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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,72 грн. 

1 € = 30,18 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Що, кавун, жарко?
Рекордсменом 2017 року на фестивалі кавунів обрали 
17-кілограмового «смугастика». Урожай баштанних цьогоріч 
серйозно «підкосила» шалена спека
стор. 2 »

Наїмося від пуза.  ❙
Фото з сайта pik.ua. ❙

Не боячись 
Халеп

Збагачуючись досвідом, 

прима українського тенісу 

стрімко колекціонує перемоги 

на престижних турнірах WTA
стор. 15 »

Маріанна Варшавська: АТО — це 
мирний час чи воєнний?

Дружина добровольця — про евакуацію тисяч 

людей iз Донецька та Слов’янська, тренінг 

НАТО з парамедицини, службу чоловіка 

та необхідність збирати 28 підписів для 

звільнення з військової частини
стор. 8—9 »

Одна з найбільших у 

Європі Новодністровська 

ГАЕС виробляє дешеву 

електроенергію та 

збалансовує потужності 

українських АЕС
стор. 4—5 »

Дністер в обидва боки



Ірина КИРПА
Херсонська область

 Цей кавун став 
найменшим пере-
можцем за всю іс-
торію свята у Голій 
Пристані, яке від-
бувається вже 14 
років поспіль. «До 
пари» йому обра-
ли й «королеву», 
шестикілограмо-
ву «мініатюрну» 
диню. А от гарбуз 
вагою у 36 кілогра-
мів став справжнь-
ою несподіванкою 
для всіх. 
 Поки фермери 
скаржилися на ано-
мальну спеку, через 
яку на полях гине 
врожай баштан-
них, діти з радіс-
тю поїдали бодай 
і невеличкі, про-
те солодкі смугасті 
ягоди. За словами 
міського голови Го-
лої Пристані Олек-
сандра Бабича, 
найбільш серйоз-
но до своєї роботи 
підійшли фермери 
Олешківського та 
Голопристанського 
районів. Саме їм, 
як фаворитам свя-
та, вручили цінні 
призи та пам’ятні 
грамоти.
 Фестиваль ка-
вунів цього року 
відвідало більше 7 
тисяч гостей, які 
приїхали на Хер-
сонщину з усіх об-
ластей України. 
Наймасовіші де-
легації прибули з 
Полтавської, Кіро-
воградської та 
Київської облас-
тей. На дегустації 
кавунів і динь мож-
на було покуштува-
ти 50 різних сортів 
баштанних, вклю-
чаючи навіть такі 
рідкісні, як жовті 
«місячні» кавуни 
та яскраво-пома-
ранчеві дині.
 — Минулого се-
зону чемпіоном став 
кавун вагою у 28 кі-
лограмів, — роз-
повів фермер Юрій 
Покотилов. — А 
от найвеличезнi-
ший кавун на Хер-
сонщині вирости-
ли у 2012 році. Сму-
гастий гігант важив 
більше 43 кілогра-
мів! Це був справж-
ній король кавунів, 
який швидко на-
брав вагу майже 
втричі більшу, аніж 
переможець ниніш-
нього року. 
 Аграрії півдня 
України визнають, 
що за всі роки не-
залежності Украї-
ни нинішній літ-
ній сезон видав-
ся най складнішим 
для роботи. Від-
сутність поливу та 
надмірна спека згу-
били працю сотень 
фермерів, що спе-
ціалізуються на ви-
рощуванні баштан-
ної продукції.

 А от кількість 
гостей фестивалю 
кавунів у цьому 
році була рекорд-
ною. Якщо чолові-
ки приходять поді-
литися секретами 
вирощування вели-
ких кавунів i динь, 
то жінки передають 
рецепти смачних 
страв iз м’якоті ка-
вуна або дині.
 — Навіть із 
шкірок кавуна 
можна приготувати 
дуже смачну стра-
ву, — розповідає 
учасниця фестива-
лю Світлана Павло-
ва. — Потрібно все 
гарненько переси-
пати цукром, пос-
тавити на вогонь, 
довести до кипіння, 
потім зняти кастру-
лю з вогню та дати 
настоятися. Цю 
процедуру слід пов-
торити тричі пос-
піль. Вода повністю 
випарується з каву-
нових шкірок, і ви 
отримаєте прозорі, 
солодкі та дуже ко-
рисні для здоров’я 
цукати.
 До речі, за слова-
ми медиків, у шкір-
ках кавуна містить-
ся дуже корисна ре-
човина під назвою 
цитрулін, яка роз-
ширює судини та 
знижує тиск. Ок-
рім того, у м’якоті 
кавуна є антиокси-
дант лікопін, який 
допомагає організ-
му людини бороти-
ся з раком.
 Фестиваль ка-
вунів на Херсон-
щині порадував і 
різноманітними 
рецептами приго-
тування варення 
з м’якоті кавуна, 

цілющих настоянок 
на шкірках дині й 
кавуна та корисним 
кавуновим медом!
 Один із постій-
них учасників свя-
та навіть презен-
тував спеціальний 
ніж для розрізання 
кавунів, який жін-
ки тут же охрести-
ли «кавуновий Нін-
дзя». Він має зруч-
ну форму у вигляді 
прямокутника та 
спеціальні щербини 
на двох лезах, саме 
це допомагає госпо-
диням різати каву-
ни на ідеально рівні 
та однакові за роз-
міром скибочки.

 «Людей пораду-
вали навіть мої де-
коративні кавун-
чики, — розповів 
фермер Євген Куче-
ренко. — Ми з дру-
жиною спеціально 
щороку вирощує-
мо маленькі динь-
ки, кавунчики та 
гарбузики для того, 
щоб будь-хто міг 
прикрасити своє 
житло яскравими 
смугастими ягідка-
ми. Адже вони бла-
готворно вплива-
ють на ауру кварти-
ри та здатні підтри-
мувати позитивний 
настрій навіть восе-
ни й узимку». ■
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«Минулого сезону чемпіоном став кавун вагою у 28 кілограмів. А от найвеличезнiший кавун на 
Херсонщині виростили у 2012 році. Смугастий гігант важив більше 43 кілограмів! Це був справжній 
король кавунів, який швидко набрав вагу майже втричі більшу, аніж переможець нинішнього року». 

Юрій Покотилов, фермер
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НАЛІТАЙ!

Найменший серед 
найбільших
Рекордсменом 2017 року на фестивалі 
кавунів обрали 17-кілограмового 
«смугастика»

■

Це не ціни, а кілограми.❙

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Новостворена Нацполіція Украї-
ни, бажала того чи ні, але прийняла у 
«спадок» чимало проблемних питань, 
які доводилося розплутувати її попере-
дникам. Одним із них є розшук зник-
лих дітей i ціла низка інших неприєм-
них ситуацій, пов’язаних iз юним по-
колінням: запобігання правопорушен-
ням, які скоюють кинуті напризволяще 
батьками дітлахи, або продажу дітей.
 Як повідомив начальник відді-
лу Департаменту протидії злочинам, 
пов’язаним із торгівлею людьми Нацп-
оліції Андрій Гаманюк, лише з початку 
поточного року поліція припинила біль-
ше десяти спроб продажу дітей: «На сьо-
годнішній день нами з початку року за-
документовано 12 фактів незаконної 
угоди щодо неповнолітніх. Із них чоти-
ри факти продажу новонароджених ді-
тей, інші — це вчинені злочини щодо не-
повнолітніх віком до 14 років».
 А нещодавно призначений перший 
заступник голови Нацполіції України 
В’ячеслав Аброськін зазначив, що його 
відомство впроваджує нові методи роз-
шуку зниклих дітей. Під час робочої на-
ради за участю керівників департамен-
тів превенції та карного розшуку Нац-
поліції пан Аброськін сказав, що для 
розшуку безвісти зниклих дітей буде 
створено спільні групи, до складу яких 
входитимуть представники ювенальної 
превенції та карного розшуку. Відтак 
безпосередньо розшуком неповноліт-

ніх і надалі займатиметься карний роз-
шук, а основною функцією Управління 
ювенальної превенції буде попереджен-
ня випадків зникнення дітей, а також 
недопущення їх рецидиву: «Прийня-
то рішення. Для карного розшуку це — 
навантаження, але, я впевнений, вони 
впораються із поставленими завдання-
ми. Основною ж функцією ювенальної 
поліції залишається превенція».
 Наразі проводяться заходи, спрямо-
вані на встановлення місця перебування 
66 дітей по всій Україні, а кожна справа 
з розшуку неповнолітнього перебувати-
ме на особистому контролі керівництва 
Нацполіції України.
 У свою чергу, начальник Управлін-
ня ювенальної превенції Національ-
ної поліції України Лариса Зуб дода-
ла: «Діти, особливо домашні, без досві-
ду самостійного життя, опинившись 
на вулиці, в будь-який момент можуть 
потрапити до рук зловмисників. Тому 
розшук зниклих дітей для нас у прiо-
ритеті». До основних завдань управлін-
ня входитиме аналіз отриманої інфор-
мації. У кожному окремому випадку 
працівники підрозділу проводитимуть 
профілактичну роботу як iз дитиною, 
так і з особами, які займаються її вихо-
ванням.
 Правоохоронці встановили, що за-
звичай основною причиною, чому діти 
залишають домівки, є сімейно-побу-
тові умови. Тому превентивна робота 
буде одним із найдієвіших методів за-
побігання зникненню дітей. ■

