
батуринській Гончарівці. Її укріплення у вигляді глибокого
рову, валу з високими земляними
бастіонами барбетного типу досі
добре проглядаються у рельєфі.
Саме тут влітку 1991 р. під час
акції «Дзвін-90» було встановлено дерев’яний хрест із написом,
що на цьому місці московською
зброєю знищено тисячі мешканців і оборонців Батурина та проведено перший мітинг-реквієм.
Але і в ході розвідки території колишньої фортеці, і її внутрішньої цитаделі в невеликих шурфах
археологи раз-по-раз знаходили свідчення різанини. Вони настільки очевидні, що відомий історик Зиновій Когут назвав Батурин «українськими Помпеями»
— це була одномоментна загибель цілого міста! Натомість дослідження Гончарівки показали, що
і гетьманська садиба припинила
функціонування у 1708 р., вона
була пограбована й сплюндрована
та руйнувалася від людських рук
кілька наступних десятиліть.

Батуринський проект
підтримали у Канаді й Америці
Проте так вдало розпочаті розкопки Батурина у 1998-1999 роках були призупинені через фінансові труднощі. Відновити
їх вдалося 2000 року. Не надто
сподіваючись на державу у фінансовому питанні, керівництво
експедиції звернулося до міжнародних громадських організацій,
розіслало анкети на здобуття наукових грантів. Надзвичайно активно підтримали Батуринський
проект у Канаді й Америці. Саме
завдяки представникам української діаспори в цих країнах Батуринська міжнародна українськоканадська археологічна експедиція має змогу щорічно працювати
в Батурині, здійснювати вартісні
лабораторні дослідження та пуб-

Відродження знищеного Росією міста потребувало багаторічних
зусиль патріотичних сил

❙ Розкопки головного храму Батурина часів Мазепи. 2008 рік.

❙ У січні 2009 року Президент України Віктор Ющенко відкрив
❙ Музей археології Батурина.
❙ Фото надане НІКЗ «Гетьманська столиця».
лікувати здобуті матеріали.
На державному рівні необхідність фінансування археологічних досліджень Батурина вперше було визнано у 2002 році. За
«Комплексною програмою збереження пам’яток Державного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» і розвитку соціальної та інженернотранспортної інфраструктури смт
Батурина» (затвердженою Постановою КМУ від 17 серпня 2002 р.
№ 1123) з державного бюджету
України в 2003-2009 роках було
виділено 60 тис. грн. У 2005-2017
роках на розкопки гетьманської
столиці щорічно виділяла субсидії Чернігівська обласна державна адміністрація.
За відсутності описів, зображень чи планів Батурина гетьманської доби питання зародження і розвитку гетьманської столиці, її фортифікацію, планування,
соціальну топографію, споруди,
архітектурну техніку, різні сфери
матеріального життя дозволяють

з’ясувати виключно археологічні
дослідження. Завдяки планомірним розкопкам Батурин на сьогодні значно краще вивчений, ніж
інші міста, що були гетьманськими резиденціями — Чигирин,
Глухів чи Гадяч. Таким чином,
попри втрату та недоступність документальних джерел його минулого, Батурин став Феніксом української історії доби козачини.
Розуміючи важливість не
лише вивчити, а й донести результати багаторічної копіткої
праці до відвідувача, батуринські музейники та подвижники-археологи вирішили створити окремий музей. За тісної співпраці колективу Національного заповідника «Гетьманська столиця» з
дослідниками та спонсорами розпочалась реалізація цього проекту, приурочена до 300-х роковин
Батуринської трагедії.
У січні 2009 року Президент
України Віктор Ющенко відкрив Музей археології Батурина:
з сучасною експозицією, побудо-

ваною винятково на оригінальних речах. Цей музей — «місточок» у матеріальний світ Батурина стародавнього, козацького і
гетьманського. Його роботу забезпечує відділ археології разом із
професійними реставраторами,
що працюють у штаті заповідника і без яких видобуті з землі археологічні артефакти не перетворилися б на музейні експонати.
Ось уже майже 10 років цей неординарний музей не залишає байдужим жодного відвідувача, доносить до кожного усвідомлення
ролі археології у поверненні українцям їхньої історії, їхньої державності.
Найвагоміший
результат
можливий за умови об’єднання
зусиль науки та ресурсів влади
і меценатів. Прикладом такої
співпраці є дослідження решток
головного храму гетьманського Батурина — собору Живоначальної Трійці у 2008 році. Два
приватні обійстя, де знаходилися його фундаменти, були викуплені і знесені спонсорським коштом. Площа розкопу сягнула 1,5
тисячі квадратних метрів, які
потрібно було вивчити за допомогою лопат та пензликів...
Та, мабуть, найамбітнішим
та безпрецедентним на сьогодні
проектом, який став можливим
завдяки розкопкам Батурина, є
реконструкція Батуринського
замку — Цитаделі Батуринської
фортеці. Це архітектурно-меморіальний комплекс, по суті,
унікальний в межах України археопарк, що постав на своєму історичному місці у 2008 р.
Приклад Батурина показав,
як гуманітарна та історична наука археологія виконує своє подвійне завдання: досліджує археологічну спадщину і реконструює
історичне минуле доби Гетьманщини та робить результати своїх
відкриттів близькими і зрозумілими сучасній людині. ■
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■ ЯК ЦЕ БУЛО

«Із мого роду аж п’ятеро загинули від голоду»
Спогади про жахи 1933-го на Полтавщині
Зоя ШАЛІВСЬКА
Минають роки. Одна пануюча ідеологія змінює іншу, сходять з арени правителі, вітри історії зривають обривки
гасел та закликів. І в цьому вирі губляться долі людей, часто понівечені,
розчавлені. Відходять старенькі, а з
ними — і безцінні скарби їхніх спогадів.
Тож вислухаємо їх і запам’ятаємо.
В одному з полтавських сіл, де мені
часто доводиться бувати, познайомилась я з бабою Ганною, по-вуличному
Балковою. Жила вона самотньо в старенькій, під солом’яною стріхою, хатині в одному з сільських кутків —
Балку. Чорнява, мовчазна, під самі очі
запнута чорною хусткою, часто стояла вона з ціпком біля хвіртки, пильно
вдивляючись із-під долонь на перехожих.
«Доброго дня, а ви не ходили на могилки поминати?» — запитувала її. По
обличчю старенької скотилися сльози: «Не годна дійти туди, а з мого роду
аж п’ятеро загинули від голоду. Зайди,
дочко, пом’янемо їх зі мною».
Ми сиділи на лаві в маленькій хатині з долівкою, застеленою домотканими килимками. А от портретів рідних у
рушниках, якими звичайно багаті сільські оселі, не було... І слухала я тиху
оповідь баби Ганни, яка час від часу витирала сльози стареньким фартухом...
«Я, Батрак Ганна Семенівна, народилася 11 лютого 1912 року в селі Бодаква Лохвицького району Полтавської
області. У 1928 році померла мати, залишивши нас, чотирьох дітей, — розповідала свідок трагедій українського
села Ганна Балкова. — Іван 1914 року
народження, Микола — 1918-го, Андрій — 1921-го і я.
Пізніше батько оженився. Народилося дві дівчинки. Мали ми 5 гектарів
землі, жили небагато, але не голодували. Коли почалася колективізація,
вступили до колгоспу. У1932 році зерна на трудодень не дали, обіцяли дати в

Ігор ОЛЕЩУК,
ветеран і патріот України, 87 років
Тернопіль
Шановна редакціє «України молодої»! У Вашій газеті за 9 вересня 2018 року прочитав статтю про
ювілейний Форум книговидавців,
що відбувся у вересні цього року у
Львові. На цьому форумі мою увагу привернула книга Енн Еплбаум,
видана в 2017 р. англійською мовою «Червоний голод. Війна Сталіна проти України». Тема дуже важлива для України, щоб вільний світ i
Європа зрозуміли, що українська нація у ХХ столітті поклала за свою незалежність понад 20 млн. людей. Як
видно з великої рецензії Олесі Стасюк, книжка має багато недоліків
і, звичайно, аби її добре написати,
необхідно автору вивчити документальні спогади багатьох дослідників, як українських, так і зарубіжних.
Знищення церкви, масові розстріли письменників, діячів культури, які проводили у СРСР Ленін,
Сталін та їхні поплічники, відкинули на 100 років назад високодуховну та культурну українську націю.
Голод, організований комуністами
у 1921-22, 1932-33, а також у 194647 рр., був спрямований проти української нації, яка у 1918 р. проголосила незалежну державу, за яку
своїми військовими та повстанськими загонами боролася аж до початку
1930-х років. І цей голод був геноци-

наступному. А в тих, хто не записався
до колгоспу, забрали і зерно, і худобу.
Я завербувалася на будівництво в
Харківську область, на станцію Красна Рогань. Працювали тяжко, підносили камінь. У 1933 році нас перевели в
село Лосів, у радгосп. А тут отримала
з дому від сусідів листа, що всі мої рідні померли з голоду. Я відпросилася й
поїхала додому. Дай бог здоров’я земляку з Ромен, що працював на складі і
дав мені на дорогу хлібину і два оселедці. Я й везла їх у село.
А в селі побачила дворище наше геть
заросле бур’янами. Із майна залишилося ліжко й одна подушка. Мачуха моя
була ледь жива, а брат Микола врятувався, ходячи по селах і просячи хліба.
А ще дізналась я, що батько з мачухою і
п’ятирічною дитиною вирушили до мене
в надії врятуватись. Трирічну дитину залишили в колисці на хлопців. Батько
хотів десь влаштуватися на роботу, навіть інструмент столярний узяв. Не знала я, що на тому будівництві в їдальні
їм удалось щось поїсти. Після того обіду батько й помер — не витримали кишки після голодування. Дуже вже слабкий був. Там і поховали його, і кожуха
в яму вкинули. А мачуха з дитиною так
мене і не знайшла та знову повернулася
до Харкова.
Селян, які шукали порятунку від голодної смерті в місті, міліція саджала на
поїзди і повертала в села. Багато їх лежало на вокзалах, вулицях. Повернулась до села і мачуха вже з мертвою дитиною. А та трирічна, залишена в селі з
братами, хтозна де поділась. Та тоді ніхто її і не шукав — якісь усі збайдужнілі
були. Померли мої брати Іван та Андрійко, де і хто їх поховав — невідомо. А Миколу я таки знайшла, вчитель підказав,
що він у притулку, в Лохвиці.
Із села мене вже не випустили — треба ж було комусь у колгоспі працювати.
Майже всі вимерли... Як тільки важко
було, ледве ноги волочили. Голодні,
обірвані: ні взуття, ні одягу.

