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 Станом на 2018 рік Голодомор офіцій-
но визнаний геноцидом українського народу в 18 
країнах світу: Австралії, Ватикані, Грузії, Ек-
вадорі, Естонії, Канаді, Колумбії, Латвії, Лит-
ві, Мексиці, Парагваї, Перу, Польщі, Угорщині, 
Португалії, Україні, США, Аргентині та шести 
церквах: Католицькій, Українській греко-като-
лицькій, Константинопольській православній, 
Українській православній (Київського патріар-
хату), Українській православній (Московського 
патріархату) та Українській автокефальній 
православній. 28 листопада 2006 року Верховна 
Рада України ухвалила закон «Про Голодомор 
1932—1933 років в Україні», у якому Голодо-
мор визнаний геноцидом українського народу.
        Більше 60 років тема трагедії 1932-1933рр. була 
забороненою, і тільки з 1990-их років усі змогли 
дізнатися про сумну сторінку з власної історії. 
В Україні й досі живуть десятки тисяч людей, 
які пам’ятають про жахливі події Голодомору й 
можуть донести унікальні свідчення до ниніш-
нього й майбутніх поколінь. Безумовно, нашій 
країні важко духовно відроджуватися й повер-
тати здоров’я нації, адже багато позаду могил, 
занадто великі втрати, та правда варта заподія-
них втрат. Дізнавшись про минулі страждання, 
крок за кроком пройшовши заново дорогу своєї 
далекої й близької історії, народ віднайде себе і, 
можливо, не повторить помилок своїх предків.
 Голодомор – трагедія, яка не просто 
«зазирнула у віконце», а нещадно вломилася 
без запрошення ледь не в кожну сім’ю. Муки 
виснаження змушували голодуючих їсти траву, 
різні сурогати, гризунів тощо. Селяни змушені 
були їсти щавель та кропиву, а від споживання 
цих рослин хворіли водянкою, втрачали розум і 
вмирали. Першими помирали чоловіки та діти.
 Головною причиною Голодомору, за сло-
вами кандидата істор. наук Токар Наталії Ми-
колаївни, було вивезення продуктів та худоби 
з України, адже була необхідність забезпечи-
ти хлібом робітничий клас Росії. Комуністич-
на влада безжалісно забрала зерно з території 
України, не залишивши людям навіть мінімуму 
для запобігання голодної смерті. Наталія вва-
жає, що голодомор мав штучний характер, і його 
походження було не з причини неврожаю, а че-
рез свідомо реалізований тодішнім політичним 
керівництвом план.   Політики наперед 

За даними Інституту 
демографії та соціальних 

досліджень НАН 
України, за часи 

Голодомору загинуло 3,2 
мільйони українців

спланували голод з 
метою фізичного ви-
нищення українських 
селян. Голодомор 
можна назвати гено-
цидом української 
нації, оскільки влада 
позбавила народ їжі 
з метою «відфільтру-
вати» наших предків. 
 За даними 
Інституту демогра-
фії та соціальних 
досліджень НАН 
України, за часи Го-
лодомору загинуло 
3,2 мільйони укра-
їнців. Більше за все 
жертв було в Одесь-

кій (326 900),  Харківській (1 037 600), Ки-
ївській (1 110 800), Дніпропетровській (368 
400), Вінницькій (545 500), Чернігівській 
(254 200) та Донецькій (230 800) областях.
 З розповіді Орел Надії Олександрівни, 
у минулому викладача вищої категорії фран-
цузької та української мов Олександрійського 
коледжу, дізналася про таку її сімейну історію. 
«Моя мама народила першу доньку в 1932 році. 
Тут неврожай, на руках дитятко, стара свекруха, 
свекор, а їсти нічого. Одного дня вона працю-
вала на городі, коли підходить до неї сусідка, 
поглянула на матусю й ахнула: «Що Ви робите? 
Ви вся розпухли від голоду! Терміново рятуй-
теся, адже у вас однорічна дитинка». Це було 
навесні 1933 року. Не гаючи часу, моя мама вла-
штувалась на три роботи та працювала день і 
ніч, аби отримати хоч якісь овочі чи зерно. Вона 
була настільки виснаженою, що не залишалося 
ніяких сил. Та, не зважаючи на це, зняла великі 
золоті сережки, взяла вишиті рушники й поїхала 
до Білорусі, щоб обміняти їх на якісь продукти 
(квасолю, горох, картоплю). Таким чином вона 
врятувала сім’ю й сама не померла від голоду».

 Проте трагедія 
була не на всій тери-
торії країни. Восени 
1932-го року було 
майже 25 000 колгос-
пів, яким влада вису-
нула занадто високі 
плани хлібозаготів-
лі. Не зважаючи на 
це, 1500 колективних 
господарств виконали 
плани, тому не зазна-
ли карних санкцій і не 
знали, що таке голод.
 Кандидат іс-
тор. наук Бабак Окса-
на Іванівна запевняє: 
«Так, про це майже 
не згадують ЗМІ, але 

не лише відсутність їжі вбивала людей, а й вла-
да. Як відомо, в серпні 1932-го року Сталін 
затвердив новий репресивний закон про охо-
рону державного майна. Таким чином, всіх, 
хто був винним у викраденні держмайна, роз-
стрілювали. Недарма цей закон назвали «за-
коном про п’ять колосків», тому що карали 
навіть за декілька колосків пшениці. Це під-
тверджує той факт, що Голодомор – операція зі 
знищенню українців, ретельно продумана вла-
дою». Оксана Іванівна вважає: «Для того, аби 
запобігти повторенню цієї трагедії, потрібно, 
у першу чергу, не обирати диктатора на місце 
президента. Якщо в країні пануватиме демо-
кратія, то народ зможе відстоювати свої права!»
 Більше того, потрібно вже з дитинства 
виховувати в наших дітях патріотизм, привча-
ти до свободи слова та бажання наполягати на 
своїй правоті перед владою і боротися з не-
справедливістю. Хвилиною мовчання та запа-
ленням свічки ми виявляємо повагу до тих, хто 
пережив той час і витримав усі муки, а також 
згадуємо тих, хто помер. Перш ніж будувати 
майбутнє, треба знати минуле: читати книжки 
(Улас Самчук «Марія», Василь Барка «Жовтий 
князь»), дивитись документальні фільми, ана-
лізувати статті та матеріали, цікавитись у сво-
єї родини. Звісно, важко говорити про біль та 
муки, які терпіли українці, але це потрібно для 
того, щоб не повторити помилок минулого! Ця 
страшна історична подія українського народу 
не оминула жодної родини. Завдяки витримці, 
силі духу й вірі в майбутнє наші предки вижи-
ли, і ми, їхні нащадки, знаємо ціну хліба, обе-
рігаємо свою землю, родину, несемо в серцях 
любов до ближнього. Про трагедію потрібно 
постійно згадувати, щоб майбутнє покоління 
знало історію нашої країни, її народу, а особли-
во тих, хто загинув у страшні роки Голодомору. 
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Альона ТАРАНОВА
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«Хто замовив Катю?»
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Фотомонтаж автора