ПРОФІЛАКТИКА

На вулицю — не від 
хорошого життя
Національна поліція приділяє першочергову увагу 
правопорушенням, пов’язаним із дітьми

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Аграрії Херсонщини розповіли, що на полях 
півдня України у серпні 2017 року шалена спека 
подекуди сягала 50 градусів за Цельсієм навіть 
у тіні. А для того, щоб отримати добрий урожай 
баштанної продукції, потрібно не більше 30 гра-
дусів тепла та своєчасний полив. Поки що за 
один кілограм кавунів на Херсонщині продав-
ці баштанної продукції просять від 1,5 до 2 гри-
вень. Вартість динь майже вдвічі вища i стано-
вить приблизно 4-5 гривень за кілограм. А ось 
у столиці України ті ж кавуни йдуть уже по 2-5 
гривень за один кілограм.
 Радує, що складні погодні умови не завади-
ли нинiшнього року спорядити з Голої Пристані 
до столиці України баржу, завантажену 250 тон-
нами кавунів. Одна така поїздка по Дніпру за-
мінює 60 фур, що може істотно розвантажи-
ти транспортні магістралі України. Завдяки вод-
ному транспортуванню вартість кавунів та динь 
для мешканців столиці нинішнього сезону буде 
нижчою у середньому на 10-20 відсотків, ніж 
очікувалося.
 За словами директора Депаpтаменту 
агpопpомиcлового pозвитку Xеpcонcької обл-
деpжадмініcтpації Олекcандpа Паливоди, меш-
канцям України слід дочекатися «третьої хвилі» 
кавунів у вересні. Саме на початку осені у про-
даж надійдуть пізні «смугастики» та дині, вар-
тість яких буде істотно нижчою, аніж у літніх. 
Натомість смак, запах, висока якість i цілющі 
властивості цих чудових дарів природи неодмін-
но порадують кожного, хто ними ласуватиме.

■

 Іван БОЙКО

 Місто Авдіївка, поб-
лизу окупованого До-
нецька, знову стало най-
гарячішою точкою схід-
ного фронту. Мину-
лої неділі ворог гатив 
по райцентру з різних 
видів зброї та з кількох 
напрямків упродовж 
дев’яти годин! 
 «На донецькому на-
прямку головною «гаря-
чою точкою» стала Ав-
діївка. Противник від-
крив вогонь після 14-ї 
години, українські вій-
ська відповіли окупан-
там тим самим. Пере-
стрілки тривали з ко-
роткими паузами понад 
дев’ять годин. Слід за-
значити, що бойовики 
кілька разів застосову-
вали міномети. Вогонь 
вели одразу з кількох 
напрямків», — повідо-
мив речник Міноборони 
з питань АТО Олександр 
Мотузяник. За його сло-
вами, окупанти також 
епізодично порушували 
режим тиші на чотирь-

ох інших позиціях. Усі 
ці інциденти були до-
сить тривалими.
 «Бойовики практич-
но не припиняли обстрі-
ли наших опорних пун-
ктів у районі Авдіїв-
ки з мінометів різних 
калібрів, гранатометів, 
стрілецької зброї. Та-
кож увечері в неділю під 
ворожим вогнем опини-
лися наші укріплення 
неподалік Новоселівки, 
Верхньоторецького, Не-
вельського, Лугансько-

го», — додають у прес-
центрі штабу АТО. За-
галом позаминулої доби 
троє захисників України 
зазнали поранень (один 
iз них саме під Авдіїв-
кою), зафіксовано май-
же три десятки обстрілів 
на різних напрямках 
фронту. 
  На луганському на-
прямку ворожі міно-
метні обстріли накри-
ли селище Кримське, а 
на маріупольському — 
район міста Мар’їнка. ■

НА ФРОНТІ

Авдіївка страждає і тримається 
Окупанти гатили по багатостраждальному місту 
з різних напрямків протягом дев’яти годин

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Полковника Національної гвардії Олександра Бойка, якого 
вважали зниклим безвісти під час розвідки в «сірій зоні» пере-
дової, знайдено мертвим на Луганщині. Інформацію про це по-
ширив речник МВС Артем Шевченко: «Після довгих пошуків 
тіло вбитого 3 червня в бою під Попасною полковника спецпри-
значення Нацгвардії Олександра Бойка доправлено у Сiверсько-
донецьк». Відомо, що тіло полковника знайшли волонтери.  
 Як повідомляла «УМ», Олександр Бойко зник під час вико-
нання бойового завдання поблизу села Катеринівка. Його дру-
жина, Світлана Бойко, після цього запевняла, що чоловік живий 
i перебуває в полоні, хоча військові Нацгвардії, якi здійснюва-
ли бойовий вихід разом із полковником, запевняли, що він за-
гинув. Тіло командира вони покинули, оскільки не могли винес-
ти його з-під обстрілу.

■
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Людмила ЧЕРВАТЮК

 Що сьогодні найбільше хви-
лює мешканців Києва? Соціоло-
гічні дослідження можна не про-
водити, відповідь відома: стан 
житлово-комунального госпо-
дарства столиці. Прес-сніданок, 
організований заступником го-
лови КМДА Петром Пантелєє-
вим, очевидно, був покликаний 
пом’якшити рішення київської 
влади про чергове підвищення 
тарифів на обслуговування. За-
спокоював, що «буде не боля-
че», бо отримають право аналі-
зувати якість цих послуг, скла-
дати акти, приймаючи рішен-
ня на загальних зборах навіть 
у будинках комунальної форми 
власності, бо «потрібно залучати 
власників квартир до управлін-
ня своїми будинками». Районні 
адміністрації вже готують графі-
ки таких зібрань iз ЖЕДами.
 Отже, єдиний тариф, на роз-
мір якого впливає місцева вла-
да, для киян підвищено вдвічі. 
Причина рішення — «різке 
зростання збитковості кому-
нальних ЖЕКів за період після 
останнього підвищення кварт-
плати в 2011 році». Петро Пан-
телєєв називає цифри, які сти-
мулювали прийняття цього рі-
шення: 5,8 гривні за квадрат-
ний метр нараховуватимуть 
комунальні управляючі ком-
панії (було близько 3 гривень), а 
8,23 гривні вже нараховують ко-
мерційні структури, які викону-
ють функції управління будин-
ками. Збитковість комунальних 
підприємств (ЖЕКів) у Києві та 
корупційні ризики в їх роботі 
— окрема тема, кияни просто 
«повинні повірити владі, що це 
так». Сьогодні більш як 60 від-
сотками будинків керують ко-
мунальні ЖЕКи, а 40 — комер-
ційні керуючі компанії, ЖБК і 
ОСББ. Створили 10 комуналь-
них підприємств (за  кількістю 
районів столиці) з утримання 
житлового фонду, а на місцях 
працюватимуть підрозділи — 
житлово-експлуатаційні діль-
ниці без права створення юри-
дичної особи. Вони й надавати-
муть безпосередньо послуги. В 
кожному районі створено цен-
три комунального сервісу. Оз-
вучено також бажання влади, 
щоб за конкурсом підбирались 
працівники в ці структури, на-
віть двірники, яким обіцяють 
надавати квартири за отриман-
ня найкращих показників. Фор-
мується кадровий резерв праців-
ників і керівників  комунальних 
ЖЕКів, щоб ні в кого не вини-
кало «ілюзії незамінності». Ан-
кети кандидати до цього резер-
ву можуть заповнити вже у ве-
ресні. Київська влада  впевне-
на, що  саме цей крок дозволить 
залучити нових професіоналів 
і створити конкуренцію на міс-
цях серед комунальників. Та-
кож створена структура, яка 
займатиметься захистом прав 
та інтересів  власників житла: 
житлово-комунальна інспекція 
Києва, штат якої десять осіб. 
Вони займатимуться перерахун-
ком за неякісно надані послуги.
 «Послуги, які комунальники 
надають мешканцям багатоквар-
тирних будинків,  мають бути на-