❙ У 1932-33 роках учителям на нараді показово викладали хліб.
❙ Миколаївщина, Доманівський район.
❙ Фото з родинного архіву Зої ШАЛІВСЬКОЇ. Публікується вперше.
Так я 40 років пропрацювала в колгоспі. Була і воловницею, і свинаркою,
17 років ланковою. Пенсію призначили аж 12 рублів. Дітей не мала, бо заміж вийшла пізно. Виховувала брата,
який потім iз війни повернувся важко
пораненим і невдовзі помер. Чоловік
мій теж помер, зовсім одна залишилася. Сусіди трохи допомагають. Може, в
інтернат якийсь заберуть...»
Те, що коїлось на Полтавщині, й у
цьому селі зокрема, розповідала і моя
свекруха Анастасія Захарюта. Вона із
жахом згадувала, як у 1933-му ледве
втекла від збожеволілої від голоду жінки, яка доганяла її з ножем. Випадки
каннібалізму траплялись часто... Селом їздила підвода, і трупи померлих
звозили на цвинтар, де ховали у спільній могилі. Часто забирали ще живих:
«До завтра не доживете, а нам знову на
ваш куток їхати, роботи багато».
А поруч, на станції Сенча, пріло у величезних купах зерно (врожай таки був).
Селян, що повзли до того хліба, вхопити

бодай жменьку прілого збіжжя, охорона розстрілювала на місці.
На Полтавщині, в краю родючих
чорноземів, голод зібрав щедру данину. І саме на цій землі, біля Лубен, був
насипаний Пагорб пам’яті жертв голодомору неподалік від Мгарського монастиря, ще за Хмельницького облюбованого запорізькими козаками. Кілька
років тому на мою пропозицію настоятелю монастиря, що належить до Полтавської єпархії УПЦ (МП), що вони б
мали опіковуватись тим Пагорбом, а не
випасати на схилах коней, почула від
одного з його супроводжуючих різке:
«Да нікаково голода здєсь нє било».
Мільйони українців, невинно убієнних московським кривавим режимом,
усе ще потребують сьогодні нашого захисту від цинічного безпам’ятства.
Червоним назвала голод в Україні американська письменниця Енн Епплбаум, книга якої презентована в багатьох
країнах світу. Жертви цього злочину
вимагають Правди і Пам’яті. ■

■ ВІДГОМІН

■ ПОЛІТПАРНАС

Де були колгоспи —
там був голод

Чача

Книжку про «Червоний голод» Енн Еплбаум слід
доповнити тисячами свідчень і матеріалів

«У армії не місце чачі!..» —
колись я «істину» прорік...

дом проти української нації.
При корегуванні цієї книжки необхідно врахувати наступні питання. По-перше, 1922 р. Ленін підписує «Декрет об изъятии церковных
ценностей», який добре описано в
«Книзі пам’яті українців», вид-во
«Просвіта», Харків, 2000 р. (автор
Андрій Куліш). По-друге, під час
колективізації 1929-30 рр. з України в Сибір було депортовано близько 3 млн. селян, 80% серед яких становили українці. По-третє, у 1933 р.
у Західній Україні було створено селянські комітети, які збирали зерно
для роздачі східним українцям, але
радянські консульства відмовилися
його брати, пояснюючи це тим, що
голоду в радянській Україні ніби немає. Тим часом львівський студент
М. Лемик на знак протесту виконав
атентат* на більшовицького комісара Майлова (використати матеріали
суду над М. Лемиком). По-четверте,
використати документальний фільм,

знятий у Луганську в 1990-х роках
«Закляття безпам’ятства». Там чітко видно, як за 5 км від кордону з
Україною жили росіяни і як голодували українці. Я добре пам’ятаю
голод 1946-47 рр., коли поїздами на
дахах вагонів масово їхали українці
у Західну Україну, де не було колгоспів, і як із них знущалися міліція
та місцева радянська влада.
Дуже багато досліджень щодо Голодомору, як українських, так і закордонних авторів, необхідно опрацювати і відповідно до нашої історії
та масових репресій доповнити згадану книжку. ■
*Атентат (нім. Attentat — замах
на вбивство) — один із методів
діяльності УВО та ОУН. Атентати проводили щодо відповідальних
за антиукраїнські дії чиновників або
українців, що пропагували угодовство (лояльне ставлення до окупаційної влади) (Ред.).

Микола ЦИВІРКО
Київ

... У ясла і садок дитячий
ходив до часу чоловік...
Носив учительці букети
і танцював на випускнім...
А в армії пускав ракети...
... Нехай це буде анонім...
Для бійки мати бук корисно.
Навряд Франка він брав до рук.
«Бандерівський» письменник, звісно...
В Карпатах не зростав той «бук»...
Проти голландців малолітніх
і їхніх мам і тат щось мав
ракетчик цей із військ елітних?
Чому ж він є, а їх — нема?
Чи очі засліпила чача,
яку він водкою нарік?
Нехай живе. Від душ дитячих
він не сховається повік!..
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■ РАЗОМ
Ярослава МУЗИЧЕНКО

Ігор Гирич — автор сотень наукових праць iз політичної історії України ХІХ
та ХХ століття, блискучий знавець державотворення різних країн світу, член
міністерських комісій з удосконалення шкільних підручників, доктор історичних наук. Він переконаний, що Українська держава, як і будь-яка інша, — це
своєрідний проект, який слід творити обдумано й цілеспрямовано. Утім українці опинилися в дещо складнішій ситуації, ніж деякі інші європейські народи. І не тому, що в Україні бракує «людей із мізками». А через те, що більшість
українських інтелектуалів продовжує пишатися належністю не до своєї, а до
сусідньої «великої» держави. Тобто ще не зробили свідомого вибору на користь власної нації.
У цьому немає нічого дивного. Усі інституції імперії, а згодом СРСР — університети, академія наук, музеї, часописи — спрямовували художників, літераторів, науковців, шкільних учителів i викладачів вишів на те, що російська
культура є най-найкращою, і її носії мають особливі права у всесвіті. І ці люди
творчих професій, у свою чергу, несли цю ідею в маси.
У своїй книжці «Українські інтелектуали і політична окремішність (середина
ХІХ — початок ХХ ст.)» Ігор Гирич аналізує процес вироблення національної ідеї за умови відсутності заможного прошарку панства, що її цінувало б і
фінансово підтримувало. Як це було, скажімо, у поляків та чехів. Історик зазначає, що «українець народжується двічі, і треба до свого українства прийти
від свідомості», та показує, як до українства приходили російськомовні діячі.
Сьогодні ми запросили Ігоря Гирича до розмови про нинішній контекст цивілізаційного вибору громадян України.

«Є стихійна ідентичність,
а є вихована...»
■ Пане Ігорю, реальність сьогодні така,
що вчителі українських шкіл, через брак освітніх відеоматеріалів, часто використовують перекладені гуглом російські, яких є
маса у вільному доступі...
— Так. У нас немає розуміння «свого».
А без нього неможливо, щоб існувала держава. Якби ми вирішили питання ідентичності, не виникла б проблема військових
дій на Донбасі. Не треба було б воювати. У
нас значна частина людей черпають інформацію з Росії: з їхнього телебачення, газет,
журналів, з інтернет-видань. Як із цими речами боротися? У першу чергу, варто брати
приклад із тих країн, які не є так званими
історичними націями. Які конструювали
свою історичну пам’ять, виходячи з власного досвіду боротьби зі своїми традиційними
агресорами. Приміром, фіни мали «шведську» і «російську» проблеми. Але через засоби масової інформації виховали фінського патріота. Тоді не існувало ще такої кількості ЗМІ, як сьогодні. І тепер, коли в них
ідентичність уже сформована, коли кілька
генерацій таким чином виховані, процес передавання інформації відбувається простіше — від батька до сина. У нас, на жаль, такого немає. І про це потрібно дбати і думати. Бо питання ідентичності ширше, ніж
питання «крові», етнічності чи політичної
нації. Питання ідентичності — це проблема
вибору... Можна бути будь-якого етнічного
походження, але якщо живеш в Україні —
маєш зробити відповідний ідентифікаційний вибір. Річ у тім, що людина може зробити різні вибори національної тотожності,
і зовсім не завжди обрати власне українську, якщо цьому не сприяти.
■ Як над цим починали працювати українці в ХІХ столітті?
— Тоді не було ні телебачення, ні радіо.
Усі ці проблеми вирішувала школа. Тому
дуже багато що вирішувало те, кому вона
належить.
■ Але ж тоді не було українських шкіл...
— Звичайно. Тому ми тепер і не маємо
підготовленого українського громадянина. І державна, і приватна школи в Росії
були винятково російськими. Українська
перебувала під забороною. А в Західній Україні були і приватні, і державні початкові
і середні українські школи. Вони не охоплювали всього населення, але навіть кілька шкіл робили свою справу. До того ж, на
західних теренах діяла Українська грекокатолицька церква. На сході ж не було ні
церкви, ні школи, ні вільного суспільного
життя. А громадське життя — це теж школа ідентичності. За «українськість» у Російській імперії переслідували, ув’язнювали.
Тому мало хто наважувався публічно визнавати себе українцем.
■ Тобто етнічне походження не «вмикає» автоматично українську, фінську чи
польську ідентичність?
— Є стихійна ідентичність, а є вихована. Стихійна — це, скажімо, вільне козацтво в селах. У селян українська ідентичність
була природна. То лише перша фаза ідентичності. Утім села не пішли далі стихійної ідентичності, а міста, тобто інтелектуальні центри, були русифіковані, росієцентричні. І це одна з причин поразки визволь-

❙ Російськомовна родина Грушевських. 1876 р. Михайло сидить праворуч біля матері.

Ігор Гирич: Українська
це свідомий вибір
Відомий історик та громадський діяч
— про історію «українського проекту»,
інформаційний простір та потребу
цілеспрямованого творення нації

❙ Майбутній митрополит УГКЦ Андрей Шептицький (посередині)
❙ з братами Юрієм і Олександром. 1879 р.
них змагань 100 років тому. І досі ситуація,
на жаль, залишається така ж сама. Бо немає або лише створюється український інформаційний простір, немає цілковито українського телебачення. А мова і думка —
це найважливіші елементи ідентичності.