Справа Гандзюк: мовчазний Аваков та експресивний Луценко

 У Херсоні 7 листопада  була похова-
на громадська активістка Катерина Гандзюк. 
Виникає риторичне запитання громадськості: 
«Хто замовив Катю?».

«Хто замовив Катю?»
 Наприкінці  липня на активістку під 
власним будинком напали й вилили на неї літр 
концентрованої сірчаної кислоти. За три місяці 
Катя перенесла більше десяти операцій, проте 4 
листопада померла в опіковому відділенні Київ-
ської міської клінічної лікарні №2.
 Весь час, поки Гандзюк перебувала в лі-
карні, її друзі й колеги з громадської діяльності 
організовували акції й вимагали від влади залу-
чити до відповідальності всіх винуватців нападу 
на Катю.
 Однак правоохоронці через небажання 
або через свідомий саботаж намагалися спочат-
ку «повісити» злочин на першого зустрічного, а 
після затримання підозрюваних виконавців ніяк 
не можуть озвучити імена можливих замовників.
Ще в кінці вересня громадські активісти вимага-
ли створити тимчасову слідчу комісію в парла-
менті щодо нападу на Гандзюк та інших активіс-
тів через недовіру до правоохоронних органів, 
але депутати ніяк не відреагували на вимоги.
 Смерть Катерини викликала черговий 
сплеск уваги до справи, недовіри до правоохо-
ронних органів, гучних політичних заяв і нових 
версій трагічної події, яка тепер кваліфікується, 
як «умисне вбивство».

Тим часом у Парламенті…
 Вівторок 6-ого листопада у Верховній 
Раді запам’ятався не стільки створенням тим-
часової слідчої комісії щодо нападів на громад-
ських активістів, скільки експресивними випа-
дами генпрокурора Юрія Луценка й мовчанням 
міністра МВС Арсена Авакова.
 Головний прокурор нервово вийшов на 
трибуну й відразу після звіту за фактом убив-
ства громадської активістки Катерини Гандзюк, 
почав звинувачувати депутатів і громадськість у 
«зливі» однієї з секретних версій слідства.
 «Це піар на крові. Вчорашній витік ін-
формації підірвала успішність діяльності слід-
ства», – обурювався Генеральний прокурор.
 Пізніше Юрієм Віталійовичем було зро-
блено емоційний випад: написання  заяви про 
власну відставку і критика дій журналіста, а 
нині депутата ВР, Мустафи Найєма: «Як голова 
правоохоронної системи, я сьогодні подам заяву 
про свою відставку, а вам вирішувати: Мустафа 
Найєм керуватиме слідством і встановлюватиме 
з екранів телевізора винних чи все-таки право-
охоронні органи», – кричав Луценко.
 Хоча слова Луценка були досить перекон-
ливими, звільнити його не легше, ніж призна-
чити генпрокурора без освіти. Адже призначає 
і звільняє генерального прокурора президент 
України за згодою більше, ніж половини від кон-
ституційного складу депутатів ВР.
 Про неоднозначність відставки говорять і 
експерти-політологи.
 Валерій Недолін, політолог: «Все не так 
просто, як може здатися на перший погляд. Для 

відставки Генерального прокурора, згідно з КУ 
і закону «Про статус Генерального прокурора», 
для звільнення Юрія Віталійовича необхідно 
більшість голосів від конституційного складу 
депутатів, а саме – 226 депутатів. На цей момент, 
у ВР немає єдності в коаліції й опозиції, тому за 
відставку не проголосують відразу. І кому, як не 
Луценку, про це точно знати».
 Однак все вирішилося не так, як про це 
говорить «закон»: спікер ВР Андрій Парубій ві-
дразу ж після оголошення Луценка виніс питан-
ня про відставку генпрокурора на голосування. 
Депутати були настільки розгублені, що в ре-
зультаті звільнити Луценка від займаної посади 
готові були лише 38 обранців.

Мовчазний «сюрреалізм» міністра МВС
 Поки на очах 400 депутатів і сотень ти-
сяч телеглядачів відбувався такий собі імпрові-
зований «сюрреалізм», в урядовій ложі мовчки 
сидів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У 
цей день міністр, не зронивши ні слова, навіть не 
вийшов до трибуни.
 Олександр Громов, політолог КНУ імені 
Т. Шевченка: «Зрозуміти поведінку Авакова до-
сить просто: він зайняв таку «мовчазну» пози-
цію, бо про відставку точно не заявить, адже в 
його випадку це загрожує іншими наслідками. 
Порошенко особисто клопотатиме в Раду й про-
ситиме депутатів голосувати за звільнення «по-
ганого й нелюбимого міністра».