лежного рівня. Якщо якість пос-
луг не задовольняє більшість спо-
живачів, — від них можна відмо-
витись». Уперше почула на цій 
зустрічі, що «людей не можна 
всіх заганяти в ОСББ, немає  при-
кладів стовідсоткового охоплен-
ня ОСББ у жодній країні світу, 
власники житла повинні мати 
запасні аеродроми — комуналь-
ні ЖЕКи».
 Завдання київської влади 
— зробити роботу цих  кому-
нальних структур, що управля-
тимуть житловим фондом міс-
та, прозорою і зрозумілою. Пла-
нується ввести єдиний рейтинг 
роботи  ЖЕДів. «Критеріями 
рейтингу  стане кількість звер-
нень людей на «гарячі лінії», 
якість прибирання, оператив-
ність ліквідації аварій, стан 
освітлення  будинків і дворів». 
Почали працювати над покра-
щенням надання послуг киянам. 
Готуються електронні портали, 
в яких кожен власник кварти-
ри зможе  побачити  облік до-
ходів і витрат по своєму будинку 
щоквартально, щоб можна було 
відслідковувати, куди і на що 
саме витрачаються кошти. Але 
ж, згідно з Законом «Про міс-
цеве самоврядування», київсь-
ка влада повинна запровадити 
контроль роботи всіх структур, 
які надають житлово-комуналь-
ні послуги — незалежно від форм 
власності, а не показово виокрем-
лювати деякі структури...
  Як пояснюють у КМДА, для 
законної відмови від певних пос-
луг, зазначених у квитанціях (з 
18 найменувань у розпоряджен-
ні лише 13), необхідно задоку-
ментувати колективне рішення 
мешканців багатоквартирного 
будинку: «Формується ініціатив-
на група з трьох осіб, протягом 
десяти днів вони інформують ін-
ших мешканців про дату та час 
проведення зборів і, відповідно, 
тему зібрання. Достатньо 51 від-
сотка голосів «за», щоб поінфор-
мувати балансоутримувача про 
прийняте рішення. Будь-яке 
питання, яке турбує власників 
квартир, можна вирішувати та-
ким шляхом».
 Під питанням лишається не-
обхідність оплати деяких пос-
луг, які є в типовому переліку, 
для будинків без ліфтів (енерго-
постачання та технічне обслуго-
вування ліфтів). Мало хто здо-
гадується, що в тариф закладе-
но послуги дератизації та дезін-
секції не менш як двічі на рік, 
так само дворазове облуговуван-
ня димовентиляційних каналів 
тощо.
 І ще одне. Хто не має досвіду 
проведення легітимних загаль-
них зборів у багатоквартирних 
будинках, запитайте у членів 
ЖБК, ОСББ, дачних та гараж-
них кооперативів, ОСНів, функ-
ціонування яких побудоване на 
прийнятті колективних рішень. 
Наскільки реально сьогодні 
структури, які повинні створю-
вати умови для нормального про-
живання, примусити виконува-
ти ці функції, коли на згаданих 
зборах «колективне» рішення 
приймають не стільки власники 
квартир, що проживають у вка-
заному будинку, скiльки ті, хто 
організовує зібрання?.. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями у Львові одружили-
ся АТОвець і волонтерка, що 
познайомилися ще на Майдані. 
Воїн АТО, десантник 80-ї бри-
гади Сергій Загасайло, кавалер 
ордена «За мужність» III сту-
пеня, отримав на службі важ-
ке поранення. 24 травня 2014 
року біля с. Констянтинівка 
під Слов’янськом він із групою 
бійців потрапив під міномет-
ний обстріл бойовиків. Основ-
ну хвилю вибуху снаряду Сер-
гій прийняв на себе, прикрив-

ши по братимів, що були позаду. 
Через це він отримав численні 
травми та поранення, а за час 
лікування переніс 13 операцій 
та тривалу реабілітацію. Зараз 
чоловік пересувається на візку 
та проходить лікування. Його 
кохана Дарина, волонтерка, з 
якою вони познайомилися ще 
на Майдані, не покинула Сергія 
у найважчі моменти, і в неділю 
вони взяли шлюб у львівському 
Палаці Потоцьких.
 На церемонію прийшли ро-
дичі, а також бойові побратими 
Сергія, який, до слова, окрім ор-

дена, нагороджений пам’ятним 
знаком «За воїнську доблесть». 
Після церемонії директор музею 
«Палац Потоцьких» відвела мо-
лодят у каплицю, де зберігаєть-
ся чудодійна ікона. Подружжя 
приклалося до неї, аби одужан-
ня Сергія пришвидшилося.
 Фото і привітання у 
Facebook оприлюднив депутат 
Львівської міськради Валерій 
Веремчук: «Боєць, що отри-
мав важке поранення при обо-
роні Луганського аеропорту, за 
якого вболівала вся Україна... 
Вірю, що сьогодні починаєть-
ся в його житті новий, світлий 
етап, який буде наповнений 
любов’ю, підтримкою і взає-
морозумінням. Сергію і Дари-
но, нехай той гарячий вогник, 
що є між вами, з роками става-
тиме лише палкішим. Нехай у 
вашій сім’ї завжди будуть мир, 
гармонія і щастя! Бережіть 
один одного, будьте один для 
одного міцною опорою!». ■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Не впевнена, що ще десь ко-
лись на теренах України чи й 
за її межами так вшановували 
цю скромну рогату худобинку, 
як цими вихідними в райцен-
трі Козова на Тернопільщині. 
Саме там відбувся вже другий 
аграрно-мистецький (!) фести-
валь «Коза-Фест», до програми 
якого, окрім суто розваг, входи-
ли i виставка кращих порід кіз, 
і спілкування з фермерами, які 
розводять цих тварин, і «пропа-
гандистська» акція про користь 
козячого молока. Та родзинкою 
заходу, безперечно, став парад 
кіз задля обрання найкрасиві-
шої і відкриття на центральній 
площі селища металевої скуль-
птури знову ж таки... кози! 
Для дефіле господарі прибрали 
своїх улюбленець і в намиста, і 
у вінки, і навіть у вельони, від-
так «першою міс» стала симпа-
тична кізочка з неромантичним 
ім’ям Манька.
 Ініціатором появи у Ко-
зовій пам’ятника козі був осо-
бисто селищний голова Ярос-
лав Адамів, із коштами на ньо-

го допомогли місцеві аграрії, 
а втілили задум скульптор 
Дмитро Пилип’як i коваль Ві-
талій Комонько. На камені-
постаменті висічено слова на-
родної приказки «Там, де коза 
ходить, добре земля родить!». 
Ну а що ще може бути важливі-
шим для суто аграрного райо-
ну, яким завжди був Козівсь-
кий? До речі, самому райцент-
рові з козячою назвою уже по-

над п’ять із половиною століть, 
а історія його налічує чима-
ло цікавих сторінок. Що ж до 
власне пам’ятника козі, то він 
в Україні не перший. Пальму 
першості забрало кілька років 
тому село Жураки Богород-
чанського району Івано-Фран-
ківщини. Зате в Тернополі є 
мистецький Koza Bar та етног-
рафічна майстерня «Коза-дере-
за». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 В Україні залишилось, на жаль, небагато під-
приємств-виробників, які по праву можна вва-
жати флагманами вітчизняної економіки. Одним 
серед таких є київське держпідприємство «Ан-
тонов». Зокрема, впродовж найближчих п’яти 
років тут планують випустити щонайменше 70 
літаків. 
 Наразі «антоновці» входять до складу більш 
потужного держконцерну «Укроборонпром». Не-
щодавно прес-служба «Укроборонпрому» повідо-
мила, що для ДП «Антонов» було створено чіткий 
маркетинговий план, який базується на оцінці 
спеціалістів, прогнозах незалежних експертів та 
провідних компаній. Він враховує перспективні 
ринки та потенціал кожної номенклатури товарів 
на цих ринках, а також спирається на весь масив 
нинішніх домовленостей із партнерами.

 Наприклад, згідно з маркетинговим планом, 
ємність світового ринку середніх транспортних 
літаків оцінюється у 900 машин упродовж най-
ближчих 15 років. Тому ДП «Антонов» планує 
поставити впродовж п’яти років 20 літаків Ан-
178 замовникам із Туреччини, країн СНД, Азії та 
Африки. Крім цього, ДП «Антонов» має плани по-
вернутися на конкурентний ринок регіональних 
пасажирських літаків.
 Увійшовши до складу ДК «Укроборонпром», 
ДП «Антонов» першочергово виконав завдання 
імпортозаміщення російський складових у вироб-
ництві своєї техніки. Зокрема, у 2015 році у ви-
робництві літака Ан-178 частка комплектуючих 
із РФ становила 41%, а вже у 2016 році підпри-
ємство повністю відмовилося від них, перейшов-
ши на вузли й агрегати інших постачальників.
 Нагадаємо, що одним із останніх здобутків ук-
раїнських літакобудівників був Ан-132D: у груд-
ні минулого року держпідприємство «Антонов» 
представило перший дослідний зразок нового 
транспортного літака, а вже в березні цього року 
літак-демонстратор Ан-132D виконав перший 
політ.
 Додамо, що ДП «Антонов» засноване у 1946 
році й основними напрямами його діяльності є 
створення, випробування нових дослідних зраз-
ків авіаційної техніки, серійне виробництво та 
післяпродажний супровід літальних апаратів. На 
підприємстві працює понад 13 тисяч фахівців. ■

СТОЛИЦЯ

Платіжки вганяють 
у депресію
Киян переконують, що підвищені тарифи 
можна знизити

■

НА РУШНИЧОК

І в радості, і в горі
Важко поранений боєць одружився 
з волонтеркою

■

ПЕРСПЕКТИВИ

КРИЛАті плани
За кілька років на «Антонові» 
випустять 70 літаків

■

ОВВА!