«Усі її діти стали українцями...»
■ 100 років тому Київ був русифікований, але ж довкола нього — цілком україномовні села — Пріорка, Куренівка, Троєщина...
— А центр був російським. Людину виховували, що є мова вища і мова нижча. І
коли є спокуса стати «носієм вищої культури», чимало людей переходять в ту іншу
культуру, починають говорити іншою мовою. Тоді й селяни «тягнуться» за ними. З
іншого боку, іноді людям з іншого етносу,
іншої культури через усвідомлення було
легше прийти до української мови, ніж русифікованому в місті селянину повернутися до рідного. Поставало питання: яким чином людям прищепити розуміння, що не-

❙ Олена Пчілка з дочкою Лесею.

має «вищої» чи «нижчої» культури? Через
що? Якщо немає школи, періодики, книжок?
■ У таких умовах Олена Пчілка сама почала писати книжки для дітей...
— Так. Тут можна було діяти лише прикладом особистим і власних дітей. І зразком
тут є, — правильно, — родина Косачів, де
мати свідомо виховувала патріотів. Усі її
діти стали українцями. І також її сестри, і
діти сестер. І син чоловікового брата, Юрій
Косач. Батько Лесі Українки, Петро Косач,
заробляв гроші. А мати була при дітях і займалася вихованням. Писала дитячі вірші,
укладала читанки. Давала дітям перекладати цікаві тексти різними мовами, аби навчити їх високого рівня літературної мови.
І таким чином створила з них плеяду перекладачів. Леся Українка перекладала Гайне
разом з Максимом Славінським. Бо мама їм
сказала: «Перекладайте Гайне». Славінський став потім українським дипломатом.
Діти й самі писали вірші, їм допомагав поет
Володимир Самійленко. Він, до речі, грав на

гітарі і грав із дітьми українські вистави.
Подібно було і в родинах Старицьких,
Житецьких. Утім Житецькі боялися говорити українською при сторонніх. Тільки-но
бачили незнайому людину — переходили на
російську. Бо мова була показником протиурядових настроїв. За таке могли звільнити
з роботи.
Микола Лисенко українську мову чув у
дитинстві. Але в родині говорили російською. Його рід — iз дрібнопомісного панства
з Полтавщини. Українізація у Лисенка відбувалася, як і в Михайла Грушевського...

«Кожен проходив свій шлях
до українськості...»
■ А Грушевський теж був російськомовний?
— Так! Його батьки говорили російською. Я навіть не певний, що батько творця
українського інтегрального націоналізму
Миколи Донцова був україномовним...
Батьки Липинського балакали по-польськи. Антонович був франкомовний і поль-
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«Національна кооперація виховувала
мецената...»

❙ Юрій Клен — німець, який став
❙ українським письменником.

■ Але вже у 1920-30-х на Галичині навчання українською відбувалося напівпідпільно?
— Галичани на початок Першої світової створили фактично модерне українське
суспільство. В Австрійській державі кожна нація могла мати і свою школу, і свою
церкву. У Галичині українська школа існувала вже понад 50 років. І ці півстоліття
зробили свою справу. У Західній Україні
було більше тисячі початкових шкіл. Українську приватну гімназію мало майже
кожне повітове місто, а кожне велике місто мало державну українську гімназію.
Чимало визначних українців закінчували
Академічну львівську гімназію.
Друга дуже важлива річ — це приватна
ініціатива в економіці. Потужний сплеск
розвитку кооперації вимагав культурної
людини. Національна кооперація виховувала громадянина, який шанував і фінансував українську культуру. Таких кооперативів на Галичині було більше тисячі.
У Західній Україні в середині ХІХ століття була така ж ситуація, як і в Східній. Але

ідентичність —
ськомовний. Андрей Шептицький був
польськомовним, його брат був польським
генералом. Кониський зазвичай спілкувався російською. Драгоманов був російськомовним, листувався російською. Кожен проходив свій складний шлях до українськості. А потім уже ці всі люди пильнували української мови.
Україномовним був, вірогідно, Доманицький, як і Сергій Єфремов, бо їхні
батьки були сільськими священиками.
Родини священиків — це була національна українська інтелігенція.
■ А як Михайло Грушевський став українцем?
— Він себе відразу ідентифікував з Україною. Народився у Холмі — це була межова територія, але в принципі ще тоді
українська. А потім жив у Владикавказі й
у Тифлісі. Через самоосвіту та роботу над
собою він сам себе створив українцем.
Навіть Тарас Шевченко писав свій
щоденник російською мовою. Із своїм
братом навіть листувався російською.
Утім закликав приватні речі писати українською. Але за тих часів це було нормою, бо культурної української мови як
мови вищої і середньої освіти ще не було.
Старші діти Володимира Антоновича стали росіянами, але молодший син, Дмитро, став відомим українським діячем.
В українських діячів 1860-х, громадівців, майже всі діти стали росіянами, хоч
батьки й намагалися їх виховувати українцями. Організовували «українські
ялинки», намагалися зробити так, щоб
україномовні діти між собою спілкувалися. Але таких дітей було обмаль, і середовище російське часто перемагало. На початку ХХ століття ця ідея вже була поширена в суспільстві, українське стало
привабливим. Як і сьогодні, чимало людей переходили на українську культуру.
Першими україномовними українцями
стали люди покоління 1870-х 1880-х. А
масово — 1890-х — 1900-х, після Антоновича і Грушевського.
■ Вони виховувалися вже на українських книжках, віршах?
— Вони всі займалися самовихованням. І їхні батьки між собою говорили українською. Батьки Єфремова розмовляли українською мовою. Не літературною,
це була розмовна мова. Тоді діти з україномовних родин, які потрапляли в гімназію, не всі слова розуміли російською,
і потребували пояснень — про це пише
Єфремов. От зараз діти на перервах говорять російською, а на уроках — українською. А тоді навпаки, на перервах говорили українською, і це була їхня жива, природна мова. Маємо розрізняти природне
мовлення і літературне, дещо штучне.
Не варто забувати, що українського правопису практично до кінця ХІХ століття не існувало. На той час тільки західні
українці навчалися українською з самого дитинства.

завдяки школі, духовності й економіці разюче змінилася за якихось 50 років.
Тільки у Львові видавалося до десятка
українських газет. Польських було більше, але й українських був чималий вибір.
При тому що у Львові українського населення було всього 15 відсотків. А на всю
Східну Україну одна-єдина українська щоденна газета «Рада» не могла вижити без
підтримки меценатів. Свідомості не було.
В Галичині меценати пресу не підтримували, бо люди передплачували. Виховувалось почуття національного обов’язку.
Хочеш краще жити — маєш виділяти кошти на національну справу. Хочеш мати українську книжку, спектакль — заплати.
■ А тепер це втрачено?
— Усе одно ж на Галичині — активніші
люди. Але багато втрачено за радянського
часу. Бо найактивніших репресувала радянська влада. Чимало таких осіб утекли за кордон і створили велику політичну
еміграцію, на яку ми тепер ледь не молимося. А це ж були незаможні люди, які в Америці зробили кар’єру, створили українські
культурні інституції.

роленко казав: «Я не належу до нації. Моя
ідентичність — російська література...».
Це насправді потужний дидактичний
матеріал. Можна на багатьох прикладах
показати, як це все робилося. Молоді треба дати зрозуміти, чому не можна бути ренегатом і зрадником.
■ А чому?
— Бо коли перестаєш бути самим собою, то втрачаєш і своє минуле, і своє майбутнє...
■ Вони ж, ренегати, не були щасливими — ні Гоголь, ні Достоєвський... Навіть
психічне здоров’я було поруйноване...
— Так, і молоді це потрібно показувати на прикладах. Слід пояснювати,
що якщо брати тільки те що краще, то не
буде різниці — Україна, Росія чи Америка. Сюди прийдуть англомовні люди і
творитимуть «Нову Америку». Хіба від
цього Україна виграє? Так, дехто стане
краще жити економічно. Але буде вже
іншою людиною. А ми цікаві і собі, і світу саме як українці. І можемо збагатити
світ власною своєрідністю.

«Людям треба багато що пояснювати...»
■ У людини з ідентичністю і самооцінка
вища, і зовсім інше ставлення до людей довкола, до культурної спадщини, до країни, і
навіть до екології...
— Ідентичність надає людині кут зору,
під яким вона дивиться на життя. Якщо не
надавати ваги ідентичності, то людина, живучи в Україні, через ЗМІ дивитиметься на
себе очима, скажімо, мешканця Москви.
Ідентифікуватиме себе з іншою країною. І
тоді не потрібно буде наводити гармати і заводити танки — люди безборонно за певної
ситуації перейдуть «в іншу державу».
Ментальність — це певні ціннісно важливі речі, які кожен член держави має сприймати однаково.
У Польщі, скажімо, немає такого шматочка території, де хтось говоритиме, що
Пілсудський — герой нації, а хтось інший
— що це злочинець. А в нас один скаже,
що Бандера — злочинець, а інший, що він
герой. До 2013 року говорилося про можливість існування в одній державі багатьох паралельних «колективних пам’ятей».
Мовляв, поряд мешкатимуть «українець,
який шанує Миколу ІІ» і «українець, який
шанує Шухевича», і держава все одно існуватиме. Але, як показує практика, це неможливо.
Людям треба багато що пояснювати.
Скажімо, чому ми шануємо Бандеру. У нас
у підручниках чомусь пишеться винятково про те, що «Бандера — голова ОУН». Але
ж його цінність у тому, що він, мислитель,

Ми сьогодні, по суті, надолужуємо втрачене, вирішуємо ті ж самі
завдання, що й 100 років тому. Але дуже великий шлях уже подолали.
Перспективи у нас хороші.
«Перестаєш бути собою — втрачаєш
майбутнє...»
■ Які механізми задіювала імперія, щоб
гальмувати формування ідентичності, гасити прагнення до самовизначення?
— У Росії це заборона і поліційний терор, арешти, політичні висилки. Одна з
цілей — відірвати людину від свого етнічного кореня, від території, де вона живе.
Однак цар був не таким садистом, як
Сталін, тому люди часто поверталися після кількох років заслання і знову продовжували свою діяльність. За Сталіна це вже
було майже неможливо. У Російській імперії була накладена заборона на всі культурні акції, пов’язані з українською мовою, на
всі українські товариства, установи, засоби масової інформації. Забороняли носити
публічно етнічний одяг, співати публічно
українських пісень. Тотальна заборона на
все культурне.
Також застосовували політику батога
і пряника. За українське отримуєш батіг,
а коли переходиш у російську культуру —
маєш смачний пряник. Як кажуть, риба
шукає де глибше, а людина — де краще.
Позасвідомо. На жаль, величезна частина
інтелігенції таким чином перестала бути
«нашою». Не будемо казати тут про Вернадського, про питання ренегатства. Якщо
взяти російську літературу, то ледь не кожен другий там — українець. Наріжний,
Чехов, Капніст, Гоголь... Володимир Ко-

