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Собственно, политические игры – это нормально, естественно что-ли. Они появились 
вместе с человечеством. Плохо другое: когда эти игры теряют связь с действитель-
ностью и начинают существовать отдельно, сами для себя. Тогда возникает кризис, 
коллапс и уже трудно найти из этого выход. Страдаем от этого все мы – зрители этих 
самых политических игр. Вообщем, что наша жизнь?...
Тема конкурса трудная, поэтому, видимо, некоторые участники рисовали просто на 
тему шахмат или попросту пририсовывали в готовой уже картинке где-то фигурку 
коня. Жюри не отбросило эти рисунки и выбрало из них лучшие. Наивно надеюсь, что 
шахматы переживут все политические игры и останутся в нашей жизни одной из луч-
ших игр, игр для ума, где есть огромные возможности для стратегии и тактики, уловок, 
обманных маневров и просто общения.... Играйте в шахматы! 

  Искренне ваш,    Константин Казанчев

© асоціація карикатуристів, київ, 2013 р.
© конкурс карикатур «незалежність», свідоцтво про реєстрацію №17032 від 20.06.06р.
© дизайн: казанчев к.а., 2013 р.
Передрук та використання робіт з цього каталогу – тільки з дозволу асоціації карикатуристів (тел.: (063) 578-0482.
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ПОЛИТИКА – ЛЮБИМАЯ ИГРА МИЛЛИОНОВ

сколько существует человечество, столько существует и политика. именно она является полем для самой 

интересной и сложной игры, где победитель получает весьма ценный и уникальный приз – власть. казалось 

бы, какие игры, когда на кону могут стоять судьбы и будущее племени, народа, страны, а иной раз и всего 

человечества? однако, если детально разобраться, то именно игрой это и является.

В игре должны быть игроки? Пожалуйста! желающих влезть на властный олимп всегда было предоста-

точно. Вопрос лишь в том, что высота олимпов разная. Вот и получается, что игрок думает, что он двигает 

фигуры, а на самом деле оказывается пешкой в чужой игре, которую, не задумываясь, разменяют.

игра должна вестись по правилам? конечно, всевозможные традиции, обычаи, законы, договоры выпол-

няют их функцию. но всегда может найтись шулер, который готов пойти на запрещённый приём. а высший 

пилотаж это когда ты и играешь, и правила игры по ходу действа «под себя» переписываешь.

а судьи кто? кто и как следит за соблюдением правил? Всевозможные советы старейшин и народные вече 

в древности, суды и прочие специальные органы сейчас, выполняют эти функции. но самым суровым и не-

постоянным арбитром является толпа. сегодня она может носить игрока на руках, а завтра осудить, изгнать 

или даже лишить жизни.

ну, какая же игра без зрителей? их всегда было предостаточно. и зачастую они сами становились её участ-

никами. армиями следовали за своими вождями, в полной готовности отдать свою жизнь за их победу в их 

же играх. тысячами приходят на митинги, чтобы вживую увидеть любимого политика. а рейтингам полити-

ческих ток-шоу могут позавидовать звёзды спорта, кино, музыки.

людей, которые становятся зависимыми от игры, называют лудоманами. их немало и среди политиков. с 

властью расстаются очень непросто и всегда мечтают о её возвращении или, хотя бы получить ещё одну 

раздачу из колоды. Возможно, поэтому одним из главных качеств политического лидера является умение 

проигрывать и чувство момента, когда нужно уступить место за игровым столом новому претенденту на 

чемпионство.

николай Волгов,
политический консультант,

руководитель проекта «www.POLITCONSULTANT.org»
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Генеральний спонсор
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у жовтні 2013 під києвом з’явиться ціле аутлет-містечко – унікальний для україни, але звичний та улюбле-
ний для Європи та сШа формат шопінгу. саме в аутлет-центрі «мануфактура» Ви зможете якісно провести 
свій час адже крім того, що Ви матимете змогу прогулятися затишними зеленими вуличками, архітектурно 
виконаними у стилістиці північно-європейських старовинних міст, Ви також маєте нагоду купити речі ми-
нулих колекцій відомих брендів зі значними знижками. В одному місці до Ваших послуг більше 100 бутиків 
фірмового одягу, взуття та аксесуарів. ресторани, кафе, кондитерські, дитячий майданчик та спеціальна 
«зона для тат» з wi-fi  створені для Вашого комфорту. для завзятих шоперів та гостей києва на території 
аутлет-містечка також передбачено невеличкий готель.