Коза — це звучить гордо!
На аграрно-мистецькому заході обрали рогату «міс»

■

На рогатому дефіле.
Фото з сайта ternopoliany.te.ua

❙
❙
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Труба, заввишки з будинок   
 Новодністровська ГАЕС — 
третя електростанція такого 
типу в Україні. Після Київсь-
кої і Канівської. Але найпо-
тужніша у нашій країні й одна 
з найбільших у світі. Заплану-
вали її спорудження ще у 1983 
році, але головні роботи поча-
лися вже за незалежної Украї-
ни. Так, у 1998 році на замов-
лення Світового банку було 
проведено міжнародну експер-
тизу проекту швейцарською ін-
жиніринговою компанією, яка 
підтвердила, що ГАЕС на річці 
Дністер поблизу села Розкопин-
ці Сокирнянського району Чер-
нівецької області працюватиме 
ефективно. У тому числі еконо-
мічно та фінансово. 
 Експериментальний пуск 
першого гідроагрегату відбув-
ся 21 грудня 2008 року. А май-
же через рік він уже видав в 
Об’єднану енергосистему пер-
ших 325 тис. кВт/год електро-
енергії. Другий гідроагрегат за-
пустили у 2013-му, а останній із 
нині діючих — третій — ще че-
рез два роки. 
 Зараз триває будівництво 
четвертого гідроагрегату. Три 
останні мають завершити до 
2026 року. Сьогодні ж потуж-
ність ГАЕС у генераторному ре-
жимі становить 950 мВт. 
 ...У тунель, де споруджують 
четвертий гідроагрегат, нас ве-
зуть машиною. Звичайна лег-
ківка із високим кліренсом, 
адже їхати доведеться ґрунта-
ми, підтопленими підземними 
водами. Працівники ГАЕС ви-
бачилися, що не можуть пусти-
ти туди наш автобус: в’їхати він 
зможе, кажуть вони, але буде 
важко розвернутися... 
 Техніка безпеки сувора: за-
хисні каски і прохання не над-
то далеко відходити від супро-
воджуючого. Масштаби об’єкта 
вражають. Діаметр труби, якою 
невдовзі курсуватиме туди-на-
зад дністровська вода, — 7,5 
метра. Саме в цьому тунелі й 
пролягатимуть гігантські тру-
би, які сполучать верхню водой-
му з ниж ньою, а також із шахта-
ми гідроагрегатів. Поряд будуть 
необхідні комунікації. Після за-
вершення робіт тунель забетону-
ють.
 Працівники столичного 
«Київметробуду» створили під 
землею у дністровських каньйо-
нах ціле підземне місто, «вули-
ці» якого сягають 20 кіломет-
рів загальної довжини. А висо-
та дозволяє рухатися у них ван-
тажному автотранспорту.  

«Слава» великої потужності 
 Зараз на станції працюють 
три гідроагрегати. Називають 
їх жіночими іменами: «Слава», 
«Вікторія», «Надія». Саме ці 
таблички висять над кожним 
із них у машинному залі. Ниж-
че — характеристики. «Слава» 
має потужність 416 мВт у на-
сосному режимі і 324 — у гене-

раторному. Його вага — 1740 
тонн. Вона була першою, і саме 
«Слава» і дала ці історичні кіло-
вати у 2009 році. 
 Тоді це був найпотужніший 
оборотний гідроагрегат у Європі, 
що був спроектований, виготов-
лений і запущений силами ук-
раїнських інженерів. За підра-
хунками Мінекономрозвитку, 
цей гідроагрегат за рік приніс де-
ржаві прибуток 90 млн. гривень. 
Плюс до цього «Слава» дозволяє 
заощадити у рік 69 мільйонів 
кубометрів газу та 368 тис. тонн 
вугілля. 
 Відвідати машинний зал 
— завдання також непросте. 
Хоча би з огляду на його розмі-
ри. Довжина — кілометр! Униз, 
до самого агрегату, спускаєшся 
або на ліфті, або сходами. Чис-
тота у машзалі — як в операцій-
ній. Що одразу руйнує будь-які 
стереотипи про промислове ви-
робництво. Кожен із трьох агре-
гатів перекачує за секунду 250 
кубічних метрів води. Разом — 
відповідно, 750 кубометрів. Усі 
ці бурхливі водоспади надійно 
сховані у товщі землі. 
 Шлях до верхнього сховища, 
того самого, що акумулює воду 
вночі і віддає вдень, проходить 
мальовничим каньйоном. Їде-
мо так званою «інспекторською 
дорогою»: відкритою лише для 
спеціального транспорту, якою 
користуються енергетики, що 
обслуговують об’єкт. Місцеві 
жартують, що це найкраща до-
рога у цілій Чернівецькій облас-
ті. 
 Обсяг верхнього сховища — 
38 мільйонів кубометрів. Ниж-
нього — 78 млн. кубiв. Але якщо 
нижню водойму утворили дві 
гідроелектростанції, що стоять 
обабіч — Дністровська ГЕС-1 і 
Дністровська ГЕС-2, — то верх-
нє було утворено штучно. 
 Площа рукотворного озера, 
на якому ніколи не відпочива-
ють люди, але влітку вирощу-
ють рибу, в огороджених сек-
торах, — 250 гектарів. «Важко 
навіть уявити собі, як це — пе-
ремістити таку величезну кіль-
кість ґрунту: 20 млн. кубiв. 
Під час спорудження тут що-
денно і щогодинно працювало 
500 одиниць техніки», — роз-
повідає Ігор Сирота, керівник 
Укргідроенерго, компанії, що 
об’єднує вітчизняні ГАЕС. 
 Спорудження, здавалося б, 
такого простого об’єкта, як озе-
ро для накопичування води, ви-
магає копіткої роботи. Оскіль-
ки «ставок» це специфічний, 
то вимагає дотримання кількох 
умов. Скажімо, аби в ньому не 
росли водорості та не з’являлася 
живність, яка може потрапити 
у гідроагрегати. Тому дно ста-
ранно забетонували, товщина 
шару бетону і каменю стано-
вить два метри. І покрили спе-
ціальною металічною захисною 
плівкою з геомембраною. А стан 
водойми постійно моніторять 
1600 датчиків. 

Штучне озеро і натуральна 
форель
 Для купання та відпочин-
ку ця водойма непридатна на-
віть теоретично — температу-
ра води i влітку не піднімаєть-
ся вище 15 градусів. Натомість 
форель почуває себе навіть кра-
ще, ніж у Карпатах: вода чиста і 
насичена киснем. Щоправда, на 
зиму рибне господарство дово-
диться згортати: вода постійно 
ламає лід біля берегів і нищить 
садки для риби. Сьогодні верх-
ня водойма Новодністровської 
ГАЕС вважається найбільшою 
штучною водоймою Європи.   
 Четвертий гідроагрегат 
має дати струм через два роки. 
Потім настане черга споруджу-
вати п’ятий, шостий і сьомий. 
Спочатку на один агрегат йшло 
3 роки, зараз будівельники нав-
чилися робити це за два. «Піс-
ля того, як ми збудуємо всі сім 
агрегатів, це буде найбільша 
станція у Європі за показником 
встановленої потужності», — 
каже Ігор Сирота. 
 До того, як це станеться, у 
шахту четвертого гідроагрегату 
доведеться вмонтувати три ти-
сячі тонн металоконструкцій. 
За словами генерального ди-
ректора Укргідроенерго, ротор 
і статор такого агрегату важать 
1,2 тис. тонн і в діаметрі мають 
шість метрів. «Турбіна обер-
тається зi швидкістю 150 обер-
тів за хвилину, а її діаметр ста-
новить 7,5 метра», — розповів 
начальник зміни електроцеху 
В’ячеслав Соловей.  
 «Ми плануємо змонтувати 
основне обладнання у 2018-19 
роках. Наприкінці 2019 року 
маємо здійснити пробний за-
пуск, а вже у першому квар-
талі 2020 року здати об’єкт у 
промислову експлуатацію», 
— сказав на прес-конференції 
Ігор Сирота. Виробниками об-
ладнання є переважно вітчиз-
няні підприємства. Головним 
чином — харківські підпри-
ємства «Турбоатом» і «Електро-
важмаш». Перший створив по-

ЗРОБЛЕНО В УКРАЇНІ 

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 
Київ — Новодністровськ — Київ 

Кожного вечора рівно о 23.00 вмикаються потужні насоси Ново-
дністровської гідроакумулюючої електростанції і починають качати 
воду з нижнього водосховища станції у верхнє, щоб уранці випус-
тити цю воду назад: гідроагрегати з насосного режиму переходять 
у турбінний, а вода, падаючи з висоти, виробляє електроенергію. І 
ГАЕС повертає її назад в Об’єднану енергосистему... 
Для неспеціаліста це доволі абсурдний приклад переливання із 
«пустого в порожнє». Але енергетики вміють на цьому заробляти 
і заодно балансують енергопотужності: споживають дешеву над-
лишкову електроенергію вночі й дають у систему дорогу і найбільш 
затребувану енергію в пікові години споживання. Тобто вранці та 
ввечері. Таким чином гідроенергетики отримують прибуток і заодно 
збалансовують роботу станцій — переважно атомних та теплової 
генерації — які працюють у базовому, а не маневровому режимі: не 
можуть зупинятися вночі й наростити виробництво вдень.

■

Дністер в
Верхня і нижня водойми Новодністровської ГАЕС вписалися у природні каньйони.❙

Одна з найбільших у Європі Новодністровська ГАЕС виробляє 
дешеву електроенергію та збалансовує потужності українських АЕС

Складна інженерна споруда, найбільше у Європі штучне озеро на вигляд
нічим не відрізняється від пересічного озера. Тільки тим, що потрапити 
до нього можуть не всі охочі.

❙
❙
❙

Будівельний майданчик четвертого гідроагрегату. 
Той момент, коли розміри вражають.
Фото автора.

❙
❙
❙
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воротну гідромашину, другий 
— гідрогенератор-двигун. Уза-
галі частка українського облад-
нання становить 80%. 