втілював ідею національно-визвольної боротьби. Люди не знають про це, але «знають» протилежне — бо з ними працювала
радянська пропаганда. І оскільки іншої немає, радянська й досі продовжує впливати!
Через батьків. Ніби в школі учень і не отримував інформації про «страшного Бандеру», але родичі йому переповіли те, що читали колись у «Піонєрской правдє» чи «Комсомолкє». Батьки, дідусі з бабусями кажуть
дитині: «Те, що тобі говорять у школі — то
все брехня. А от ми тобі правду скажемо!».
На жаль, ця стара пропаганда дуже дієва.
■ З цієї ж серії проблема, коли випускники українських шкіл не володіють розмовною українською. Можливо, також стереотип минулих поколінь: «Навіщо та мова
тобі особисто? Здаси ЗНО і досить»?
— Сьогодні або маємо про все українське забути і стати росіянами, або ,засукавши
рукави, працювати для наповнення інформаційного простору, для поширення сфери
вжитку української. Українська має бути
мовою постійного спілкування. За цим повинні слідкувати діти і розуміти, чому це
важливо. Дітям потрібно це пояснювати.
Якщо талановитий учитель буде це робити, діти зрозуміють. Вони швидше адаптуватимуть мову і навіть краще навчатимуться, особливо, з гуманітарних предметів. Мають бути уроки ідентичності. Потрібен світоглядний тренінг, який охоплюватиме
історію, суспільствознавство, політологію
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і знання гуманітарного напряму.
■ Утім зараз помітні чималі зміни. Так,
без допомоги держави за останні 20 років
створена потужна література, яка сама
себе утримує. Бо немає заборон.
— Свобода дає дуже великі можливості. Просто свобода. Коли заборони впали, в 1917 році, відбулася революція, то
в Україні було одночасно до 300 видавництв, без державної допомоги. Вони існували в умовах постійної війни. Бо були
люди, готові жертвувати. Власники видавництв були незаможні й видавали
книжки на акціонерних засадах. Цікаво, що це теж свідчення стихійної ідентичності. Як і Холодний Яр, повстанці
якого воювали з більшовиками три роки
практично в повній ізоляції.

«Етноси стали сприймати українське
як рідне...»
■ Але стихійна ідентичність не може
протистояти цілеспрямованій асиміляції...
— Бо село не може протистояти місту. Питання — чому вдалися революції в
інших країнах: у Латвії, Литві, Естонії?
Тому що культурно вони зуміли себе відвоювати ще до 1917 року. Латвія стала величезним латвійським містом. Бо німці, які
заснували Ригу, вирішили: краще бути латишами, ніж росіянами. Рига була п’ятим
містом за кількістю населення у Російській
імперії. Латишів сьогодні загалом до двох
мільйонів. Але Рига — майже мільйонне
місто, причому національне. Київ у цьому сенсі дуже вилюднів. Національно українськими мають стати і Харків, Одеса,
Дніпро.
■ Тобто, кияни, харків’яни й одесити,
які «ще не визначилися», можуть свідомо, вольовим рішенням, зробити вибір на
користь українства?
— Це цілком досяжно. Під час українізації в 1920-х маса людей була захоплена українською стихією і ставала
українцями за вибором. В українській літературі того періоду — чимало євреїв,
поляків, греків, навіть норвежець Марк
Йогансен, німець Юрій Клен (Освальд
Бургардт). Вони всі творили українську
елітарну культуру. Юрій Клен блискуче
володів українською мовою. На мою думку, це зразок українця. Він написав вражаючий твір антиімперського спрямування «Попіл імперії» — про те, що втрачає
держава, яку постійно душить тоталітарна імперія. Він товаришував з неокласиками — Рильським, Зеровим, Філіповичем, яких ця система згодом перемолола.
У 1926 році росіянин Микола Хвильовий
(Фітільов) висунув гасло «Геть від Москви!». А до педагогічного інституту прийшло багато поляків, яким було легше вчитися українською, бо її вони знали краще
ніж польську. Утім припинення українізації перервало цей процес, що тільки-но
розпочався в Україні.
■ Мається на увазі, процес перетворення стихійної ідентичності в усвідомлену?
— Творення громадянської української ідентичності з багатьох етносів. Реально це відбувалося з 1923-го по 1928-й — упродовж п’яти років.
■ Цей досвід теж на сьогодні не вивчений, не усвідомлений?
— Не опрацьований саме під таким кутом зору, коли представники різних етносів в Україні стали сприймати українське як своє, рідне. І навіть ставали флагманами українізації. Але це не виняток у світових масштабах. Французьку культуру
творять євреї, провансальці, іспанці; польську і російську — євреї й українці. Росія —
це взагалі культура, де власне російський
сегмент є найменшим. Але якщо хтось працює на російську літературу, то, звичайно,
обирає російську ідентичність. Навіть поза
власним бажанням.
Мені здається, це взагалі феномен всесвітнього життя. Так є всюди, у будь-якій
країні. Утім, коли країна представляє історичну націю, яка була вихована своєю власною елітою у своїй культурі, то стільки проблем не виникає.
Проблема українців у тому, що вони довгий час не мали своєї власної державної традиції, власної школи і, на жаль, програли
через це визвольні змагання. І ми сьогодні,
по суті, надолужуємо втрачене, вирішуємо
ті ж самі завдання, що й 100 років тому. Але
дуже великий шлях уже подолали. Перспективи у нас хороші. ■
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■ НОМІНАНТИ

Свобода понад усе
Документальний фільм про Україну бореться за Оскар
Євдокія ФЕЩЕНКО
«Переломний момент» — документальна стрічка про Майдан та агресію
Росії в Криму і на Донбасі, Україну загалом знята у співавторстві українським режисером Олесем Саніним та американцем Марком Харрісом, увійшла
до лонг-листа претендентів на кращий
документальний фільм кінопремії «Оскар», повідомили на сайті Американської кіноакадемії. Шорт-лист із 15 фільмів буде оголошено 17 грудня.
Раніше ця стрічка про боротьбу українців за свободу отримала нагороди на
кінофестивалях у США і Канаді. Цьогоріч у березні «Переломний момент»
вийшов в американський прокат. У результаті отримав 100% позитивний рейтинг за оцінками авторитетних кінокритиків, зібраних на популярному сайті
Rotten Tomatoes. Фільм не оминули увагою New York Times, Los Angeles Times,
Variety, Hollywood Reporter.
«Фільм Марка Джонатана Харріса і
Олеся Саніна пропонує яскраву і наочну
документацію боротьби за демократію,
що ще рік тому була б не настільки важливою для американської аудиторії, як
Олена ГОРІШНЯНСЬКА

Вибір прикрас — штука не проста. Що сьогодні, що тисячу
років тому. На виставці «Прикраси України» в Національному
музеї історії України розбігаються очі. Особливо довго перед
вітринами затримуються жінки.
Цікавість переростає у захоплення. Приглядаються до прикрас,
обговорюють, деколи навіть зітхають. Бо ж насправді важко віддати перевагу якійсь одній.

сьогодні, коли ми й самі зіткнулися з
Кремлівським агітпропом і брехнею»,
— написав тижневик The Village Voice.
Фільм «Переломний момент» — і
про період 2013-2016 років. Серед головних героїв — дитячий театральний
режисер Андрій «Богема» Шараскін,
лікар Всеволод Стеблюк, рабин Натан
Хазін та інші учасники Майдану і війни на Донбасі. За час роботи над фільмом були записані 86 інтерв’ю з учасниками подій на Майдані і сході України та знято майже 600 годин робочого
кіноматеріалу.
Українська прем’єра 1,5-годинного
фільму відбулася на телеекранах у лютому 2017-го, до річниці пам’яті Небесної сотні. Серед кадрів «Переломного
моменту» — розстріли учасників протесту, зняті оператором Іваном ЛюбишКірдеєм, руфером Мустангом та екологом Ігорем Гуденком, кінохроніка бойових дій у Дебальцівському районі від оператора Ярослава Пілунського, унікальні
кадри падіння збитого терористами малайзійського Boeing МН-17, отримані
від жителів Грабова (нині окупована територія), хроніка бойових дій в Іловайському котлі від фотографа Максима Левіна

❙ «Переломний момент». Кадр із фільма.
і загиблого воїна Миколи Курносенка.
Фільм доступний для перегляду на
сайті 1plus1.ua.
Марк Джонатан Харріс — номінований на Еммі, почесний професор Школи
кінематографічних мистецтв Університету Південної Каліфорнії. Його фільм
The Redwoods отримав Оскар за кращий
короткометражний документальний
фільм в 1968 році, а фільми The Long
Way Home і Into the Arms of Strangers:
Stories of the Kindertransport були наго-

роджені Оскарами за найкращий повнометражний документальний фільм у
1997 та 2000 роках, відповідно.
Олесь Санін — режисер художніх
фільмів «Мамай» (2003) і «Поводир»
(2014), що висувались Україною на премію Оскар як кращий іншомовний фільм.
Продюсер десятків документальних фільмів для Internews Network, Canal + та інших українських і світових телеканалів.
Зараз працює над своєю третьою художньої стрічкою «Довбуш». ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Історія, яка прикрашає
І зразки скіфського звіриного стилю у музейних вітринах

Півтисячі прикрас
Музейники відібрали у своїх
фондах і представили до огляду
понад 500 різноманітних оригінальних виробів. Це особисті
прикраси людини з найдавніших часів і до сьогодення. Яким
чином особисті прикраси від магічно-ритуальних предметів еволюціонували до суто естетичних
виробів та які модні тенденції
щодо прикрас були поширені в
різні часи — про все це розповідає куратор виставки Марина
Стрельник, завідувач відділу
найдавнішої та середньовічної
історії України НМІУ.
«Найстаріші
прикраси,
знайдені на теренах України,
виготовлені з каменя, кістки,
морських мушлів, зубів тварин
та людей. В добу палеоліту люди
прикрашали себе також виробами з дерева, шкіри та хутра», —
розповідає пані Марина.
Відкриття самородних металів, опанування технологій кування, свердління, обточування, а також плавлення і
литва докорінно змінило вигляд прикрас. Уже в епоху Трипілля прикраси виготовляли не
тільки з різних порід каменю,
кераміки і стулок молюсків.
Трубчасті та спіральні пронизки, підвіски-амулети, браслети, намиста були також із міді.
Асортимент прикрас особливо розширився за доби бронзи.
На жіночих головах красувалися діадеми, скроневі підвіски,
сережки, шпильки. На шиї та
грудях виблискували гривни,
намиста, медальйони, на руках
— браслети, персні, каблучки.
Навіть на поясі були пряжки, а
на ногах — браслети.