Власне історія аутлет-центрів розпочинається на східному узбережжі сШа де понад століття тому з’явилися 
перші локальні магазини поблизу великих текстильних фабрик, що пропонували своїм робітникам товари зі 
значними знижками. у результаті аутлет еволюціонував до формату великого заміського торгового молу з 
різноманітними послугами та розвагами і, звичайно, низькими цінами на одяг, взуття й аксесуари, включно 
з брендами люксового сегменту.

концепція аутлет-центру «мануфактура» відсилає до перших комплексів з невеликих магазинчиків, що роз-
ташовувались неподалік фабрик-виробників за містом. серед основних переваг аутлет-містечка «мануфак-
тура» варто зазначити такі:
«мануфактура» - це піонер формату «аутлет» на рітейл ринку україни;
гарне розташування аутлету, до якого можна без проблем дістатись на машині за 20 хв. від центру києва;
розвинена розважальна інфраструктура поблизу аутлет-містечка, що включає кінотеатр «Баттерфляй 
кантрі», боулінг-клуб і фітнес-центр «дельтаплан», мегамаркет та декілька ресторанів;
чималий інтерес до «мануфактури» з боку світових fashion-виробників, багато з яких вже підтвердили свій 
намір бути представленими в аутеті: Marc cain, pal Zileri, Fellini, lacoste, Karen Millen та Furla;
мальовнича місцевість навколо аутлет-містечка «мануфактура» яка дозволить Вам відпочити від гаму ве-
ликого міста.

ГолоВний оФІс: тел.: +38 (044) 200 99 09, info@outlet.kiev.ua
рекламний ВІддІл: тел.: +38 (044) 200 18 80, тел.: +38 (067) 508 15 62, b.f.medi@gmail.com
ВІддІл оренди: 
Віталій Хомюк, директор з оренди, факс: +38 (044) 200 18 67, тел.: +38 (067) 506 83 02, vitaly@outlet.kiev.ua
лариса Воробйова, директор з розвитку, тел.: +38 (067) 470 07 70, larisa.vorobyova@outlet.kiev.ua
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СПОНСОРИ

ПОЛіГРАфічНИй СПОНСОР

ПідТРИМКА

національна спілка 
художників україни

національна спілка 
журналістів україни

МедіА-ПідТРИМКА
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засідання журі XIII міжнародного конкурсу карикатур “Незалежність” (тема: “Ход конем”) відбулося 04 жовтня 2013 
року в києві. Журі: Волгов микола (політичний консультант), кравченко микола (Голова правління громадської організації 
«книжковий простір»), лук’янченко Ігор (карикатурист), назимова Ірина (бильдредактор газети урядовий кур’єр), солонь-
ко Володимир (карикатурист), товмач Євген (адміністративний та маркетинговий директор трк “Більшовик”),  кособукіна 
ніна, кособукін максим.
133 карикатуриста із 39 країн світу надіслали 497 робіт. 100 вибраних робіт представлені в цьому каталозі.

ПеРеМОЖці КОНКуРСу
1 приз: Вознюк Василь (україна), 2 приз: Рябоконь Сергій (україна), 3 приз: Попов Андрій (росія)

ЗАОХОчуВАЛьНі ПРИЗИ:
ешонкулов Махмуджон (узбекістан), Казаневський Володимир (україна), Попов Ніколай (узбекістан), Рижов Андрій 
(росія), Савілов Віктор (україна), Сємєндяєв Сергій (україна).
Спеціальні нагороди:
Голуб Віктор (україна) — Почесна грамота Національної спілки художників України.
Кустовський Олексій (україна) — Почесна грамота Національної спілки журналістів України.
Хаханов Володимир (Росія) — Диплом имени Юрія Кособукіна.
Бутір Слободан (Хорватія)  — Почесна грамота Асоціації карикатуристів.

session XIII International Contest Jury cartoons «Independence» (Theme: «The Knight’s move») was held on october 04, 
2013 in Kiev. Jury: Volhov nicholas (political advisor), nikolai Kravchenko (chairman of the nGo «Book space») luk’yanchenko 
Igor (cartoonist), nazimova Irina (byldredaktor newspaper Governmental courier) solonko Vladimir (cartoonist) tovmach eugene 
(administrative and marketing director trK «Bolshevik») Kosobukina nina, Kosobukin Maxim.
133 cartoonists from 39 countries submitted 497 works. 100 selected works presented in this catalog.