Потенціал і потенційні 
противники 
 Станом на сьогоднішній день 
вартість одного кіловата елект-
роенергії, що її виробили під-
приємства гідроенергетики, 
становить 56 копійок. Це лише 
трохи більше, ніж тариф атом-
них станцій — 55 копійок. Таку 
ціну держава платить генерую-
чим структурам за вироблену 
ними електроенергію. Найви-
щий тариф сьогодні має тепло-
ва енергетика, 70% обсягів якої 
контролює компанія «ДТЕК», 
що її пов’язують із бізнесменом 
Рінатом Ахметовим. «Станції 
Ахмета» отримують за свій кі-
ловат 1,54 грн. 
 Таким чином, атомні та гід-
ростанції допомагають державі 
тримати більш-менш стабіль-
ною ціну за електроенергію, 
яку платять промислові підпри-
ємства та населення. Відтак, за 
логікою, чим більше буде та-
ких підприємств, які виробля-
ють дешевий струм, тим краще 
для всіх нас. Тим паче потен-
ціал для розвитку української 
гідроенергетики — величезний. 
Якщо у Європі енергопотенціал 
річок використовують на 95%, 

то в Україні — на 52%. 
 І це лише з огляду на еконо-
мічну складову процесу. Якщо 
ж вести мову про галузеву про-
блему — нестачу регулюючих 
потужностей, то необхідність 
розвитку цього сектору енерге-
тики зростає у рази. Експерти 
галузі зазначають: країні не вис-
тачає щонайменше 2 тис. мВт 
регулюючих потужностей. 
 Сьогодні розвиток гідроенер-
гетики в Україні вважається од-
ним із пріоритетних напрям-
ків, про це вказано, зокрема, в 
нашій Енергетичній стратегії. 
«Після того як буде реалізовано 
всі проекти до 2026 року, ми пе-
рестанемо такою мiрою залежа-
ти від газу та вугілля», — сказав 
Ігор Сирота. За його підрахунка-
ми, сьогодні підприємства цього 
сектору енергетики виробляють 
10,5 млрд. кВт/год електроенер-
гії. «Це дає економію вугілля 5,5 
млн. тонн», — каже він. 
 Обсяги виробництва «гідри-
ків» також дозволяють відомс-
тву непогано заробляти. Так, за 
минулий рік «Укргідроенерго» 
отримала виручку 6 млрд. гри-
вень. Із них чистий прибуток — 
2,2 млрд. гривень. «Забираємо 
воду за ціною 0,61 грн. за кіло-
ват, а виробляємо енергію вар-
тістю 1, 23 грн», — пояснює ма-
тематику виробничих процесів 
Ігор Сирота. 

 Ці цифри набувають особли-
вого забарвлення, якщо згада-
ти, що через два роки в Україні 
має повноцінно запрацювати ри-
нок електроенергії, закон про 
який уже проголосувала Вер-
ховна Рада та підписав Прези-
дент. Якщо цей ринок і справді 
працюватиме на конкурентних 
засадах, Укргідроенерго може 
стати однією із найрентабель-
ніших енергетичних компаній 
нашої держави. Значно «козир-
нішою» за «ДТЕК». І в цьому 
контексті можна прогнозувати 
певний спротив, який може ви-
являти «вугільне лоббі», здійс-
нюючи тиск на розвиток гідрое-
нергетичних проектів.
 Не зацікавлена у розвитку 
вітчизняного «гідро» і Росій-
ська Федерація. Із суто праг-
матичних міркувань: один ме-
гават, який виробляють ГАЕС 
і ГЕС, дозволяє суттєво заоща-
джувати і вугілля, яке ми все 
ж продовжуємо купувати у РФ, 
і газ, який ми, теоретично, мо-
жемо знову брати у «Газпро-
му»...  
 У Європі вважається хоро-
шим результатом, коли вар-
тість коштів, витрачених на 
спорудження одного кіловата 
нових генеруючих потужнос-
тей, не перевищує дві тисячі 
євро. У Новодністровську ця 
цифра становить 660 доларів. 
Саме тому Укргідроенерго не 
має нестачі у фінансових ор-
ганізаціях, які готові кредиту-
вати його на доволі пільгових 
умовах. «ЄБРР, Світовий банк 
дають нам кредити по 1,8% річ-
них, — продовжує генеральний 
директор «Укргідроенерго». — 
Саме ними і користуємося, ро-
зуміючи, що кредити під 24% 
заженуть нас у стагнацію». 
 Гідроенергетика у світі сьо-
годні — напрочуд популяр-
ний вид генерації. ГАЕС актив-
но будують у Канаді, Австрії, 
Швейцарії. До речі, Австрія 
навчилася непогано заробля-
ти на цьому, балансуючи свої-
ми станціями майже половину 
енергетичних потужностей Ні-
меччини, яка через низку не-
обдуманих рішень, ухвалених 
свого часу, сьогодні переживає 
кризу в цій галузі. ■

обидва боки
Схема ГАЕС.❙

Перший гідроагрегат «Слава» почав працювати у 2009 році.❙

Машзал ГАЕС. Цех завдовжки в один кілометр.❙

Підземний перехід між двома гідроагрегатами нагадує воєнний бункер.❙

На нижній майданчик, так званий 48-й рівень, треба їхати ліфтом.❙
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«За останні три роки Україна не продала жодної компанії, тому прийшов 
час проявити політичну волю і виставити держпідприємства на продаж». Рон ван Руден

представник місії МВФ
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МАНІПУЛЯЦІЇ

Петро Другий
Президент Порошенко за всяку 
ціну прагне пролонгувати своє 
перебування біля керма 
ще на одну каденцію
Інф. «УМ»

 Інтернет-видання «Українська правда» надруку-
вало статтю, в якій, посилаючись на свої джерела, 
описала ті методи, котрі використовуватиме чинний 
Президент України Петро Порошенко задля збере-
ження влади. 
 «Велике питання, яке потребує вирішення — це 
пошук комфортного суперника, в якого Порошен-
ко зміг би виграти. З огляду на все ті ж соціологіч-
ні дані, у тому числі закриту соціологію АП, — це 
завдання не з простих. (...). На сьогодні Порошен-
ко має більш-менш високі шанси виграти в друго-
му турі хіба що в лідера «Опоблоку» Юрія Бойка чи 
Вадима Рабіновича, рейтинг якого останнім часом 
несподівано росте, як на дріжджах», — йдеться у 
статті. 
 «Перед обличчям вибору, умовно названого «По-
рошенко чи реванш «регіоналів», у чинного Прези-
дента шансів найбільше. Але в цього варіанта є одна 
несподівана складність. Попри те, що обидва згада-
них опоненти Порошенка формально є членами од-
нієї фракції, по факту вони давно грають у власні 
політичні ігри.
 Для того щоб Президент міг виграти в когось із 
них у другому турі, — або Бойко, або Рабінович ма-
ють зняти свою кандидатуру, інакше вони відбира-
тимуть голоси один в одного. За такого розкладу ніх-
то з них не може вийти в другий тур разом із Поро-
шенком. Водночас умовити знятись із виборів будь-
кого з них — задача не з легких, чи краще сказати, 
не з дешевих.
 Паралельно в команді Порошенка розглядають 
варіант другого туру із лідером «радикалів» Олегом 
Ляшком. З одного боку, просування Ляшка дозво-
лить нівелювати фактор Тимошенко, головного кон-
курента Порошенка, з якою в «радикала» пересіка-
ються електоральні ніші. З іншого боку, на Бан-
ковій думають, що зможуть контролювати Ляшка 
й не дати йому виграти.
 Однак як варіант із Бойком—Рабіновичем, так і 
варіант з Ляшком — дуже небезпечні для Порошен-
ка. Хто може гарантувати, що за Бойка в останній 
момент не впишуться інші олігархи? Або ж що Ляш-
ко, якщо йому вдасться «з’їсти» Тимошенко в пер-
шому турі, не «проковтне» і Порошенка в другому?» 
— запитує «УП».
 Утім, продовжує видання, існує також і «план 
Б». Він полягає в тому, аби не шукати Порошенкові 
«зручного» суперника, а взагалі перенести вибори 
Президента до парламенту. Належить подібна ідея 
екс-Прем’єр-міністру України Арсенію Яценюку. 
 «Яценюк пропонує, щоб Президента, як у Ні-
меччині, обирав парламент. Порошенко такого не 
хоче. І ще, українці не сприймають колективну від-
повідальність: навпаки, у свідомості людей має бути 
«сильна рука». Петро переконаний, що така зміна 
Конституції — пряма дорога до федералізації. Він 
каже, що не хоче бути Президентом, який розірве 
країну на шматки», — розповів «УП» співрозмов-
ник із команди Президента.
 Проте частина найближчих до Президента лю-
дей частково підтримують ідею Яценюка, як-то — 
екс-глава АП Борис Ложкін чи Генпрокурор Юрій 
Луценко. Сам Порошенко має кардинально іншу 
думку. «Віддавати свої повноваження і залиша-
тись «весільним генералом» Президент не має ані 
найменшого наміру. Принаймні поки вірить у свою 
можливість переобратися без цього. Тим паче, нічо-
го не заважає йому повернутись до цієї теми ближ-
че до дати виборів навесні 2019-го, якщо, скажімо, 
соціологія показуватиме невтішні прогнози», — за-
значає «Українська правда». 
 І додає: «Поки що найсерйознішим конкурентом 
Порошенка залишається Юлія Тимошенко. Останні 
півроку вона випереджає його за даними всіх соцо-
питувань. 
 Як не дати Тимошенко вийти в другий тур пре-
зидентських перегонів, завівши замість неї зруч-
ного для Петра Олексійовича кандидата, вже кіль-
ка місяців залишається найважливішим питанням 
для технологів Банкової. І відповіді на нього досі не 
знайшли». ■

■ Наталія ЛЕБІДЬ

Фонд державного майна України 
переніс продаж блокуючих пакетів 
акцій (25%) ДТЕК «Дніпроенерго» 
і ДТЕК «Дніпрообленерго» з 17 на 
31 серпня. Про це повідомляє прес-
служба ФДМУ. Днями «Україна мо-
лода» писала про те, що одночасно 
з приватизацією держпакетів акцій 
буде впроваджене й так зване «сти-
мулююче тарифоутворення» на рин-
ку електроенергії. Використовуючи 
англомовну абревіатуру, новацію та-
кож називають RAB-регулювання. 
Ця система довгострокового тари-
фоутворення, основною метою якої 
є залучення інвестицій у розвиток та 
модернізацію електричних мереж, 
широко застосовується в Європі. 
Проте в наших умовах RAB-регулю-
вання може обернутися (і, скоріше за 
все, обернеться) додатковим підви-
щенням тарифів для населення, котрі 
тепер формуватиме новий власник 
— той, хто викупить дер жавну частку 
підприємств. 