❙ Дукач — сонце на намисті.
Відкриття золота та срібла заклало основу ювелірного мистецтва. На території України перші золоті вироби датуються ІV тис. до. н. е. Золото
швидко стало символом багатства і влади. В античних містах
Чорноморського узбережжя золоті намиста доповнювали великими намистинами з напівдорогоцінних каменів — сердоліку, гірського кришталю,
бурштину, агату. Такі намистини носили й окремо, як амулети. Вважалося, наприклад, що
аметист відвертає сп’яніння.
Кочівники-скотарі принесли на терени України так званий скіфський звіриний стиль.
На прикрасах зображували тварин або їх частин тіла — голів,
ніг, лап, кігтів, очей. За віруваннями скіфів, така символіка мала надати людині сили,
зіркості, спритності.

Великі і малі дукачі
Цікаві зразки прикрас
з’явилися в епоху великого переселення народів. Актуалізувалась воїнська ідеологія. А відтак поширення набули воїнські пояси, оздоблені металевими
пряжками та накладками.
Вишуканістю та виразністю

❙ Нашийні срібні гривни. Київська Русь.

❙ Трибусинні сережки київської моди.
❙ Фото надані НМІУ.
позначені давньоруські прикраси. Якщо скіфи віддавали перевагу золоту, то слов’яни більше використовували срібло.
Куратор виставки звертає вагу
на трибусинні сережки. Подібні прикраси також носили на
скронях, вплітали в косу. Не забували в давній Русі й про емалеві та чорнені вироби. Особливо популярними були шийні

гривни. Марина Стрельник зауважує, що ці масивні прикраси носили переважно чоловіки. У вітринах — срібні гривни ХІ—ХІІІ століть, знайдені в
с. Хайча Житомирської обл. та
м. Ржищеві на Київщині.
Тонким смаком вирізнялися прикраси ХV—ХІХ століть.
Це різноманітні, часто оздоблені
коштовним камінням, діадеми,

золоті ланцюги, аграфи, запонки,
персні, браслети, брошки, сережки, ґудзики. Злетом ювелірного
мистецтва на наших теренах стала епоха українського бароко.
В останній вітрині виставки у центрі серед жіночих нагрудних прикрас на вишитій сорочці виблискує дукач. Він був
найпопулярнішою прикрасою
у міщанському та селянському середовищі ХVІІІ — початку
ХХ століть. Назва «Дукач» є українською видозміною відомих
західно–європейських монет —
дукатів. Марина Стрельник нагадує, що в історичних документах ця назва вперше з’являється
у ХVІІІ столітті. Дукачі виконували показову функцію рівня
майнового стану родини. Великі дукачі з «бантами» чіпляли
окремо на ланцюжку або мотузочці. Дрібніші дукачі з невеличкою петелькою нанизувалися з певними проміжками у разки намиста.

Коралі
Ще на початку ХХ століття
головною оздобою дівчини було
коралове намисто. І хоч коштувало воно дорого, звичай вимагав, щоби на шиї красувалося
щонайбільше разків (низок намиста). За переказами, окрім
свого прямого призначення, намисто широко використовувалося і в обрядовій магії.
Трохи раніше, наприкінці
ХІХ століття, українки залюбки
носили золоті сережки- «калачики», сережки-«листочки», брошки, хрести-тільники. Під час посту або трауру надягали найпростіші кільцеподібні сережки,
вірили в їхню властивість зменшувати головний біль.
Наші сучасники, щоб бути
в тренді, прагнуть мати у своєму гардеробі копії старовинних
прикрас. Ювелірні компанії
вже не приховують, що черпають ідеї для нових виробів з
рідкісних взірців, знайдених
під час археологічних експедицій. Проте тільки науковці знають назви цих прикрас, манеру
носіння, матеріали і техніку, в
якій працювали давні майстри.
Тому за вишуканими взірцями
— тільки до музеїв! ■

XX ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РЕЙТИНГ «КНИЖКА РОКУ ’2018»
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;
газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»
Костянтин РОДИК

Перша «Книжка року»
виглядає на відчайдушний кавалерійський рейд
ворожими тилами — такий собі «зимовий похід»
задля збереження віри,
що «ще не вмерла» українська книжка. Проте
задум був не оперативний, а цілком стратегічний. Вже обдумано, обраховано, спрогнозовано
надійне тилове забезпечення — засновано газету «Книжник-review», як
інструмент постійної підтримки рейтингових принципів в інформаційному
полі. Засновниками стали
А.Толстоухов, Г.Родіна та
К.Родик; визначено джерело фінансування —
Фонд сприяння розвитку
мистецтв.
На першій шпальті першого числа «Кr» (серпень
2000-го) приміщена стаття
у жанрі «робота над помилками». З огляду на нинішню практику, тодішня
система оцінювання виглядає примітивно. Експерти мали визначити по три
кращі, на їхню думку, видання в кожній номінації.
Причому, вибудувати власний мікро-рейтинг: перша
позиція — 7 балів, друга —
5 балів, третя — 3 бали.
Хоч як дивно, запропонована нами іще двадцять
років тому соціологічноматематична модель оцінювання досі не працює у
жодному з нинішніх преміально-конкурсних проєктів. Часом навіть система підрахунку деґрадує,
як-от у роботі сьогорічної
комісії із закупівлі книжок для бібліотек через
Український інститут книги. Там дві з половиною
тисячі книжок звалили в
одну купу (тематично не
сепаровану) і дали експертам печерний інструмент:
«за» і «проти» кожної позиції. Дехто з членів журі
навіть не напружувався
оглядинами того неструктурованого книжкового
моря, а виставив у анкеті
всім «за». І, з формального
боку, нічого не порушив.
То було, як ілюстрація зі
соціологічного підручника
«для чайників»: не обмежений вибір — вибір хиб-

■ СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Страсті за легітимністю:
проявлення українського
ний, безвідповідальний.
Відтак на другий рік
ми пішли далі добре второваною світовою рейтинговою практикою — математики запропонували
одну з аналітичних послідовностей, що дозволяє детально описувати
досліджуваний масив даних на чималу глибину і з
нюансованою ґрадацією.
Відтоді експерти оцінюють повний номінаційний
список, визначаючи по 14
кращих видань у кожній з
підномінацій. Персональні оцінки зводяться до гітпараду за такою шкалою
балів:
Місце
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Бали
128
96
64
48
32
24
16
12
8
6
4
3
2
1

Ця цифрова ілюстрація дає вичерпне уявлення не лише про високу деталізацію вибору, а і про
жорстку відповідальність
експерта — адже навіть
невеличкий зсув у верхній
частині оцінкової шкали
суттєво впливає на кінцеву статистику. А результати були повністю прозорі:
зведена таблиця — хто,
за кого і як голосував —
обов’язково виставлялася
на сайті «Кr».
Оприлюднення всіх результатів, що легко піддавалися незалежній перевірці, стало надійним
антикорупційним запобіжником. Цього також бракує всім нинішнім конкурсам-преміям: як почнеш
приглядатися до їхньої
процедури — неодмінно наштовхнешся на при-

❙ Іван Малкович зі своїм першим Ґран-прі.
❙ Фото з архіву «КР»

ховану «темну кімнату»,
маніпуляції в якій ніколи
не бачать світла. Не конче там відбуваються «договорняки», але що вони там
можливі — стовідсотково.
До речі, не всі експерти «Книжки року» витримали тест на прозорість
— чимало чесно зізнавалися: виставити професійно адекватну оцінку книжкам друзів-родичів-кумів
— означає наразитися на
особистісні конфлікти. І
йшли.
Процес
вимивання
з експертного середовища кумозалежних критиків розпочався після другого рейтингу, але й після
першого журі оновилося
на дві третини. Насамперед, відмовилися від послуг видавців — серед них
цсправді були добрі аналітики книжкового ринку,
але спокуса «допомогти»
власним книжкам-номінантам неабияк заважала.
До всього, «Книжка року»
відзначала не авторів, а
тих, хто втілив ідею у конкурентний продукт, — видавців-продюсерів. Проте
уникнути конфлікту інтересів можна було лише в
радикальний спосіб: позбавити виробника будь-якого
впливу на рейтингування
(що й радять усі посібники
з укладання рейтингів).
Експертів стали запрошувати для оцінювання асортименту конкретної номінації, а не книжок
«взагалі». І тут виявилося,
що «широких» спеціалістів
у нас значно більше, ніж
«глибоких», — а ми шукали саме таких, для кого
номінаційний список був
ніби продовженням власного робочого плану, списком книжок, без знання
котрих фахівець не може
ефективно працювати взагалі. Наприклад, до оцінювання в номінації «Красне
письменство» додатково
запросили Михайла Бриниха, тоді редактора відділу рецензій «Кr»; «вуличного бійця» критики, за
власним означенням, Ігоря Бондаря-Терещенка;
майбутніх лавреатів Шевченківської премії Тараса
Федюка і Василя Шкляра
(хоч Янукович і не погодився з рішенням Шевченківського комітету); голову Асоціації українських
письменників Юрка Покальчука і найрезонанснішу письменницю п’яти
попередніх років Оксану
Забужко.
Трохи
відозмінили
самі номінації. Від початку за зразок для формування списків узяли не бібліотечну класифікацію, котра
акцентувала на відмінностях, а ринково-видавничу
сегментацію, яка фіксувала груповий попит. Ми намагалися цей попит навіть
прогнозувати. Вже на дру-

гий рік виокремили поетичну рубрику, бо ставало очевидно: виникає мода
на поезію, видану в «от
кутюр» категорії — книжки, що претендували на
статус «свята, яке завжди з
тобою» не лише змістовно,
а й візуально-тактильно.
Тогорічний зразок, що не
втратив шарму донині, —
«Майн кайф» Володимира
Цибулька (Л.: Кальварія).
Перфектно видана поезія
коштує читачеві дорожче,
але воно того варте. Варте й
іміджевої підтримки, яку,
власне, й надає рейтинг.
2000 рік пам’ятний
сплеском вітчизняної есеїстики, що поволі заступала
пострадянську публіцистику. Топ-список новоутвореної номінації виглядав
на блискуче сузір’я: «Дезорієнтація на місцевості»
Юрія Андруховича, «Листи з Києва» Соломії Павличко, «Феміністичні роздуми
/ На карнавалі мертвих поцілунків» Ніли Зборовської
/ Марії Ільницької, «Від Малоросії до України» Миколи
Рябчука, «Хроніки від Фортінбраса» Оксани Забужко.
Потому більшість цих книжок перевидавалися, що засвідчує неабиякий ресурс їх
актуальності.
А «Кнайпи Львова»
Юрія Винничука здетонували письменницьке зацікавлення доти суто історіографічним форматом
— історією повсякдення.
Зараз цей порівняно новий
для вітчизняної літератури