WINNERS OF CONTEST
1 Prize: Voznyuk Basil (Ukraine), 2nd Prize: riabokon sergey (Ukraine), 3rd Prize: andrei popov (russia)

hONORablE aWaRdS
Eshonkulov Mahmudzhon (Uzbekistan), Kazanevsky Vladimir (Ukraine), Nikolay Popov (Uzbekistan), andrey Ryzhov 
(russia), Savilov Victor (Ukraine) Semendyaev Sergey (Ukraine).
Special awards:
Golub Viktor (Ukraine) — Diploma of the National Union of Artists of Ukraine.
Kustovskiy alexey (Ukraine) — Diploma of the National Union of Journalists of Ukraine.
hahanov Vladimir (russia) — Honorable mention prize named Yurіy Kosobukіn.
butir Slobodan (croatia) — Diploma of the Association of Cartoonists.
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Вознюк Василь
україна 

1 приз
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Рябоконь Сергій
україна

2 приз
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Попов Андрій
росія

3 приз
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Кустовський Олексій
україна

Почесна грамота Національної спілки журналістів україни
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Голуб Віктор
україна

Почесна грамота 
Національної спілки 

художників 
україни
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Слободан Бутір
Хорватія

диплом Асоціації карикатуристів
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Володимир Хаханов
росія

Заохочувальний приз им. Юрія Кособукіна
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Сємєндяєв Сергій
україна

Заохочувальний приз
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Казаневський Володимир
україна

Заохочувальний приз
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Савілов Віктор
україна

Заохочувальний приз
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ешонкулов Махмуджон
узбекістан

Заохочувальний приз
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Рижов Андрій
росія

Заохочувальний приз
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костенко олександр
україна



22

томащофф Ян
німеччина



23

Гатто алесандро
Італія



24

Чинобонвот Пасапраувас
тайланд



25

кустовський олексій
україна



26

Попов андрій
росія



27

локтєв олег
україна



28

Вознюк Василь
україна



29

аксінта дору
румунія



30

майорєнко Гергій
україна



31

сонеберг константін
Бельгія



32

рябоконь сергей
україна



33

александров Василь
росія



34

Горєлова маріна
Білорусь



35

житніков олександр
україна



36

Георгіевськи міро
македонія



37

давід евжен
Чехія



38

Бутір слободан
Хорватія



39

дальпонте Паоло
Італія



40

мірзоєв ельман
азербайджан



41

мурільо Фуентес Фереоль
коста ріка



42

мітнік олександр
німеччина
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Прокоплєвіч йован
сербія



44

александров Василь
росія



45

корнел-марін Чьореан
румунія



46

майорєнко Георгій
україна



47

томащофф Ян
німеччина



48

Хомяков Валерій
росія



49

дубінін Валентін
росія

* Whose move?
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рябоконь сергей
україна



51

кубек роман
Чехія



52

локтєв олег
україна



53

Цуранова Єлена
україна



54

Богданов Віктор
україна



55

костенко олександр
україна

* Parliament



56

кустовський олексій
україна



57

момот Валерій
україна



58

Хаханов Володимир
росія



59

Голуб Віктор
україна



60

Бутір слободан
Хорватія
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Барабанщіков олександр
україна