Чому відтермінували
 Проте, на жаль, відкладення 
продажу обленерго вмотивоване аж 
ніяк не прагненням захистити спо-
живача та утримати зростання цін 
на послуги ЖКГ. Перенесення тор-
гів пов’язане з тим, що Національна 
комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку не продовжила ліцензію 
Київській міжнародній фондовій 
біржі, на якій вони повинні були 
відбутися. Відтак для приватизації 
шукатимуть інший майданчик.
 Поза тим держава Україна все-
таки прагне пустити з молотка дер-
жавну частку обленерго. Щоправда, 
довкола цього питання назріває не-
абиякий конфлікт. Наразі у Києві 
очікують міністра енергетики США 
Ріка Перрі. Ще в червні Президент 
Петро Порошенко, анонсуючи його 
візит, сказав в інтерв’ю телекана-
лам: «Нам є багато про що говорити, 
зокрема про участь американських 
компаній у приватизації українсь-
ких енергетичних компаній — як 
енергозбуту, так і енергогенерації». 
Таким чином, успіх перших прода-
жів може відкрити Україні шлях до 
великих інвестицій, а також до ста-
більної фінансової підтримки з боку 
Заходу. Але це, щоправда, лише в 
теорії.
 При цьому категоричним про-
тивником RAB-регулювання (без 
якого неможлива приватизація) 
неочікувано виступив… Прем’єр 
Володимир Гройсман. «Так званий 
RAB-тариф, який ввела НКРЕКП, 
не підтримується і не може бути під-
триманий українським урядом. Я 
як Прем’єр-міністр такий підхід не 
підтримую і знаю точку зору колег-
міністрів. Ми вважаємо, що тариф 
є необ’єктивним, несправедливим 
і не відповідає умовам прозорості, 
що може призвести до зайвих вит-
рат українських громадян на елек-
троенергію», — прокоментував си-
туацію очільник Кабміну. 
 «Наша позиція полягає в тому, 
щоб НКРЕКП надала всі розрахун-
ки, потрібно провести обговорення 
з експертним середовищем за конк-
ретними пунктами і довести їм, що 
схема, яку вони впроваджують, пра-
цювати не може», — заявив Гройс-
ман минулого тижня.
 У зв’язку з цим Прем’єр дору-
чив Міністерству енергетики та 
вугільної промисловості із залу-
ченням Міністерства економічно-
го розвитку і торгівлі провести від-
повідні консультації з учасниками 
ринку і зацікавленими сторонами. 
«НКРЕКП — незалежний регуля-
тор, але уряд таке рішення підтри-
мати не може», — ще раз наголосив 
Гройсман. 
 Тим часом близький до Прези-

дента Порошенка глава НКРЕКП 
Дмитро Вовк став на захист сти-
мулюючого тарифоутворення та від-
повів на його критику. «Заяви окре-
мих експертів не можуть переважи-
ти дії регуляторів усіх країн Європи 
та позицію міжнародних донорів», 
— зазначив він. «Перехід до сти-
мулюючого тарифоутворення пере-
дбачений всіма стратегічними до-
кументами — від Європейських ди-
ректив до коаліційної угоди та пла-
ну дій уряду», — зазначив Вовк.

Далі буде?
 У чому Вовк дійсно має рацію, 
так це в тому, що ще у 2002 році Єв-
ропейський Союз зобов’язав країни 
Східної Європи застосовувати RAB-
регулювання при встановленні та-
рифів на електроенергію. Згодом 
на нову систему перейшли Чехія, 
Словаччина, Угорщина, Польща, 
Румунія, Болгарія та низка інших 
країн.
 Правда й у тому, що Міжнарод-
ний валютний фонд як найбільший 
кредитор України, який формує 
думку західних інвесторів і фінан-
сових організацій, дійсно наполя-
гає на великій приватизації. Пред-
ставник місії МВФ Рон ван Руден, 
виступаючи на конференції в Лон-
доні, зазначив, що для вирішення 
деяких питань (наприклад, щодо 
земельної реформи) Україні можна 
дати більше часу. Але приватиза-
ція не може далі відкладатися: «За 
останні три роки вони не продали 
жодної компанії, тому прийшов час 
проявити політичну волю і вистави-
ти держпідприємства на продаж», 
— зазначив ван Руден.
 Однак «Україна молода» пи-
сала й про інший бік приватизації 
обл енерго: про збільшення тарифів 
для населення. Саме тому минуло-
го тижня більше тисячі представ-
ників профспілкових організацій та 
активістів із різних регіонів країни 
вийшли на акцію протесту до Фон-
ду державного майна з вимогою ска-
сувати запланований продаж 8 обл-
енерго. 
 Оганізаторами цієї акції висту-
пили голова Федерації незалеж-
них профспілок України Сергій 
Павленко та депутат Київради від 
ВО «Свободи» Петро Кузик. «Фонд 

держ майна хоче розпродати остан-
ні обленерго. Олігархи рвуться от-
римати повний контроль над елект-
роенергією. Вони доять та доять Ук-
раїну, і кінця цьому не видно. Вони 
хочуть отримувати весь прибуток і 
безконтрольно підвищувати тари-
фи. А в цей час держава втрачає ос-
танній контроль над енергетикою 
країни, у неї залишилося 25% у 8 
обленерго. Скоро може не залиши-
тися нічого!» — заявив Павленко. 
 «Скоро олігархи взагалі будуть 
самостійно встановлювати україн-
цям ціну на електрику — на свій 
розсуд. Ми не дозволимо олігархам 
та чиновникам безкарно грабувати 
людей. Ми зробимо все, щоб зупи-
нити розпродаж у руки багатіїв за-
лишків народної власності», — до-
дав Петро Кузик.
 Вдасться активістам чи ні здій-
снити подібний амбітний намір — 
питання відкрите. Проте клінч По-
рошенка та Гройсмана (перший з 
яких хоче продажу обл енерго, а 
другий цьому нібито чинить спро-
тив) може відіграти свою роль. 
Хоча, наприклад, колишній міністр 
ЖКГ Олексій Кучеренко не дуже ві-
рить у щирість очільника Кабміну. 
 «Уся попередня приватизація 
звелася до того, що за рахунок спо-
живачів та енергоринку були іміто-
вані інвестиційні програми. Я ро-
зумію рішення уряду (про привати-
зацію обленерго), адже йому дуже 
необхідні гроші. Не випадково кіль-
ка днів тому Гройсман зізнався, що 
не вистачає коштів на покриття де-
фіциту бюджету Пенсійного фонду. 
Саме тому було прийнято рішення 
про продаж, адже я не вірю, що на 
сьогоднішній день в Україні дійсно 
можуть зайти стратегічні інвесто-
ри», — говорить Кучеренко.
 «Чи прийдуть інвестори, по-
живемо — побачимо, але я побою-
юся, що це знову призведе до зрос-
тання тарифів у зв’язку з тим, що 
в Україні дуже слабке й неефектив-
не регулювання цього монопольно-
го ринку», — додав він. 
 У кожному разі продовження 
цієї історії матиме місце 31 серп-
ня, коли повинні відбутися (або ні) 
перші торги. Чи залишиться ще не-
приватизована частка обленерго в 
державних руках? ■

ВІДЛУННЯ

Дай, Боже, нашому теляті 
їхнього Вовка «з’їсти»
Фонд держмайна дав задній хід продажу 
обленерго. Але, щоправда, ненадовго

■

Мітинг під стінами Фонду держмайна. Головна вимога — 
зупинити продаж обленерго. 