Слідчій комісії та Геращенко – бути!
 Після двогодинних перипетій Верховна 
Рада таки створила слідчу комісію.
 Задовго до дня створення комісії громад-
ські активісти вимагали включити туди нардепа 
й журналіста Мустафу Найєма і в терміновому 
порядку прибрати звідти соратника міністра 
внутрішніх справ Антона Геращенко.
 Вешті-решт, депутати проголосували за 
участь Найєма в комісії, всупереч вимогам акти-
вістів, Геращенка радником міністра МВС теж 
залишили.
 Таким чином, до складу слідчої комісії 
увійшли п’ять членів фракції БПП: троє – «На-
родного фронту», двоє членів «Опозиційного 
блоку», двоє позафракційних депутатів і по од-
ному члену «Батьківщини», «Взаємодопомоги», 
«Відродження», «Свободи народу» . Очолить 
слідчу комісію позафракційний депутат і колиш-
ній голова «Правого Сектору» Борислав Береза.
 Проте є одне «але». ТСК ніяк не зможе 

впливати на хід слідства, оскільки вся інформа-
ція засекречена. Більш того, Луценко пообіцяв, 
що ні за яких обставин не надасть депутатам до-
ступ до розслідування через загрозу так званого 
«зливу інформації», який підриває успішність 
діяльності слідства у справі Гандзюк.

«Ми знаємо, хто замовив Катю Гандзюк»
 Напад на херсонську активістку Катерину 
Гандзюк замовила не одна особа, і винагорода за 
нього була більшою за 5 тисяч доларів, про які 
говорили виконавці. Про це нещодавно  заявив 
активіст ініціативи «Хто замовив Катерину Ган-
дзюк?» Роман Сініцин. 
 «Ми знаємо, хто замовив Катю Гандзюк», 
– сказав він, але ім’я назвати відмовився.
 На запитання «Української правди» чи був 
це народний депутат, Сініцин нагадав, що «жур-
налісти «злили» одного з посередників вбивства 
Каті» (Ігоря Павловського – помічника нардепа 
БПП і генерала поліції у відставці Миколи Пала-
марчука – ред.). «Ми знаємо, хто, кому і скільки 
передавав грошей за напад на Катю. Замовник, 
насправді, не один», – заявив активіст. Сініцин 
упевнений, що «гроші завозилися в Херсонську 
поліцію і прокуратуру, щоб не шукали реальних 
замовників», що «була стратегія: ліпити з вико-
навців замовників».
 Організатори спільноти «Хто замовив 
Катю Гандзюк?» заявляють, що один з фігуран-
тів справи нападу на Катерину Гандзюк, голова 
місцевої ВО «Батьківщина» та очільник Хер-
сонської обласної ради Владислав Мангер нама-
гається втекти з країни.
 «Людина, яка в деяких джерелах вказана 
одним із імовірних замовників вбивства, голова 
Херсонської обласної ради Владислав Мангер 
намагається втекти з країни. Інформація від на-
ших джерел. Прес-служба цієї особи мовчить та 
ховається», – зазначають організатори спільноти.
 Активісти закликають владу не допусти-
ти того, щоб будь-хто з підозрюваних міг безпе-
решкодно залишити Україну до закінчення слід-
ства та покарання винних у смерті Гандзюк.

Матеріали збирала Ніколь ЗІНЧЕНКО

3



Чому українці мігрують за кордон?
Соціальний простір

 Щороку збільшується 
відсоток українців, які мігрують до 
Європи в пошуках кращого життя. 
Лише за останній рік, за даними іс-
торико-демографічних досліджень, 
показники міграцій, порівняно з 
2016р., зросли на 14%. То що ж 
саме стає причиною так званої 
«втечі» за кордон? З метою аналі-
зу проблеми ми вирішили провести 
соціальне опитування, аби дійти до 
істини. В опитуванні брали участь 
люди різного соціального статусу 
та різної вікової категорії. Можли-
во, саме тому відповіді опитуваних 
були неоднорідні, іноді навіть кар-
динально протилежні.
 Першою на наше запитання 
«Чому українці мігрують за кор-
дон?» відповіла Вікторія, 20 років, 
працює касиром у супермаркеті: 
«Особисто я, якби мала змогу по-
їхати за кордон працювати, була б 
безмежно щаслива. Але ні фінан-
сова ситуація, ні сімейні обставини 
не дозволяють мені цього зробити. 
А чому українці тікають з Украї-
ни? Тут все просто. Наприклад, я  
не можу собі дозволити навчання 
у ВНЗ, про який мріяла ще з п’ят-
надцяти років, бо ціни на контракт 
«кусають» бюджет моєї родини. 
Замість того навчаюсь на заочному 
відділені за фахом, від якого мене 
нудить та ходжу на роботу, де заро-
бляю копійки».
 На аналогічне запитання 
Олександр, 37 років, підприємець, 
зреагував так: «Оскільки в мене в 
житті все склалось таким чином, що 
я не потребую додаткового заробіт-
ку, а тим більше, не хочу працювати 
в іншій країні обслуговуючим пер-
соналом , то можу лише припускати 

Карина КИТАЙСЬКА

про причини міграцій. По-перше, 
це, дійсно, великі податки. Я, як за-
безпечена людина, іноді теж не вдо-
волений рахунками за комунальні 
послуги. А, по-друге , низька опла-
та праці. Чесно кажучи, як власник 
декількох «точок» сам не уявляю, як 
можна жити на заробітну плату, яку 
виплачую своїм робітникам».
 Своїми думками поділи-
лась  Галина, 59 років, пенсіонерка: 
«Наша влада та ціни наче спеціаль-
но підштовхують людей до того, 
аби вони тікали звідси. Адже зрів-
няти ту зарплатню, яку вони отри-
мують, та ціни на продукти. Хіба це 
життя? За пенсіонерів годі й каза-
ти, тієї мізерної пенсії не вистачає 
мені на харчі, уже мовчу про те, що 
в мене троє онуків, і їх теж хочеть-
ся чимось пригостити, побалувати. 
Насправді, добре, що зараз є така 
можливість заробітку: моя донька 
нещодавно приїхала з Чехії і зали-
шилась безмежно задоволена. Звіс-
но, робота була не подарунок, але 
вона отримала майже свою річну 
зарплатню і знала, за що працює».
 Галина запропонувала осо-
бисто запитати в її доньки про все 
детальніше. Жінка дала контакти 