деморацький сергій
україна

62



локтєв олег
україна

63



котрга любомир
словаччина

64



алексахін олександр
україна

65



Барабанщіков олександр
україна

66



тетієвський михаель
Ізраіль

67



68

маєвський михайло
україна



лікурічі джордж
румунія

69



назаров Генадій
україна

70



костенко олександр
україна

71



дубовський олександр
україна

72



дубовський олександр
україна

котрга любомир
словаччина

73



Прокоплєвіч йован
сербія

74



менексе Гам
туреччина

75



сингаївський Валерій
україна

* Elections

76



кустовський олексій
україна

77



локтєв олег
україна

78



тюйр едуард
естонія

79



кустовський олексій
україна

80



Гайно анатолій
україна

81



дубовський олександр
україна

82



83

Прокоплєвіч йован
сербія

* Нічия



котрга любомир
словаччина

84



85

Потопальський андрій
україна



маєвський михайло
україна

86



87

давід евжен
Чехія



костенко олександр
україна

88



Пернеску Бобо
словаччина

89



Гладун микола
україна

90



житніков олександр
україна

91



Прокоплєвіч йован
сербія

92



Гайно анатолій
україна

93



кашанков Володимир
україна

94



Георгіевски міро
македонія

95



зуєв Віктор
україна

96



жуковський Броніслав
україна

97



Прокоплєвіч йован
сербія

98



дубовський олександр
україна

99



лагатор лука
Чорногорія

100



Богданов Віктор
україна

101



102

крчмар Васо
сербія



люк Верніммєн
Бельгія

103



маєвський михайло
україна

104



дімітрієвіч саша
сербія

105



казанчев костянтин 
(поза конкурсом)
україна

106



107

казанчев костянтин (поза конкурсом)
україна
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Австралія
луіс Поль

Азербайджан
мірзоев ельман*

Англія
мамбесон стефен

Бельгія
курт Вангхалеві
люк Верніммєн*
люк дещемейкер
сонеберг константін*
Хименс Патрік

Білорусія
Горєлова маріна*

Боснія-Герцеговина
султановіч решад

Греція
джоржа Григоріс
кутареллі дімітріос

Грузія
Ходелі нодар

естонія
ехала енн
маргус контес
тюйр едуард*

Єгипет
самір Фарід Фіхмед

ізраіль
тетіевський міхаель*

іран
разм Хосейні мухаммад салех

індія
Хозабетту Васан

іспанія
лук’яніна Галіна

італія
алессандро Гато*
Баци ніколо
Берсані андре

Буці ніколо
дальпонте Паоло*
Францизо Пьетро

Казахстан
Біркле сергій

Канада
малатеста оскар

Китай
Гібао Гєй

Коста Ріка
мурільо Фуентес Фереоль*

Македонія
Георгієвськи міро*

Перу
сегура Хамані Італо едуардо

Німеччина
Гельмут Яцек
мітнік олександр*
тасі Павєл
томащофф Ян*

Польща
кротос тадеуш
майхеркєвич Яцек
Піщако збігнєв
Цебуля Генрих

Росія
александров Василь*
Бондарєнко маріна
Васільев Володимир
дроботун Грігорій
дубінін Валентин*
Попов андрій*
рижов андрій*
Хаханов Володимир*
Хомяков Валерій*

Румунія
аксінта дору*
лікурічі джордж*
корнел-марін Чьореан*

Сербія
дімітріевіч саша*

крчмар Васо*
Прокоплєвіч йован*
мілорадович мілета
убовіч неделко

Словаччина
котрга любомир*
Пернеску Бобо*

США
Хьюи нгуенху

Тайланд
Чинобонвот Пасапраувас*

Туреччина
нурі Білгін
Гам менексе*
Юміт ахмет

україна
адамович Володимир
алексахін олександр*
андрющенко олександр
апчєл анатолій
артюх Юрій
Барабанщиков олександр*
Богданов Віктор*
Василенко Ігор
Вєльможко сергій
Вознюк Василь*
Гайно анатолій*
Голуб Віктор*
Гладун микола*
Грінченко Віталій
Гуцол олег
деморацький сергій*
дмитрух микола
дубовський олександр*
дудчєнко сергій*
житніков олександр*
жуковський Броніслав*
зіновік Віктор
зуєв Віктор*
казанєвський Володимир*
капуста микола
кашанков Володимир*
кірницький сергій
кононенко Валерій
костенко олександр*
кузнєцов даніїл
кустовський олексій*
левицький Віталій

локтєв олег*
маєвський михайло*
майоренко Георгій*
марущак Філіп
момот Валерій*
моцар Іван
назаров Генадій*
опекан Юрій
Потопальський андрій*
рябоконь сергій*
савілов Віктор*
сафонов Віктор
сідоренко олександр
сємєндяєв сергій*
сингаївський Валерій*
талалай Ігор
урода Віктор
Чмирьов Валерій
Шевченко Вадім
Шпак Василь
Цуранова Єлена*

узбекістан
ешонкулов махмуджон*
Попов ніколай*
тешаєв Фарух

уругвай
ракель орсуж

фінляндія
Хейно Партанен

франція
Бутон Бернард

Хорватія
ана Гезі
Боріслав Хежедушич
Бутір слободан*
дако зловшич
дамір новак

чехія
давід Євжен*
кубек роман*

чорногорія
лагатор лука*

Швеція
таня кант кроссе

учАСНИКИ КОНКуРСу

* учасники виставки (participants of the exhibition)
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