❙
❙
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Пролітаючи 
над 
хмарами 
Сатурна 
Зонд «Кассіні» 
максимально 
наблизився до 
планети-гіганта
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора космічний зонд «Кас-
сіні» розпочав фінальну фазу 
своєї місії на Сатурн, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Апарат виконує перше 
із запланованих наближень до 
гігантської планети. Він підій-
де до неї настільки близько, що 
пролетить крізь верхні шари ат-
мосфери. Якщо місія буде успіш-
ною, «Кассіні» надішле унікаль-
ні дані про хімічний склад Са-
турна. Наступного місяця апа-
рат має здійснити свій останній 
драматичний маневр: занурити-
ся в атмосферу планети і згорі-
ти.
 Нині «Кассіні» виконує серію 
обертів довкола Сатурна у про-
сторі між його атмосферою та 
кільцями. Станом на ранок по-
неділка він як ніколи близь-
ко підійшов до верхівок хмар 
— пролетівши за 1600 кіломет-
рів над ними. Це дозволяє зонду 
зібрати зразки газів із найвищих 
шарів атмосфери.
 Науковці вважають, що Са-
турн приблизно на три чверті 
складається з водню і на чверть 
— із гелію, пояснює Ніколас Ал-
тобеллі, науковець із проекту 
«Кассіні» Європейської косміч-
ної агенції. «Вважають, що ва-
жчий гелій опускається вниз, — 
розповів він Бі-Бі-Сі. — Сатурн 
виділяє більше енергії, ніж пог-
линає з Сонця, це означає, що він 
поступово втрачає гравітаційну 
енергію». 
 Занурення в атмосферу озна-
чатиме, що на апарат почне діяти 
сила тяжіння, і «Кассіні», мож-
ливо, доведеться використовува-
ти двигуни для підтримання ста-
більності. Але науковці вірять, 
що зонд упорається, і сподівають-
ся, що під час наступних набли-
жень він спуститься ще нижче.
 Місія «Кассіні» має відповіс-
ти і на деякі інші важливі запи-
тання про Сатурн. Одне з них — 
скільки триває день на планеті. 
Дослідники припускають, що 
йдеться про близько 10,5 годи-
ни, але хотіли б отримати точнi-
шу цифру. Утім поки що ці вимі-
ри зазнали невдачі.
 Місія «Кассіні», яка триває 
вже 20 років, стала результатом 
співпраці між американською, 
європейською та італійською 
космічними агенціями. 15 вере-
сня вони припинять роботу апа-
рата, в якому закінчується паль-
не і який скоро вийде з-під конт-
ролю. Науковці хочуть уникнути 
можливого падіння зонда на су-
путники Сатурна Титан та Енце-
лад. Ці небесні тіла можуть під-
тримувати просте бактеріальне 
життя. Інший супутник Сатурна 
— Європа — є головним канди-
датом на позаземне життя. І єди-
ний спосіб уникнути зіткнення з 
супутниками планети — це зни-
щити апарат, спрямувавши його 
в атмосферу Сатурна. ■

■

Обмеження для російських 
дипломатів у США 
 Вашингтон планує скоротити дозволений радіус пе-
реміщення російських дипломатів по США у відповідь 
на дії Москви щодо американського дипперсоналу та 
дипвласності в Росії, повідомляє газета «Ізвєстія» з 
посиланням на дипломатичні джерела. «Йдеться про 
скорочення периметру з 25 миль (40 кілометрів), який 
діє на цей час, до 10-15 миль (16-24 кілометри)», — 
зазначає видання. При цьому адміністрація США також 
може запровадити процедуру нотифікації, у рамках якої 
дипломати з Росії будуть зобов’язані за три робочі дні 
повідомляти Держдепартамент про свої плани поїхати 
на відстань, яка перевищує встановлені норми. Рішен-
ня про запровадження більш жорсткого режиму пере-
бування російської дипломатичної місії у США буде ого-
лошоно до 1 вересня. 

Польща не відновить малий 
прикордонний рух iз РФ 
 Влітку минулого року, у зв’язку з самітом НАТО у 
Варшаві та Світовими днями молоді у Кракові, Поль-
ща тимчасово припинила малий прикордонний рух з 
Україною та РФ. Згодом його було відновлено з Ук-

раїною, але з Калінінградською областю — ні. Як ска-
зав міністр внутрішніх справ та адміністрації Поль-
щі Маріуш Блащак, малий прикордонний рух не по-
вернуто «з огляду на загрозу, пов’язану з російською 
політикою». Ще минулого року віце-міністр Себастьян 
Хвалек наголошував, що «інформація, зібрана поль-
ськими спецслужбами, вказує на загрозу безпеці та 
дії, результатом яких може бути дестабілізація Поль-
щі, як це мало місце в інших країнах регіону». І додав, 
що «прикладом можуть бути дії Росії в Україні напе-
редодні анексії Криму».

Лондонський Біг-Бен замовкне 
на чотири роки
 Славетний Біг-Бен іде на ремонт — він замовк-
не до 2021 року. Востаннє куранти прозвучали вчора 
опівдні. Після цього вони не працюватимуть, доки три-
ватиме ремонт годинника та годинникової вежі Вест-
мінстерського палацу — Вежі Єлизавети. Великий 
дзвін вежі звучав на початку кожної години впродовж 
157 років. Востаннє він змовкав у 2007 році, а до того 
це відбувалося під час капітальних ремонтів між 1983 
і 1985 роками. У британському парламенті, де розта-
шований Біг-Бен, заявили, що зупинка годинника за-

хистить робітників, які робитимуть ремонт. Куранти все 
одно битимуть на такі важливі свята, як Новорічна ніч 
та Поминальна неділя. Ремонтна бригада вже встано-
вила риштування, роботи з відновлення та реконструк-
ції внутрішньої частини вежі вже розпочали. 

У віце-прем’єра Австралії виявили 
подвійне громадянство
 Скандал в австралійській політиці: у віце-прем’єр-
міністра Барнабі Джойса виявили громадянство Нової 
Зеландії. Це може призвести до втрати ним посади та 
місця у парламенті, повідомила вчора агенція «Франс 
Пресс». Ситуація може спричинити урядову кри-
зу, адже ліберально-консервативна коаліція на чолі з 
прем’єр-міністром Малкольмом Тернбуллом може втра-
ти більшість у парламенті, де має перевагу лише в один 
голос. Віце-прем’єр Джойс уже підтвердив, що має гро-
мадянство Нової Зеландії. Згідно з австралійським за-
конодавством, депутати парламенту не мають права на 
подвійне громадянство. Донедавна маловідома норма 
закону останніми тижнями призвела до відставки кіль-
кох парламентаріїв. У понеділок Джойс заявив, що не 
піде у відставку, тому зараз його справа потрапить на 
розгляд до Верховного суду Австралії. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Уперше в історії Польщі 
вшанування річниці так званої 
«польської операції» НКВС от-
римало державний ранг. На ос-
нові рішення, прийнятого ра-
дянською владою 80 років тому, 
почалися масові вбивства поля-
ків, що жили на території Ра-
дянського Союзу. В період ве-
ликого терору 1937—38 років 
було засуджено до смерті понад 
111 тисяч поляків, а майже 29 
тисяч було заслано до таборів. 
Більшість померли від голоду, 
хвороб і непосильної праці. Ще 
понад 100 тисяч було виселено 
до Казахстану, Сибіру, в район 
Харкова та Дніпропетровська. 
Історики польського Інститу-
ту національної пам’яті оціню-
ють, що «польська операція» 
була одним iз найбільших зло-
чинів з ознаками геноциду в іс-
торії Європи XX століття. Так 
звана «польська операція» по-
чалася за наказом, підписаним 
11 серпня 1937 року народним 
комісаром НКВС Миколою 
Єжовим.
 Із нагоди 80-ї річниці по-
чатку трагічних подій гру-
па з-понад ста польських бай-
керів зранку в неділю вируши-
ла з Варшави в рейд місцями 
геноциду поляків. Це вже сім-
надцята така акція, яку ще на-
зивають «Катинський рейд». 

На тих iз них, хто обрав найдов-
ший маршрут — аж до Іркутсь-
ка, чекають 10 тисяч кіломет-
рів дороги і місяць на мотоцик-
лі. Розпочався рейд у неділю о 
9-й ранку зі спільної молитви 
на площі Пілсудського у Вар-
шаві. Командор рейду отець 
Марек Кєдрович наголошує, 
що в ті трагічні роки вбили май-
же 140 тисяч осіб, а, відповідно 
до документів, близько 111 ти-
сяч iз них розстріляли лише за 
те, що вони були поляками. Він 
зазначив, що пам’ять про них є 
обов’язком поляків. Мотоцик-
лісти, які брали участь у попе-
редніх рейдах, наголошують, 
що під час подорожі на схід 
вони відвідують покинуті мо-
гили поляків i бачаться зі спів-

вітчизниками, котрі там меш-
кають. Також вони розповіда-
ють про приголомшливу тишу, 
яка пронизує Катинський ліс.
 Мета рейду — шляхет-
на й гідна всілякої пошани. 
Але цього року в бочці меду 
з’явилася ложка дьогтю. В 
інтерв’ю польським ЗМІ бай-
кери розповідали, що вони 
відвідають місця злочинів ко-
муністичного та нацистського 
режимів і... УПА. Третя про-
грама Польського телебачен-
ня також у своєму репортажі 
ставить на одну дошку НКВС, 
СС і Українську повстансь-
ку армію. Додамо, що в самій 
Польщі громадськість щодо 
«Катинського рейду» та його 
учасників розділилася. Адже 

свого часу організатори рейду 
підтримали членів пропутінсь-
кого націоналістичного моток-
лубу «Нічні вовки», яким вла-
да Польщі не дозволила здійс-
нити «мотопробіг на Берлін».  
Тож хочеться сподіватися, що 
рейд польських байкерів усе 
ж не стане черговою антиук-
раїнською провокацією.
 Адже в Україні в ці дні та-
кож ушановують жертв реп-
ресій проти поляків. Зокре-
ма, в Житомирі відбулися 
урочисті заходи, присвячені 
80-м роковинам сталінських 
злочинів. Біля місцевого Ме-
моріалу жертвам сталінсь-
ких чисток відправлено бого-
служіння. За жертв комуніс-
тичного злочину молилися 
православні та католицькі свя-
щеннослужителі. Пам’ятні за-
ходи пройшли у місці сталінсь-
ких вбивств та поховань при-
близно 20 тисяч осіб. Серед них 
спочивають понад 6 тисяч по-
ляків, розповіла голова Жито-
мирської обласної Спілки по-
ляків України Вікторія Ляс-
ковська-Щур. Вікторія Ляс-
ковська-Щур наголосила, що 
також двох її дідусів розстрі-
ляли під час «польської опера-
ції» НКВС у 1937 році. У брат-
ській могилі жертв сталінсько-
го терору в Житомирі поховані 
також українці та представни-
ки інших національностей. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Щонайменше 17 осіб загинуло унас-
лідок збройного нападу на турецький 
ресторан в Уагадугу, столиці західноаф-
риканської країни Буркіна-Фасо, у ніч на 
понеділок, повідомляє агенція «Франс 
Пресс». Озброєні люди відкрили вогонь 
по відвідувачах популярного серед іно-

земців турецького ресторану «Стамбул» 
у центрі міста. Місцева влада повідоми-
ла, що серед загиблих є представники 
кількох національностей, напад кваліфі-
кують як терористичну атаку. За різними 
повідомленнями, серед жертв є громадя-
ни Туреччини та Франції. У лікарні міста 
підтвердили, що один з убитих — турок 
за національністю.