своєї Катерини, наступного дня нам 
вдалося поспілкуватися з нею та 
дізнатись усі «за» та «проти». 
 Головним плюсом у роботі 
в Чехії є заробітна плата. Катерина 
розповіла, що, окрім оплати за робо-
чий день, кожен має нагоду отрима-
ти понаднормову роботу і, відповід-
но, оплату за неї. Жінка працювала 
на заводі з виготовлення дротів для 
автомобілів.
 Про сам робочий процес ні-
чого цікавого. Мовляв, робота од-
номанітна. Щодо адаптації каже: 
«Перший тиждень ревіла в подуш-
ку та сердилась на себе, що взагалі 
сюди приїхала, адже всі руки в мо-
золях і нереально важко морально. 
Відчуття того, що ти один у чужій 
країні, викликало у мені неабияку 
паніку. Та вже за два тижні, якщо 
чесно, я мріяла залишитися тут на-
завжди та забрати сюди своїх дітла-
хів. Потроху познайомилась з укра-
їнцями; деякі з них, до речі, теж 
одесити».
 Про умови проживання 
жінка говорила позитивно. Одразу 
після приїзду їй надали кімнату в 
гуртожитку. «Маленька світла кім-
ната, де було вже все необхідне: хо-

лодильник, шафа, ліжко, стільці та 
стіл. Все чисте та прибране, одразу 
помітно, що люди піклуються про 
тих, хто до них приїжджає», – по-
відомляє Катерина. У кожному гур-
тожитку є комендант, зобов’язаний 
слідкувати за порядком. 
 Про цінову політику Кате-
рина розповідає з усмішкою: «На-
справді, насамперед коли  приїхала 
додому, сказала своєму чоловікові, 
аби купив мені риби. Там вона про-
сто за космічними цінами. Оселе-
дець, наприклад, що коштує в нас 
близько 30 гривень, у Плзені, де я 
працювала, його ціна 120 крон – це 
150 гривень. Міський транспорт 
для заробітчан теж неабияка роз-
кіш. Проїзд у тролейбусі вартує 40 
крон – 60 гривень. На щастя, від 
гуртожитку до роботи нас возив 
спеціальний автобус. Також диви-
ною виявилися ціни на м’ясо, яким 
в Україні не кожен собі може дозво-
лити поласувати. Кілограм свинини 
коштує всього 40 гривень. А ось 
курцям їхати до Чехії  зовсім не ви-
гідно, найдешевша позиція вартує 
не менше 110 гривень».
 Про ставленная до українців 
Катерина розповіла наступне: «Усі 
місцеві мешканці досить дружні та 
приємні. Найбільше мені сподоба-
лося те, що вони не ставились до 
нас з якимось презирством, наче 
ми, мігранти, які приїхали «витягу-
вати» з їхньої країни кошти. Більше 
того, на заводі, де я працювала, при-
близно відсотків 20% працівніків – 
місцеві. І для них немає нічого при-
низливого, аби працювати на заводі. 
Та не всі українці зарекомендували 
себе з позитивного боку. Напри-
клад, у деякі клуби та бари україн-
ців принципово не пускають, аргу-
ментуючи це тим, що деякі з наших 
співвітчизників поводять себе нена-
лежним чином. Та це була невелика 
втрата, адже я їхала туди заробляти, 
а не розважатись».
 З проаналізованого питан-
ня можна зробити певні висновки. 
Якщо Ви – людина морально не 
підготована до кардинальних змін, 
то про роботу за кордоном годі й ду-
мати. Виїзд за кордон – справа сер-
йозна та складна, особливо, якщо 
за робочою візою. Адже скільки 
наших співвітчизників поверталися 
до України невдоволеними, а іноді 
й обуреними умовами праці. Тому 
перед виїздом потрібно дізнаватись 
інформацію про місце працевлаш-
тування з перших вуст, аби потім не 
«отримати кота в мішку».

Лише за останній рік, за даними 
історико-демографічних 

досліджень, показники міграцій, 
порівняно з 2016, зросли на 14%

Інфографіка: Bloomberg
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В одеських школах пройшли вибори «М18»
Соціальний простір

 У ході міжнародного ос-
вітнього проекту «Mehr Bewegen! 
Ми можемо більше!» за підтрим-
ки громадських організацій «Аген-
ція розвитку освітньої політики» 
(Україна) і DRA «Deutsch-Russischer 
Austausch» (Німеччина) та Мініс-
терства закордонних справ Німеч-
чини була проведена всеукраїнська 
імітаційна гра «Партія моєї мрії» 
для дітей та молоді молодше 18 ро-
ків.
 Вибори М18 — це моделю-
вання участі дітей та підлітків у 

виборчому процесі. Проводиться у 
формі гри за декілька днів до справ-
жніх виборів відповідно до всіх 
демократичних процедур. Уперше 
ця ідея була реалізована в Берліні 
в одному з дитячих позашкільних 
центрів у 1996 році. Наразі це одна 
з найпопулярніших програм полі-
тичної просвіти для молодого поко-
ління в багатьох країнах Європи.
 Досвід західних сусідів 
Україна перейняла досить нещодав-
но. У 2015 році понад 3500 дітей 
голосували за кандидатуру мера під 

час місцевих виборів у Києві, Ірпені 
та Запоріжжі. Цього ж року до уча-
сті в проведенні заходу долучилися 
чотири заклади загальної середньої 
освіти Одеської області. 27 жовтня 
першим серед міських навчальних 
закладів гру організував Одеський 
ліцей №9. Для цього почергово 
спланували кожен етап.
 Перший крок — це підготов-
ка до виборів. Кожного учасника 
ознайомили з правилами проведен-
ня, керівництво ліцею заздалегідь 
влаштувало спеціальні тренінги та 
активності для юних працівників. 
Наступним етапом став процес го-
лосування. Близько 10-ї години 
ранку офіційно стартували «вибо-
ри М18». Хочеться відмітити, що 
всі завдання виконували виключно 
діти, зокрема роботу екзит-полу, 
спостерігачів та членів виборчих 
комісій. Прийти та проголосувати 
також могли лише особи молодші 
18 років. Гра «Партія моєї мрії» має 
низку досить цікавих особливостей. 
Найголовніше те, що молодь робила 
свій вибір не за іменем депутата або 
назвою партії, а за змістом передви-
борчих програм. Усі кандидати були 
приховані за першою літерою, а ме-
тоди та мета цих партій зображені у 
вигляді малюнків. «Я дуже задово-
лений сьогоднішнім заходом. Від-
верто кажучи, я і половини не знав 
про процес виборів. Але я дійсно 