жанр розвивається вельми
динамічно — згадати, бодай, яскраву книжку Олеся
Ільченка «Збирачі туманів»
(К.: Комора, 2017). Звісно,
це аж ніяк не наслідування,
проте наявність того давнього Винничукового тексту в
літ-ноосфері, гадаю, зробила свою справу.
Зухвало-сміливим було
введення до рейтингу’2000
номінації «Метро» для
жанрової літератури (детектив, трилер, фантастика, любовний роман тощо).
Тоді цей ринковий сегмент
повністю окупувала російська продукція, тож важливо було показати, що й
на українській «середній
полиці» вже засіялося. До
того першого списку назбиралося лише п’ятнадцять
позицій, але рейтингова
топ-п’ятірка (Василь Кожелянко, Леонід Кононович, Марина і Сергій Дяченки, Андрій Курков та
Юрій Рогоза) засвідчила цілковиту конкурентоздатність
вітчизняної
пропозиції. Осібно стояв
«Герой нашого часу» Леся
Подерв’янського, нарешті
тоді леґалізованого видавництвом «Кальварія», —
йому аналогів узагалі не
було, та невдовзі з’явилося
чимало послідовників й
епігонів.
Що вже казати про
«Снігову королеву» в ілюстраціях Владислава Єрка
(Ґран-прі’2000) — її обкладинка перетворилася на
рекламний тренд, що живе

самостійним життям і час
від часу несподівано вигулькує у найнесподіваніших місцях, незважаючи
на свій поважний вік.
До речі, з огляду на новинки експертів «Книжки
року» Рябчука і Забужко,
тоді запроваджено блокатор конфлікту інтересів:
експерт не голосує за власну книжку (як автор, упорядник, перекладач, коментатор тощо). Виводити
таких зі складу журі, як
пропонував дехто, безглуздо: що вища кваліфікація
експерта — то частіше у
нього виходять власні,
подієві для професійного
середовища книжки. Інакше кажучи, журі експертів, які самі не пишуть, —
профанація оцінювання.
У «Книжки року’2000»
з’явився герб: літописна
буквиця на охоронному
щиті. Під цією геральдикою оцінено близько 700
новинок, утричі більше,
ніж торік. Лавреатів ушанували у столичній галереї «Лавра» — голова управління культури КМДА
Олександр Биструшкін
надав приміщення на безоплатній основі. Напругу очікування під час оголошення
переможців
допомагали долати давні знайомі з часів МІАУкульт — Марічка Бурмака і «Кому вниз» Андрія
Середи. А по закінченні церемонії усіх очікував
сюрприз — книжка-подарунок «Український бестселер» з повною статистикою «Книжки року’2000»
та рецензіями на лавреатські видання.
Тоді ми розглядали цей
довідничок лише як одну з
форм підтримки рейтингу. Гортаючи його тепер,
погоджуюся з Ярославом
Грицаком: «Добра книжка
не терпить поспіху. Вона
має настоятися» (Форумологія. — Л.: б/н, 2018).
Насправді то була збірка
вибраних критичних есе
та рецензій від найвправніших інтерпретаторів. Антипович про Пруста. Ульяненко про Кафку, Бриних
про Андруховича, Кривенко про Подерв’янського,
Набока про Дяченків, Назаренко про Кожелянка,
Дзюба про Параджанова,
Забужко про Дейвіса, ІБТ
про Бузину. Справжня
рефлексійна розкіш!
Зробити такий зірково-популярний літ-путівник року було не надто
важко через те, що вже на
повну силу працював інструмент інформаційної
підтримки рейтингу — газета «Книжник-review».
«Читая ее, действительно можно получить полное представление о том,
каков сегодня украинский
книжный рынок. И представление это категорически противоречит
устоявшимся стереотипам», — приємно було
читати таке саме в газеті
традиційно зросійщеного
Півдня (Одесский вестник.
12.10.2000). Власне, це і
про книжку «Український бестселер» — дайджест кращого з «Кr». ■
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■ ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Принцеса на кухні
6-річна Саша Цибульська готує, бо мама любить
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Нещодавно побачила свою маленьку сусідочку, 6-річну Сашу Цибульську, на фото за ліпленням пельменів і в короні принцеси. Й
знову посміхнулася собі, а водночас усім, хто, як і я, каже мамам,
у яких доньки: «Добре тобі, у тебе помічниця он яка!». Мамам, у
котрих сини, так само добре, якщо вже бути справедливим і щирим. Але все, що стосується кухні, смаколиків, суто жіночої допомоги і натхнення — так, ніде правди діти, донечки в цьому неперевершені!

Майстер-клас
«Маленька Олександра вже
в курсі всіх смачних подій на
кухні, — каже її мама Олена, —
любить допомагати, продукує
смачні ідеї і не стомлюється на
кулінарний креатив». Діти —
вони такі: люблять творити те,
що уявили, експериментувати,
і не опускають при цьому рук,
не заспокоюються, а пробують
ще, навчаються, як от моя сусідочка. Саша дуже гарно танцює, ходить на заняття з бальних танців, а ще плаває, ніби
рибка — також не пропускає занять із плавання. Це до того, що
і нам, дорослим, треба вчитися
в дітей знаходити час на все, хоч
їм же більше треба вчитися, ніж
дорослим.
А на днях Олександра вирішила навчитися пекти піцу і
вирушила на майстер-клас з її
приготування, який організував ресторан з інтригуючою назвою «Дід Мадрид». І я би також сходила задля цікавості,
але майстер-клас був для дітей,
тому «проконсультувалась» з
Олександрою, щоб бути в курсі
всіх новинок піцетворення. Дівчинка надала мені, можна сказати, письмовий звіт всього
смачного процесу, або ж просто
гарний рецепт-основу, за яким
і діти, і дорослі також зможуть
спекти велику круглу кулінарну казку, особливо якщо при

цьому одягнути ще й діадемку,
як у Саші. А чому б і ні? Свята ж наближаються, а з ними
— і дива! Будемо творити диво
власними руками!
«На сьогоднішньому кулінарному майстер-класі нам
розповідали про піцу «Маргарита», — дівчинка підходить
до справи серйозно. — Вона названа на честь королеви Маргарити. В цій піці були кольори
італійського прапора: зелений,
червоний і білий (сир, зелень і
помідори). Сьогодні ми готували піцу з різних інгредієнтів, а
це: м’ясо, кукурудза, ананас,
маслини, сир, кетчуп, кріп та
петрушка, базилік, ковбаска,
помідори. Ми спочатку розкачували тісто, потім змащували
кетчупом і накладали будь-які
інгредієнти, які хто бажав. Моя
піца була із сиром моцарела, кукурудзою, м’ясом, ковбаскою,
маслинами, базиліком, помідорами, кропом та петрушкою.
Мені дуже сподобалося готувати піцу!».
От і все — просто, чітко і зрозуміло! Основа — тісто, на нього
викладаємо все, що бажає душа,
присипаємо тертим сиром — і в
духовку на хвилин 20.
Я зроблю лише невеличке
уточнення щодо тіста, а з начинкою не будемо цього разу
встановлювати собі рамок.
Отже, для стандартної вели-

Тетяна ЗІНЧЕНКО
Ті, хто готує «Штолен», мають Різдва значно більше. І це дуже добре, бо чим
більше душа переживає справжніх свят
і див, які приходять із ними, тим вона
міцніша, красивіша і піднесеніша. А оскільки «Штолен» треба починати готувати заздалегідь, то це і є налаштовування на свято, його початок. Отож наближаємо свято приготуванням чудового англійського різдвяного кекса, який
дуже полюбили й у нас.
Це дуже ароматна, неймовірно смачна і приваблива для очей святкова випічка, каже Оксана Яцків зі Львіщини. Такий кекс можна зберігати роками. А випікати — заздалегідь.
Сухофрукти мають «пиячити» тиждень до випікання, а краще — ще більше, — продовжує господиня. — Щодня
потрібно струшувати, щоб вони не склеїлися між собою і рівномірно «захмеліли».
Отож, за рецептом Оксани Яцків, для
різдвяного кекса потрібно: 300 г світлих
родзинок, 300 г темних родзинок, 300 г
сушеної журавлини, 200 г кураги, 200
г різнокольорових цукатів, 200 г вишні
в’яленої, 7 штук в’яленого інжиру.
Виходить усього десь 1600 г різних
сухофруктів, крупні потрібно порізати
однаково, приблизно як родзинка.
Це все ми заливаємо 150 мл рому, коньяку, бренді — на вибір, добре перемішуємо, щоб кожний шматочок був мокрого масляного кольору. Ставимо на видному місці, щоб не забувати струшувати.
«Не рекомендую куштувати, бо то така
смакота, що можна так накуштуватись,
особливо пильнуйте чоловіків, — жар-

❙ Піца маленької помічниці.
❙ Фото з сімейного архіву.
кої круглої піци треба буде 350 г
пшеничного борошна (ідеально
взяти сюди ще й трохи борошна з твердих сортів пшениці),
по 10 г морської солі й цукру і
7 грамів сухих дріжджів. Додати в цю суміш 125 г води, розведеної з 10 г оливкової олії (олію
бажано брати холодного віджиму — ExtraVіrgin в ідеалі, хоча
й соняшникова чудово смакує,
а воду — теплу, інакше тісто погано підніметься). Ретельно замішуємо тісто, додаючи за необхідності теплу воду чи борошно,
аж поки тісто не почне відлипати від рук. Накриваємо тісто рушником і залишаємо при
кімнатній температурі на годину, щоб підійшло. Потім розкачуємо коржі, намагаючись дотримуватися стандартів: діаметр 35 см, висота — до 6 мм.
Професіонали крутять тонке
тісто в повітрі, насичуючи його
киснем — так піца буде хрумкішою, але нам достатньо просто
добре його розкачати і зробити
невисокі бортики. (Звичайно,
можна робити піцу і прямокут-

❙ Саша Цибульська з Київщини з мамою Оленою.
ною чи квадратною, як забажаєте).

Пельмені для мами
Ну чим не казкова картина: сніговий зимовий день, холодно, бо як же інакше, а вам
пропонують тарілочку гарячих
маленьких вушок з ароматними спеціями. І хто пропонує?
Ваша мала помічниця! Мама
дівчинки, Олена Цибульська,
каже, що її донечка таку казку
для мами полюбляє час від часу
створювати, тобто ліпить пельмені залюбки і залюбки їх подає рідним. На запитання, як
готуються пельмені, дівчинка
відповідає відразу, не замислюючись.