почував себе дорослим, коли прого-
лосував. Дуже довго вагався, проте 
обрав партію, яка мені найбільше 
відповідає», — сказав учень 8-го 
класу Іван Петряк.
 Мета проекту — у жодно-
му разі не пропаганда політики в 
навчальних закладах, а навпаки — 
навчити молоде покоління активно 
виявляти свою життєву позицію 
та робити свідомий вибір. «Я сама 
будую простір навколо себе й хочу 
навчити цього дітей. Ця гра допома-
гає зрозуміти їм те, що кожен голос 
має свою ціну. Адже їхня думка і є 
основним рушієм для змін у май-
бутньому», — прокоментувала вчи-
тель ліцею та координатор проекту 
Ярослава Голтвян-Томачинська.
 Після закриття процесу го-
лосування всі бюлетені дістаються 
й починається етап підрахунку го-
лосів. Результати вносять у два про-
токоли та відправляють до Києва, 
а вже після проведення справжніх 
виборів голоси дітей та дорослих 
порівняють між собою. Також ке-
рівництво ліцею підтвердило, що 
аналогічний захід буде влаштовано 
до виборів Президента України на-
ступного року.

Фото автора

Іван МЯГЧЕНКОВ

Екологічний ярмарок «One day with ecology»

У парку імені М. Горького за під-
тримки Одеського державного еко-
логічного університету 27 жовтня 
вперше в Одесі відбувся екологічний 
ярмарок. Серед учасників – студен-
ти, викладачі та екоактивісти. 
Мета проведення заходу –  розпо-
вісти одеситам, як вони можуть 
покращити рівень екології в місті.
 Владислав Михайленко, 
співорганізоватор ярмарку, розпо-
відає про те, що екологи на сьо-
годнішній день характеризують 
екологічну ситуацію в Україні як 
критичну, тому важливо розумі-
ти, що майбутне країни й планети 
тільки в наших руках. Головний 
посил цього ярмарку за підтримки 
Одеського державного екологічно-
го університету показати, як кожен 
учасник, прийшовши додому, може 
допомогти запобігти знищенню та 
забрудненню довкілля.
 Наприклад, Євген Хлєбні-
ков, автор проекту «Дорогоцінний 
пластик», виготовляє із пласти-

ку корисні речі: ручки, підставки, 
іграшки й прикраси. 
 «Ми показуємо, що пластик 
– це не сміття, а матеріал, з яко-
го можна робити цінні речі. У нас 
невелике виробництво, і ми намага-
ємося поширювати цю ідею. Філо-
софія нашого проекту: чим більше 
майстерень, тим чистіше планета», 
– розповідає Євген.
 Учасники ярмарку підготува-
ли для мешканців міста безкоштовні 
майстер-класи, тренінги, воркшо-
пи та лекції від провідних екологів, 
які допоможуть розширити знання 
про збереження природи в цілому. У 
рамках ярмарку екоактивісти також 
представили свої проекти.
 Марія Конєва представляє 
проект «Enactus», у межах якого на-
магається дати друге життя паперу. 
Вона створює екологічні блокноти, 
виготовлені з використаного та пе-
реробленого матеріалу. «Сьогодні 
дуже багато паперу використовуєть-
ся даремно. Це робиться абсолютно 
неусвідомлено. Як ми всі знаємо, ле-

гені нашої планети – дерева, і вони 
їй потрібні, тому нам необхідно ви-
користовувати папір вдруге, тому що 
коли є така можливість, нею гріх не 
скористатися», – розповідає Марія.
Організатори ярмарку «One day with 

ecology» кажуть, що планують зро-
бити такі заходи регулярними, щоб 
покращити екологічну ситуацію в 
Одесі.

Фото автора

Андрій АЛІФАНОВ
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Як бюджетно подорожувати студенту?
Студентський простір

 До цього літа я подорожував лише з 
батьками. Якщо хтось робив так само, то ро-
зуміє, що фінансове питання в такому випадку 
цікавить найменше, бо богом багатства Веле-
сом ставали для вас саме батьки. Відійшовши 
від давньослов’янської традиції молитися Веле-
су, я вирішив подорожувати один або з друзями. 
За останні три місяці я відвідав три нові країни. 
Отже, якщо вам цікаво, як бюджетно подоро-
жувати студенту, спробую поділитися власним 
досвідом таких поїздок та розповім, на чому зе-
кономити. 

Як знайти дешеві квитки? 
 Зазвичай мої подорожі починаються з по-
шуку дешевих квитків. Рекомендую робити це і 
вам, адже з приходом в Україну LowcostAvia літа-
ти стало значно дешевше. Якщо шукати конкрет-
ні вильоти у конкретну дату, то квиток буде кош-
тувати значно дорожче ніж тоді, коли компанія 
сама пропонує вам поїздку. З власного досвіду, 
краще знаходити квиток, а лише потім будувати 
маршрут своєї подорожі, а не навпаки. Так вийде 
значно дешевше. У соціальних мережах я підпи-
саний на сторінки LowcostAvia та TripMyDream, 
тож коли будь-яка з лоукост-компаній оголошує 

знижку на якісь квитки, я одразу отримую про це 
сповіщення. Наприклад, у Лондон можна поле-
тіти в один бік за шість євро (два походи у Мак-
Дональдс) , а у Барселону у два боки за шістнад-
цять (два рази випити пиво в будь-якій пивній). 
Зрозуміло, що тим, хто постійно живе в містах, з 
яких літають лоукостери (Київ та Львів), плану-
вати свої подорожі легше. А одеситам до всього 
цього додаються ще квитки в Київ чи Львів. 