«Усе просто! Для тіста береться борошно, сіль, трошки
теплої перекип’яченої води. Тісто треба зробити тугеньким, як
на вареники, щоб з нього можна
було ліпити». Не пластилін, та
все ж тугеньке, це ми зуміємо.
«Фарш: треба м’ясо, краще
свинина, цибуля, сіль і перець».
Щодо спецій, то Олександра
ненав’язливо натякнула, що їх
діти не особливо полюбляють,
тому краще не експериментувати — сіль і перець, і досить.
Ну а коли відварити їх, тоді
можна полити розтопленим
маслом і присипати подрібненим кропом. Мама любить!
Треба готувати так, щоб любили! Смачного! ■

■ ТРАДИЦІЇ

Перша ластівка різдвяної казки
«Штолен» — від Оксани Яцків зі Львівщини
тує господиня. Десь через тиждень, коли
сухофрукти гарно набухнуть, ми будемо
пекти сам кекс.
Для тіста візьмемо: 350 г вершкового
масла, 350 г цукру, бажано коричневого, 6 штук яєць, 75 г мигдальної муки, 3
столові ложки меду, бажано темного гречаного, 2 столові ложки чорної патоки,
меласи, 100 г подрібнених горіхів, але не
дуже, щоб відчувалися шматочки, цедру одного апельсина, цедру одного лимона, сік з половинки апельсина, сік з половинки лимона. Ще можна додати цукатів трошки цитрусових, якщо є. 350
гпросіяного борошна, по чайній ложці
— кориці, меленого імбиру, мускатного горіха, меленого духмяного перцю,
ванільки.
Масло добре збити в піну, частинами
додавати, збиваючи, цукор, затим, продовжуючи збивати, додаємо по одному
жовтку. Збити все разом, потім додати
мед, меласу, цедру, сік. Муку змішати
зі спеціями та мигдалевою мукою і ввести в масляну суміш, розмішати.
Ні сода, ні розпушувач для цього тіста не додається, наголошує господиня.
Потім ввести білки, попередньо збиті в
піну, обережно розмішати. Залишити
кілька ложок тіста без сухофруктів та
горіхів, ним ми змастимо верх кексів,
щоб не підгоріли виступаючі сухофрук-

ти. Сухофрукти обтрусити борошном і
всипати в тісто, додати горіхи, розмішати все, але не перестарайтесь. Заздалегідь приготувати форми, обмазати маслом, вистелити подвійним пергаментом. На дно вирізати коло з пергаменту,
по боках вистелити високу стрічку з пергаменту, яка має бути вищою від форми
десь на 10 см щоб наш кекс не підгорав).
Тісто розпрямити мокрою долонею, всередині зробити ямку, щоб не виріс з горбом. Форми обмотати фольгою в три
шари ззовні. Духовка слід розігріти до
130 градусів.
Печеться такий кекс 3-4 години, він
фактично томиться. Коли бачимо, що
вже пригнітився, це десь через годину, тоді зверху на виступаючий бортик
пергаменту накриваємо фольгу. Перевіряємо шпажкою, вона має бути повністю суха. Готовий кекс вийняти з духовки, нехай постоїть на столі. З форми
не виймаємо, — це важливо! Потім наколоти шпажкою і змочити ромом чи коньяком, бренді. Загорнути до середини пергамент — той, що виступав, потім обмотати
добре кекс, просто в формі, фольгою і залишити до ранку, накривши рушничком.
Повністю охолоджений кекс вийняти з
форми, зняти пергамент, замотати в чистий, потім у фольгу, потім покласти в пакет і зав’язати. Отак наш кекс зберігаєть-

❙ Різдвяний кекс Оксани Яцків.
❙ Фото з власного архіву.
ся до Різдва, сім тижнів. Кожної неділі
ми розгортаємо його і промазуємо кондитерською щіточкою, змоченою в ромі, чи
коньяку, чи бренді. Витримуємо цей шедевр при кімнатній температурі. За день
до Різдва можемо обгорнути марципановим тістом, зверху — мастикою.
Отож можна вже налаштовуватися
на свято — із замочування сухофруктів,
з гарних думок і сподівань. Приємного
відчуття свята! ■
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«Якщо ви чините на Карлсена певний тиск, то це не означає, що він
обов’язково має здатися».

другий за рейтингом шахіст ФІДЕ
Григорій ХАТА
Паралельно з турніром у
Ханти-Мансійську, де визначається володарка шахової корони, в Лондоні точиться матч,
в якому два найсильніші за
рейтингом шахісти планети —
Магнус Карлсен та Фабіано Каруана — змагаються за звання
чемпіона світу.
Змістивши з чемпіонської
вершини в 2013 році Віші Ананда, впродовж останніх років
Карлсен залишається незмінним шаховим королем, періодично відбиваючи наскоки бажаючих потіснити його із займаної позиції.
І, слід визнати, що з кожним
роком виконання цієї місії стає
все складнішим для найсильнішого шахіста планети.
Попередній захист своєї чемпіонської корони Магнус провів
з великими складнощами, вирвавши перемогу у відносно рівному матчі з Сергієм Карякіним
— колишнім нашим співвітчизником, який нині представляє
Росію, лише на тай-брейку.
За дуже схожим сценарієм
проходить і цьогорічний чемпіонський матч Карлсена, в
якому йому протистоїть представник США Каруана. У восьми зіграних партіях суперникам іще жодного разу не вдалося відсвяткувати перемогу. І
хоча кожна з восьми нічиїх —
різна, експерти та прості шанувальники шахів iз кожною новою «мировою» все більше скаржаться на нудний та малоцікавий перебіг протистояння.
«Уперше бачу, щоб у матчі за
чемпіонський титул білими грали на нічию», — таким був коментар 12-го чемпіона світу Анатолія
Карпова щодо надмірної обережності Каруани в п’ятій партії.

■ ШАХИ

Похмура «класика»
У матчі за звання чемпіона світу після восьми партій утримується абсолютна рівність

❙ Магнус Карлсен (ліворуч) та Фабіано Каруана ведуть напружену боротьбу за шахову корону.
❙ Фото з сайта telegraf.com.ua
При цьому значно скромнішими, ніж раніше, виглядають реляції й на адресу Карлсена, гру котрого в Лондоні називають «не такою свіжою та винахідливою».
Відзначимо, що, вигравши
навесні 2018 року в турнірі претендентів право на участь у чемпіонському матчі, 26 річний Каруана, так би мовити, підтвердив
закономірність свого перебування на другому рядку рейтингу
ФІДЕ. При цьому його надмірна
обережність у титульному мат-

Григорій ХАТА
На відміну від жіночого тенісного дивізіону, де вже кілька років панує тенісна прима, котра представляє
нову тенісну генерацію, за першу позицію рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів продовжує боротися «стара
гвардія». Ненадовго беручи перепочинок та змінючи один одного на посту, вони не дозволяють молодому поколінню підкорити верхівку чоловічого тенісу.
Після перебування в ранзі першої ракетки планети Рафаеля Надаля йому на зміну прийшов інший ветеран великого тенісу — Новак Джокович. Так само, як свого часу Надаль,
серб, здав чільну позицію в рейтингу
АТР, проте один продуктивний сезон
— і сербський тенісист знову піднявся на найвищу позицію в чоловічому
протоколі. Залишивши тенісний трон
улітку 2016 року, Новаку вдалося неймовірно успішно провести другу половину поточного сезону. Попри те, що на
його початку Джоковича не було навіть
у першій «двадцятці», завдяки практично безпрограшній серії (28 перемог
у 29 матчах) серб наприкінці 2018-го
року опинився нагорі табеля про ранги АТР.
Зокрема й успіхи на двох найбільш
рейтингових турнірах сезону — Уїмблдоні та «Ю-Ес оупен» — дозволили
Джоковичу достроково «закрити» сезон у ранзі першої ракетки планети. Усі
шанси поставити на фініші тріумфального року «знак оклику» Новак міг на
Підсумковому турнірі АТР у Лондоні,
проте, діставшись фіналу, він несподівано поступився представникові саме
тієї когорти, повпреди котрої ніяк не
можуть підкорити королівську висоту.
21-річний німецький гігант Міша
Звєрєв, який є сином емігрантів iз

чі з Карлсенем може бути похідною від його потужного шахового інтелекту, котрий, як свідчать дані табелю про ранги останнього перегляду, лише на
три пункти нижчий, ніж у шахового «короля».
«Класно зіграна обома
шахістами «риба». Проблема
не в тому, що такі епічні матчі
за корону демонструють кінець
класичних шахів. А в тому, що
наближають кінець шахів, як
виду спорту взагалі», — таким
похмурим виглядає коментар

чемпіонського матчу від українського гросмейстера Михайла Голубєва.
Натомість, на думку російського шахіста, 14-го чемпіона світу Володимира Крамника, відсутність у матчі ризику
— наслідок неймовірно високих ставок.
Можливо, у стартових партіях Каруана і справді остерігався чинного чемпіона, але
упродовж усього матчу, розрахованого на 12 класичних партій (а також «тай-брейк»), три-

мати глуху оборону він також не
буде. Приміром, у восьмій партії американець, підготовкою
котрого до фіналу займалися
ледь не всі Сполучені Штати
Америки, де було створено спеціальний фонд підтримки претендента на шахову корону, був
дуже близьким до перемоги над
Карлсеном. «У мого суперника
були всі шанси на успіх. Тому
я щасливий, що зміг чорними
відстояти нічию. Це був тяжкий поєдинок», — резюмував
норвезький гросмейстер. Водночас Каруана не став драматизувати ситуацію, в якій йому
не вдалося захопити лідерство
в матчі: «Так, я мав певні шанси на перемогу в восьмій партії. Але не знаю, наскільки
вони були серйозними. Якщо
ви чините на Магнуса певний
тиск, то це не означає, що він
обов’язково має впасти». Попереду в матчі ще чотири класичних партії, й, як свідчить чинний чемпіон світу, у кожного з
суперників іще буде кілька нагод скористатися перевагами
гри білими фігурами. Утім не
виключено, що, як і минулого
разу, доля чемпіонської корони
знову визначиться на тай-брейку. А тут, варто відзначити, у
Карлсена буде відчутна перевага, адже його рейтингові показники в «рапіді» та «бліці» значно переважають рівень опонента. ■