Де жити?
 На житлі можна зекономити найбільше. 
Існує така річ, як «Couchsurfing». Система геть 
проста – реєструєтесь у додатку на вашому смарт-
фоні, там шукаєте людей, які готові вас прийняти 
на час подорожі. З одного боку, цей спосіб досить 
ризикований, але можете до заселення познайо-
митись з людьми, які готові вас поселити, ба біль-
ше – у будь-який час відмовитись. Це підходить 
для тих, хто готовий щоразу знайомитись з нови-
ми людьми та через таке спілкування пройнятися 
країною якомога більше. 
 Я обрав інший спосіб, бо не хотілося мені 
людей напрягати, і себе з ними. На всі вже ві-
домому сайті Booking можна знайти найдешев-
ші варіанти житла в будь-якому місті світу. Ви 
просто вводите дати, прийнятну суму та обирає-

те з варіантів, які вам надає додаток. Цей спосіб 
більш класичний, але, як на мене, дає більшої 
впевненості. 
Як зекономити в самому місті призначення?

 У всіх європейських містах, яких я був, 
пересувався на метро. Вигідніше купувати про-
їзний на всі види транспорту на три дні, або тиж-
день, або на місяць (але то все якийсь мажорний 
варіант). Проїзний на три дні коштує близько 30 
євро, це значно вигідніше, ніж купувати квиток 
на одну поїздку щоразу (може коштувати від 1,5 
до 5 євро). 
 Контроль вашого квитка здійснюють кон-
дуктори, яких я бачив лише один раз за всі мої 
поїздки. Це може наштовхнути вас на думку, що 
їздити в метро Європи можна і без квитка. Але 
у випадку, якщо вас захоче оштрафувати контр-
олер, вам доведеться віддати близько 200 євро, 
або мило заявити, що ви турист та помилились. 
Головне, аби ви мали хоч якийсь квиток. Добрий 
дядечко не зможе встояти перед вашими оченя-
тами та відпустить. Офіційно: наша редакція не 
рекомендує вам їздити без купленого попередньо 
квитка. 
 З їжею все досить просто. Більшість сто-
лиць Європи буквально всипані невеличкими 
сімейними кафе, у яких можна перекусити комп-
лексними сніданками або сендвічами за 5 євро. 
А якщо ви обрали Couchsurfing, про який я зга-
дував раніше, то місцеві обов’язково підкажуть, 
де можна дешево поїсти або й самі накормлять. 
Щодо знижки за вхід у музеї, історичні вежі та 
палаци, собори тощо. Зазвичай квитки в такі 
місця коштують від 10 до 20 євро. За наявно-
сті студентської карти, квиток можна придбати 
вдвічі дешевше. Але є одна проблема: за межами 
України наші студентські карти не є дійсними. 
Закордоном ми можемо використовувати лише 
ISIC (Міжнародна студентська картка). Проте 
спробувати використати наші українські студаки 
вам ніхто не забороняє. Наприклад, у Берліні та 
Ризі це спрацювало, мені надали знижки майже 
в усі музеї, які я відвідав. 

Поїздки від туристичних компаній
 Якщо вам не хочеться усієї цієї попере-
дньої підготовки, то є ще один варіант подоро-
жей – готові тури від безлічі туристичних компа-
ній. У цьому випадку не варто перейматися через 
житло, квитки, проїзд тощо. Це за вас зроблять 
спеціально навчені люди. Проїхатись декількома 
східними та центральними столицями Європи за 
кілька днів вам може обійтися до 100 євро, Захід-
на Європа трохи дорожча – до 200 євро. Але слід 
розуміти, що в цьому випадку ви повністю зале-
жите від групи, з якою їдете та готові миритися з 
людьми, які там зустрінуться. Зазвичай такі по-
їздки більш насичені, але позбавлені непередба-
чуваностей та цікавих несподіваних історій. 
 Очевидно, що з безвізом подорожувати 
стало набагато легше. Такі поїздки дійсно до-
ступні студентам – дві стипендії і ти тусуєшся 
декілька днів у Берліні, Ризі, Празі чи Будапешті 
з Лісабоном. Головне – бажання та відсутність 
страху. Класно, коли є чудова компанія, з якою 
тобі буде приємно подорожувати. Як ні – поїзд-
ки самому дають можливість очиститись, набра-
тись енергії та дослухатись до себе. 
Гарних подорожей та свят! 
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Політика в спорті: No alarms and no surprises
Спортивний простір

 Ще десять років тому цього питання 
не виникло б: у мирний і стабільний час політику 
в Україні навряд чи цікавив би спорт. Але в наш 
час вона, немов вампір, всмоктує корисні ресурси 
з усіх сфер життєдіяльності. Політика вводить, 
таку собі, комендантську годину, аби не втрати-
ти вплив та з’ясувати, хто підриває її автори-
тет.
 І тут справа не лише в скандалах і зви-
нуваченнях в «сєпарстві». Політику різко почали 
цікавити перемоги наших спортсменів. З почат-
ку цього десятиріччя в Україні відбулись чемпі-
онат Європи з футболу, фінал Ліги чемпіонів з 
футболу, чемпіонат світу з хокею, фінал чемпіо-
нату світу з шахів серед жінок. За перші 20 років 
незалежності України жодного турніру такого 
рівня проведено не було. 
 Кожна перемога українського спортсме-
на подається, немов тріумф всього українського 
народу. Зовсім недавній приклад: після перемо-
ги на Підсумковому турнірі WTA Еліна Світолі-
на провела прес-конференцію в Києві. Захід не 
обійшли увагою державні чиновники, навішав-
ши на тенісистку медалі і вручивши звання «За-
служеного майстра спорту». Звання, безумовно, 
заслужене, але ніде не анонсоване, просто під-
лаштоване під щільний графік перебування Елі в 
Києві.
 Увага до спорту — це круто. Проте ува-
га ця, більшою мірою, на словах, а він потре-
бує іншої допомоги: інфраструктури, фінансу-
вання, забезпечення кваліфікованими кадрами. 
Майже вся спортивна інфраструктура в Україні 
знаходиться в державній власності, що плав-
но підводить до наївної думки: якщо політики 
по-справжньому полюблять спорт, то й спортс-
менам більше не будуть задавати питань про по-
літику в спорті.
 Зараз їм таких питань задають надбагато, 
з приводу і без нього. А чи варто це робити? Що 
спільного в спорті та політиці? Спільне є: спорт 
в Україні представляють громадяни Україні, до 
того ж,  публічні особи. Лідери думок зобов’яза-
ні розуміти свою важливість у боротьбі за обра-
ний державою геополітичний курс. 
 Проте є нюанс: необхідно чітко розумі-
ти, що політика не має руйнувати спортсменові 
кар’єру. Головна мотивація спортсмена – пере-
мога на найбільших турнірах, у яких він має змо-
гу брати участь. Політичні ігри в спорті мають 
розгортатися в кабінетах спортивних федерацій 
та на прес-конференціях спортсменів, але не на 
спортивних змаганнях.
 Наведу два приклади:
 1) перемога боксера Олександра Усика в Мо-
скві над росіянином Муратом Гассієвим у бою 
за звання абсолютного чемпіона світу у важкій 
вазі. Сімферополець(!), стоячи з українським 
прапором, зірвав оплески московської публі-
ки за вишукану майстерність у виді спорту, що 
представляє Усик. «Багато людей очікували від 
Вас певних заяв у лігві ворога, які б закликали 
агресора зупинити війну на Донбасі, повернути 
Україні Крим, звільнити політичних в‘язнів і вій-
ськовополонених тощо», — звернувся до Усика 
офіційним(!) листом нардеп Віталій Купрій. Це 
вже не політика у спорті, це політика в кістково-
му мозку. Таким «депутатам» не зрозуміти, що 
бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу 
- верхівка айсбергу з багаторічної кропіткої ро-