■ ТЕНІС

Феноменальний фінал
Молодий німець Міша Звєрєв виграв Підсумковий турнір року,
перегравши у фіналі першу ракетку планети
СРСР, упродовж сезону вже приглядався до лідерської позиції в дивізіоні,
проте, піднявшись на другу сходинку
протоколу АТР, швидко опустився за
межі «топ-3».
Так, на підсумковий турнір до Лондона 198-сантметровий Звєрєв прибув
у статусі п’ятої ракетки світу, проте
це аж ніяк не завадило йому здолати
більш рейтингових опонентів.
«Це дивовижно — здолати Федерара
(третій тенісист планети) та Джоковича. Я неймовірно щасливий. Це найголовніший трофей у моїй кар’єрі, адже
шансів на його здобуття не так уже й
багато», — зауважив Звєрєв.
Попри те, що на груповому етапі
Звєрєв поступився Джоковичу (4:6,
1:6), у фіналі турніру він узяв реванш
у лідера чоловічого тенісного дивізіону
(6:4, 6:3).
«Я планував завершити сезон на
першому рядку рейтингу, що зробити
мені не вдалося. Але, загалом, вийшов
феноменальний сезон. Ніхто не любить
програвати, але потрібно дивитися на
речі в більш широкій перспективі.
Лише тоді можна по-справжньому насолоджуватися тим, що відбувається»,
— резюмував феноменальний німецький тенісист.
Також своє захоплення проведеною
роботою в 2018-му році виказав і Джо-

❙ Німець Міша Звєрєв — тріумфатор Підсумкового турніру АТР-2018.
❙ Фото з сайта www.championat.com.
кович, зауваживши, що дуже не просто
впродовж одного тижня двічі переграти одного й того ж тенісиста. На думку
Джоковича, сили і наснагу для тріум-

фального завершення сезону Звєрєв отримав завдяки своїй перемозі в півфіналі Підсумкового турніру-2018 над легендарним Роджером Федерером. ■

Читайте
в наступному
номері:
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Заборона друкуватися через інакодумство
Шістдесятника Бориса Мамайсура радянська влада «виховувала» запроторенням у психіатричну лікарню

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 21 ЛИСТОПАДА 2018

■ ПУТА ГІМЕНЕЯ

Джастін Бібер таки одружився
І таки з Хейлі Болдуїн
Дара ГАВАРРА

■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №127

❙ Джастін Бібер з Хейлі Болдуїн.
ханою. Про їхнє весілля ще у
вересні обмовився дядько нареченої — Алек Болдуїн, але
офіційного підтвердження не
було (молодята просто таємно розписалися у мерії НьюЙорка). Тепер же все стало на

Варка ВОНСОВИЧ
Щоб стати мером будь-якого міста в
будь-якій країні світу, потрібно лише мати
підтримку місцевих жителів. Саме її й має невловимий птах, який невідь-звідки взявся в
американському містечку Ашвабенон у штаті
Вісконсін. Мешканці міста вже й ім’я йому
дали — Смоукі. Мабуть, тому що зникає вiн,
мов сигаретний дим. Ашвабенонці просто у
захваті від цієї індички і навіть вважають її
своїм мером, адже вона по-своєму наводить
порядок на території, яку вважає своєю.
Поява на вулицях міста індички — звична справа для цієї місцевості. Проте Смоукі незвичайна: вона не прагне прибитися
до зграї своїх співплемінників і залишається самітницею, любить переслідувати дітей
(мабуть, як і всі індики), загрозливо набли-

свої місця, адже Хейлі навіть
змінила з цієї нагоди прізвище і стала Хейлі Болдуїн Бібер
(принаймні на сторінці в «Інстаграмі»). Мало того, вона
ще у жовтні подала заявку на
реєстрацію торгової марки для

своєї власної лінійки одягу під
брендом «Хейлі Бібер». А молодий глава сімейства вже навіть придбав маєток у Канаді
за 5 мільйонів доларів, чим засвідчив серйозність своїх намірів створити родину. ■

■ ЗАКОНИ НЕ ПИСАНІ

Індичку — мером?
Не питання!
жається до машин, ніби проганяючи їх зі своєї
території. Місцева влада вже непокоїться через цього пернатого порушника правил на дорозі, аби не трапилося через нього ДТП. Проте офіцери з контролю над тваринами (у США
і такий є), якими б вправними не були, не можуть впоратися з індичкою. «Вона володіє
чимось на кшталт ніндзя-прийомів», — говорять вони, виправдовуючись.

Незважаючи на свою поведінку, Смоукі
зажила такої слави серед місцевих жителів,
що вони навіть створили спільноту у «Фейсбуці» під назвою «Індичка Смоукі — мер
Ашвабенона», де зараз зареєстровано понад
1,7 тисячі людей. І хоча бешкетування птаха не всім до вподоби, проте й вони змушені
констатувати, що індичка згуртувала містян.
■

■ ПОГОДА
22 листопада за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчний, 3-8 м/с. Температура вночi -5...-7,
удень 0...-2.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське:
вночi -5...-7, удень -1...+1. Яремче: вночi -5...-7, удень 0...-2.
Мiжгiр’я: вночi -1...+1, удень +5...+7. Рахiв: уночi -1...+1, удень
+5...+7.
20 листопада висота снігового покриву становила: Дрогобич
— немає, Стрий — 2 см, Славське — немає, Плай — 3 см,
Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 6 см, ІваноФранкiвськ — 8 см, Яремче — 5 см, Коломия — 8 см, Пожежевська — 14 см.

Північ
мінлива
хмарність

Захід

-4…-9
+2…-3

-4…-9
+1…-4
Схід

хмарно

Центр

-4…-9
0…-5

-4…-9
+2…-3

дощ
сніг

Південь -3…-8
+2…-4\3
дощ,
гроза

Відділи:
Передплатні індекси: 60970, 1555
Наша адреса: 03047, Київ, пр. Перемоги, 50
новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;
Телефон для довідок:
права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36;
т./ф.: (044) 454-84-92
мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25;
Рекламне бюро:
економіки — eko1@umoloda.kiev.ua, 454-86-39;
т./ф.: (044) 454-88-86,
медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
reklama@umoloda.kiev.ua
культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96;
elprymak@gmail.com
соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;
Вiддiл реалiзацiї:
спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
т./ф.: (044) 454-84-41,
sale@umoloda.kiev.ua
«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua
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Інформація
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Гідрометцентром
України.

По горизонталі:
2. Порода мисливського пса.
5. Французька романтична комедія,
яка зробила зіркою Софі Марсо. 7.
Козацьке прозвище князя Дмитра
Вишневецького. 8. Довгополий єврейський піджак. 9. Алкогольний
чи безалкогольний коктейль на основі фруктів та фруктового соку. 11.
Спортивна сорочка на коротких рукавах. 14. Героїня роману Вальтера
Скотта «Айвенго». 15. Спортивний
снаряд для підняття ваги у важкій атлетиці. 17. Герой італійської комедії
Дель-Арт, якому колись присвятила
пісню Алла Пугачова. 19. Індіанська назва жінки. 21. Держава в Південній Азії, з трьох боків оточена територією Індії. 22. Зменшена копія
будівлі чи території, зроблена з картону та інших матеріалів. 23. «Ішли
ляхи на ... шляхи, а татари — на чотири, а козаки поле вкрили» (народна пісня). 24. Головна артерія.
По вертикалі:
1. Друге за величиною місто
в Естонії. 2. Острів в Індонезії, неподалік острова Ява. 3. Виконуюча
обов’язки міністра охорони здоров’я,
що запустила медичну реформу. 4.
Найдовший музичний інструмент. 5.
Годинник із дзвіночком. 6. Малень-

кий герой казки Вільгельма Гауфа.
9. Італійський футбольний клуб.
10. Бургундська королівська династія, що жила в місті Вормсі на лівому березі Рейна, герої німецького епосу. 12. Порода сторожових
собак, яку ще називають «іспанський бульдог». 13. Один зі спортивних снарядів у художній гімнастиці. 16. Річка на Чукотці. 19. Рослина, яка дала назву осінньому місяцю. 20. Самоцвіт. 21. Комп’ютерна
програма або людина, яка за гроші
пише потрібні коментарі в соцмережах. ■
Кросворд №126
від 20 листопада

■ ПРИКОЛИ
Перш ніж узяти кредит, купіть
собі шикарні труси. Можливо, це все,
що у вас залишиться після виплати
кредиту.
***
П’яний чоловiк повертається
вночі додому. Входить у двір, а з
будки вискакує собака і починає на
нього гавкати.
— Тихо, дурню, дружина прокинеться, де ти тоді спатимеш?
***
Подружжя сидить у барі. До чоловіка підходить дівчина, цілує його
і йде. Обурена дружина запитує:
— І хто це така?
— І не питай, — відповідає чоловік, менi й так доведеться пояснювати їй, хто ти така.
***
Сержант кричить перед взводом

солдатiв:
— І хто цей жартівник, який пояснив моїй нареченій, що лички на
погонах означають кількість дітей?
***
— Дякую, лiкаре. Ви врятували мені життя. Заплатити вам я, на
жаль, не можу, але обов’язково згадаю про вас у своєму заповіті.
— Чудово. Тiльки дайте-но мені
ще на хвилинку той рецепт, який я
вам виписав, я зроблю в ньому коригування.
***
Чоловiк прийшов провідати хворого приятеля. Лiкарi попередили,
що кисла фізіономія друга засмутить хворого і погiршить його стан.
Гість весело увійшов до палати і
бадьоро закричав:
— Ну як, помираємо?
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У шоу-бізі головне правило: що б про тебе не говорили, аби лиш говорили. Це
правило добре засвоїв і канадський поп-співак, кумир
мільйонів підлітків Джастін
Бібер. То він зустрічався зі
співачкою Селеною Гомес, то
розлучався, то йшов на побачення з моделлю, а за сумісництвом племінницею відомого актора Алека Болдуїна Хейлі Болдуїн, то кидав і цю дівчину. І все це йшло йому лише в
плюс, адже жовта преса просто
шаленіє від подібних інформаційних приводів. Так, ціле літо
всі таблоїди обговорювали
тему, як Бібер постійно плакав
на публіці, згадуючи про своє
покинуте кохання — Селену, а
нинішня подруга — Хейлі —
всіляко його розраджувала.
Та, здається, тепер усе позаду, адже співак нарешті визначився, кого він любить більше, і зробив свій вибір — одружився з панною Болдуїн.
«Моя дружина прекрасна», —
скромно написав Джастін на
своїй сторінці в «Інстаграмі»
під фото, де вони вдвох із ко-