боти. Роботи не у Верховній Раді, а в боксерсько-
му ринзі. «Як тільки я дізнався, що йдуть пере-
говори, щоб бій відбувся в Москві, зрозумів, що 
росіяни захочуть провести його в себе, тому що 
один з учасників фіналу представляє Російську 
Федерацію. Чому Україна не може купити бій та-
кого масштабу й провести на «Олімпійському»? 
Треба витратитися. А натомість ти не заробиш. 
А там порахували, що їм треба провести. І про-
вели», — додає важливу ремарку сам Усик;
2) участь сестер Музичук, Ганни Ушеніної, Інни 
Гапоненко та Наталії Жукової в чемпіонаті сві-
ту з шахів, що з 1 до 25 листопада проходив у 
Москві. Пікантності цьому випадку додає те, що 
Ганна Музичук бойкотувала минулорічний чем-
піонат світу в Саудівській Аравії через жахливу 
ситуацію з правами жінок у цій арабській краї-
ні. Тоді вона була чинною чемпіонкою світою з 
обох дисциплін у швидких шахах (бліц і рапід 
- прим.). «Через кілька днів я втрачу обидва сво-
їх чемпіонських титули, один за іншим. Просто 
тому, що вирішила не їхати до Саудівської Ара-
вії. Не буду грати за чиїмись правилами, не буду 
носити абайю, не буду ходити з супроводом на 
вулицю й не буду відчувати себе вторинною іс-
тотою. Рівно рік тому я виграла обидва цих ти-
тули й була найщасливішою людиною в шахово-
му світі, тепер же відчуваю себе дуже погано. Я 
готова боротися за свої принципи й пропустити 
захід, який міг би принести більше грошей, ніж 
десяток турнірів разом узятих», — пояснювала 
Музичук. Утім, не зважаючи на масу досягнень 
і статус кращої української шахістки, Ганні Му-
зичук до цих пір не вдавалося виграти чемпіонат 
світу в класичних шахах. Це її головна мета, ти-
тул, що зробить Ганну однією з найвеличніших 
шахісток в історії. Вона була в фіналі минулого 
чемпіонату світу в Тегерані, і в Ханти-Мансій-
ську Ганна — одна із головних фавориток. На-
віть не знаю, що може прославити країну більше, 
аніж тріумф українки в Росії в найелітарнішому 
виді спорту.
 Утім, з-поміж загальносвітових досяг-
нень українських спортсменів, політика стосу-
ється спорту й у випадках куди меншого, проте 
не менш важливого, масштабу. Більшою мірою 
вони стосуються особистих політичних переко-
нань і необхідності виголошувати їх на масову 
аудиторію. 
 30 жовтня футболіст донецького «Олімпі-
ка» Олексій Гай дав інтерв’ю Tribuna.com. Opus 
magnum бесіди в цитаті: «З останнього, що я чи-

тав: наглядачі ОБСЄ сказали, що російських вій-
ськових там не помітили. Ми — просто пішаки, 
якими красиво керують. Проходять такі ігри, що 
нам навіть і не снилося. Ні в яких підручниках 
про таке не пишуть. Дивлячись телевізор або чи-
таючи в інтернеті, важко розібратися в тому, що 
там дійсно відбувається. Побувавши в Донецьку, 
ви будете по-іншому сприймати ситуацію. Не 
можу я сказати, що Росія — агресор. Свічку не 
тримав, як-то кажуть. Хто, коли і що нам приніс, 
не бачив». 
 Позиція очевидна, однак слід наголоси-
ти на іншому — людина дає інтерв’ю, знаючи, 
які наслідки будуть для неї. Тепер кожна гра в 
чемпіонаті України для Гая супроводжується 
кричалкою: «Ватний, ватний Льоша Гай, в Раш-
ку, в Рашку уїзджай». Кричать, до речі, ультрас 
«Олімпіка». І це частково справедливо, тому що 
публічна особа має з повагою ставитись до по-
чуттів своєї власної аудиторії. Втім, закликаю не 
змішувати неповагу спортсменів, та й не тільки 
їх, будь-кого, та його особисту думку. Демократія 
існує в усіх життєвих сферах, а спорт як культу-
ра чесної та справедливої боротьби також заслу-
говує на плюралізм думок. Спорт — маленька де-
талька від пазлу сучасного суспільства, страждає 
від тих же «хвороб», що й освіта, трудова сфера, 
хоча спеціалізується зовсім на іншому.
 Політика в спорті необхідна, проте лише 
в конструктивному руслі. Не пошук «ватників», 
а підтримка українського спорту в усіх його 
проявах. Якщо політики по-справжньому полю-
блять спорт, то й спортсменам більше не будуть 
задавати питань про політику в спорті.
 Зараз ми живемо в різних світах. Одні 
прокидаються з кавою і курсом біткойна, інші - з 
військовими зведеннями. Невже необхідно нена-
видіти одне одного через це?
 Гай не правий. Проте він — громадянин 
України. Ідеальна держава — це спільнота лю-
дей, об’єднаних спільною метою, яка намагаєть-
ся створювати майбутнє своїх нащадків макси-
мально світлим. Але поки ми шукаємо один в 
одному ворогів, валандаємося між «зРадою» і 
«Перемогою», не терпимо інакомислення — все 
буде рівно так само, як зараз. Без поліпшень. І 
ніякий Гай тут не винен.
 No alarms and no surprises

Олег МІЩУК
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«Ну переїхала мене вантажівка, що тепер?»

Спортивний простір

 Дівчина з залізною ногою, яка пробігла 
8 марафонів по 21 км,  майстер спорту з тені-
су, тренер та просто людина, котра заряджає 
мотивацією з першої ж хвилини – Таня Вороти-
лова. Три роки тому дівчина потрапила в аварію 
і дуже пошкодила ногу. Для того, щоб займати-
ся спортом та вести активний спосіб життя, 
ногу потрібно було ампутувати, на що дівчина 
одразу ж погодилася, не зважаючи на відмови 
лікарів. Сльози, біль, тривала реабілітація зов-
сім не зламали дівчину-бійця, навпаки – своїми 
досягненнями вона стимулює людей діяти та 
працювати над собою за будь-яких умов. 
 1 листопада відбулася лекція про стере-
отипи, спікером якої і була Тетяна. Така моти-
ваційна зустріч у дівчини не перша, вона їздить 
містами України та розповідає, як розпочати 
свій шлях, знайти джерело внутрішньої сили 
та творити своє життя всупереч зневірі й ліні. 
Дівчина-кіборг своєю діяльністю спростовує 
стереотипи, вивчає реакції людей на своє тіло 
та його нову форму. На лекції вона поділилася 
своєю історією, як вижила та заново навчалася 

ходити. «Аварія – це лише одна з подій у моєму 
житті. Більшість вважає, що якщо щось у твоєму 
житті пішло не так, то все життя має суттєво змі-
нитися, але це помилкове судження», – запевняє 
Тетяна.  «Неважливо, що сталося у твоєму жит-
ті: розбилася кружка, кинув хлопець, відрізали 
палець чи втратили ногу – з будь-якої ситуації є 
вихід». Спікерка порадила три виходи з ситуації: 
«Чи можу я це змінити? Чи можу я на це «заби-
ти»? Якщо перші варіанти не допомогли, то при-
йняти та змиритися з проблемою». 
 Також вона додала, що люди у своїй суті 
дуже ліниві, а завдяки стереотипам набагато 
простіше жити. Аудиторія назвала декілька при-
кладів стереотипів, які ми зруйнували: «ти над-
то дорослий для цього», «усі роми крадуть», «я 
надто тупий для того, щоб вивчити англійську», 
«жінки – слабка стать», гендерні, релігійні та ін. 
Також Тетяна Воротилова вважає, що стереоти-
пи гальмують наш розвиток, адже вони не дозво-
ляють нам аналізувати. «Я не розумію, чого мене 
незнайомі називають «людиною з особливими 
потребами», адже я вмію все, що вміє людина без 
інвалідності, навіть деколи більше», – дивується 

спортсменка. «Стереотип – це те саме клеймо, 
яке людина вішає, не обдумавши, чи правильно 
воно застосовано. Треба боротися зі стереотипа-
ми, адже яка різниця, як на вас подивляться інші, 
комусь завжди щось у вас не сподобається», – 
додала Воротилова.
 На публічній бесіді були присутні люди 
різної вікової категорії (від малих дітей до людей 
літнього віку), різної орієнтації та соціального 
статусу. Більшість з них хотіли щось запитати в 
дівчини, яка змогла пережити такий етап свого 
життя з оптимізмом. Лунало багато питань з при-
воду аварії, мрій Тані та цілей. На лекції дівчина 
повідомила про те, що будь-яке упередження є 
негативним, що викликало бурю запитань від чо-
ловіка з аудиторії. «А якщо я маю переконання, 
що здоровий спосіб життя – це добре й живу за 
цим переконанням, що в цьому негативного?» –  
запитав Олександр. Через це питання в залі по-
чалася дискусія між слухачами. Суперечку зупи-
нила спікерка та пояснила, що якщо ти вже маєш 
переконання, то потрібно його часто переглядати. 
 Також ми обговорювали Лезо Оккама, 
різні соціальні експерименти та вплив стереоти-
пів на суспільство. Тетяна розповіла, що пам’ять 
відіграє важливу роль у житті і все, що їй захо-
тілося запам’ятати з аварії, те вона й запам’ята-
ла, все інше викреслила, тому що страждання 
та 40 наркозів вона пам’ятати не бажає. «Аварія 
– захоплива подія для мене, адже я так виріши-
ла, з лікарні пам’ятаю тільки те, що в мене були 
глюки й мене оперувало згущене молоко та ге-
рої мультфільму. Пам’ять – вибір, кожен може 
її запрограмувати як йому захочеться». В лікар-
ні, коли дівчина зрозуміла, що в неї залишиться 
лише одна нога, вона почала складати список 
100 плюсів відсутності ноги, уявляєте яка сила 
волі?
  «Я дуже хочу, щоб ви насолоджувалися 
життям, не зважаючи на проблеми. Якщо вам 
боляче – вивчайте біль, якщо вам щось не подо-
бається – аналізуйте чому це може виникати. Не 
закривайтесь у собі та проблемах. Життя надто 
цікаве для цього», –  цією фразою Тетяна за-
кінчила мотиваційну лекцію та подарувала по-
смішку й енергетику сильної людини.

Фото надані героїнею

Катерина ГУЛІНСЬКА

8