 Щонайменше восьмеро осіб отрима-
ли поранення. За останніми даними, троє 
озброєних людей вели кількагодинну пе-
рестрілку з поліцією, згодом вони забло-
кувалися у приміщенні. Поліція не виклю-
чає, що нападники утримують заручників. 
«Сили безпеки та елітні підрозділи досі 
задіяні на місці події», — повідомив учо-
ра під час свого звернення по місцевому 

телебаченню міністр інформації Буркіна-
Фасо Реміс Данджину. За повідомлення-
ми поліції, місцевих жителів з району нав-
коло ресторану перед початком спецопе-
рації було евакуйовано.
 Ресторан «Стамбул» розташований 
за 200 метрів від кав’ярні «Капучіно», 
яка зазнала терористичного нападу на 
початку 2016 року. Тоді ісламістами було 
вбито 30 осіб, серед яких було 23 інозем-
ці з 18 країн світу, зокрема українська ро-
дина — троє дорослих та 9-річна дитина. 
Відповідальність за атаку взяло на себе 
угруповання «Аль-Каїда в ісламському 
Магрібі». 
 Існує побоювання, що новий напад — 
це також справа рук бойовиків однієї з гі-
лок «Аль-Каїди», яка діє в Сахелі — ре-
гіоні на півдні Сахари, зазначає кореспон-
дент Бі-Бі-Сі Алекс Дювал-Сміт. Міністр 
зв’язків цієї країни Реміс Данджино також 
заявив, що і цього разу йдеться про напад 
ісламістів. Буркіна-Фасо, одна з найбідні-
ших країн світу, межує з Малі, де з 2012 
року діють озброєні ісламісти. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ТЕРОРИЗМ

Розстріляний 
«Стамбул» 
Унаслідок нападу на ресторан 
у Буркіна-Фасо загинули 
щонайменше 17 осіб

■

Жертвами атаки ісламістів стали переважно іноземні туристи. ❙

ПРОВОКАЦІЯ

«Нічні вовки» наближаються з заходу
За лаштунками шляхетної акції прилаштували черговий антиукраїнський випад

■

«Катинський рейд» триватиме місяць. ❙



8 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 СЕРПНЯ 2017 ГАРЯЧА ТЕМА

«Прийшло розуміння: якщо я хочу, 
щоб він повернувся живий, то маю 
допомагати, чим можу»
 ■ Маріанно, коли ваш чоловік сказав, 
що йде добровольцем на війну, ви його 
відмовляли? 
 — Він кілька разів казав, що от люди 
воюють, а я з Донецька — сиджу вдома. 
Ну, я слухала і думала — говори-гово-
ри. Але переломним стала стаття Всево-
лода Стеблюка, київського медика. Він 
розповідав про події в Іловайському кот-
лі, як він витягував поранених, як вми-
рали та боролися наші хлопці. Мій чо-
ловік сказав, що йому соромно стояти 
осторонь. Бо його сім’я, його рід завж-
ди жили на Донбасі. Тож треба відстоя-
ти від загарбників рідний край.
 В Олександра була після Майдану 
поранена нога. Я сказала — куди ти пі-
деш, у тебе ще нога не зажила. А він — 
уже вирішено, я йду на війну. Два дні я 
била посуд, сварилася. Не відмовляла, 
але відчувала досаду. І ніби недобре, що 
він йде, бо тут вистачає роботи з біжен-

цями — їх кудись треба влаштовувати, 
адаптувати, а хто це робитиме? І з іншо-
го боку, хто ж буде країну боронити! 
 Прийшло розуміння, що якщо я хочу, 
щоб він повернувся живий, то маю допо-
магати, чим можу. Мої емоції йому ні до 
чого. Тож витерла сльози, дістала гроші 
і кажу — йди купуй форму, бо знаю, що 
всі пішли голі-босі. До речі, купив заве-
лику та погану. Тоді, на початку, мало 
хто що розумів, що потрібно.
 ■ Робота з біженцями, про яку ви зга-
дували, в чому полягала?
 — У нас була група з п’яти чоловіків, 
усі майданівці, «східний філіал» Шпи-
талю Майдану. Вони вивозили людей із 
Донецька і Слов’янська. Жінки забезпе-
чували цей процес у Києві. 
 Ми розробили систему, як люди, не 
відкриваючи до останнього своїх даних, 
могли отримати квиток, щоб про це мало 
хто знав. Ми брали лише жінок і дітей, 
бо чоловіки мають воювати за свою краї-
ну, а не тікати. За допомогою цієї систе-
ми ми вивезли 2,5 тис. людей. А зруйну-
вала її ДСНС, що зробила проміжні табо-
ри для біженців. 
 Коли ми казали, давайте, от Де-
бальцеве близько, під’їдьте, там люди в 
скруті, нам відповідали: «Ну, якщо ви 
нас заправите...». Де ми візьмемо гро-
ші, та й узагалі — ви державна структу-
ра! Нам зателефонувала мама хлопчика, 
якому потрібен був діаліз. Вони сиділи у 
підвалі, і дитина могла запросто помер-
ти. Мій чоловік домовився з Хотабичем, 
він тоді на своїй «таблеточці» вивозив 
людей. Вони вже деякий час співпрацю-
вали. Коли Хотабич з Олександром при-
їхав, у підвалі було повно людей, жінки 
та діти. Усі благали — заберіть! Усі не 
влізли. Приїхали ще. 
 Новина, що тут вивозять, розійшла-
ся містечком, на іншому кінці якого 
йшов бій. До підвалу ще поприходили 
матусі з дітьми. Знов завантажили ма-
шину. Люди сиділи та стояли скрізь, ма-
шина була битком. Поїхали та поверну-
лися знов. На останній рейс не вистачи-
ло палива. Олександр із каністрою побіг 
до наших БМП: «Хлопці, допоможіть». 
Ті підійшли, зазирнули в машину, а там 
жінки та діти з жахом в очах. Завмер-
ли, мовчать. Військові тоді вже самі з 
каністрою побігли, бо треба своїх ряту-

вати. Загалом з-під обстрілу вивезли 76 
людей. А представники служби ДСНС 
сказали: що ми будемо з цими людьми 
робити? Вони зробили табір для біжен-
ців, напнули намети, поставили собі 
душ, комп’ютери підключили, а що ро-
бити з людьми — не знають. 
 ■ Тож Майдан, допомога біженцям і, 
зрештою, війна.
 — Так, Саша поїхав на фронт із цими 
п’ятьма хлопцями, що разом людей виво-
зили. Троє з них досі воюють. Вони з До-
нецька, вік 50+. Спочатку був батальйон 
«Донбас», вони брали добровольців, 
тож чоловік пішов туди. Це третя хвиля 
була. Поїхали під Дніпропетровськ. Але 
в «Донбасі» вже було якось дивно. 
 Телефонує мені чоловік і каже: ми 
вже третій тиждень на полігоні, ніхто 
з нами не займається, тренувань нема, 
зброї нема, контрактів не підписують, 
їжа лише від волонтерів. Я це послуха-
ла і зрозуміла, що маю щось придума-
ти. Так я вийшла на тренінг НАТО з па-
рамедицини. Американські інструкто-
ри самі шукали виходів на військових. 
Тож відразу погодилися їхати. 
 У нас за часів Майдану склалися доб-
рі стосунки з санаторієм Новомосковсь-
ка. Я туди зателефонувала, чи пустять 
вони в актовий зал і поселять інструк-
торів та перекладачів. Кажу, так і так 
— буде теорія та практика: хлопці побі-
гають на вулиці під соснами. 25 людей 
буде тренуватися. В санаторії були пат-
ріоти. Погодилися, ще й самі запропону-
вали викладачів годувати. Так почалося 
навчання. У Дніпрі закупили свинячих 
ніжок, бо зашивати рани вчаться саме на 
них. 
 Щоб потрапити на тренінг, хлопці 
двi години йшли пішки з полігона. Зго-
дом у санаторії вже і їх почали годувати. 
Під час тренінгу мені зателефонував вій-
ськовий з позивним Серафим iз 93-ї бри-
гади. Я йому й похвалилася, що в нас на-
товський тренінг. Він каже — нам теж 
треба. За кілька хвилин задзвонив мені 
начальник штабу 93-ї ОМБр, полковник 
Губський. 
 Не встигла зібратися, як приїхали 
в санаторій уже втрьох — начальник 
штабу Дмитро Губський, зам команди-
ра бригади з бойової підготовки Сергій 
Сердюк та Роман Бабіч, медик батальйо-

ну, що мав виходити на фронт. До речі, 
Роман — це той славетний доктор аеро-
порту Діск, що врятував безліч наших 
хлопців та став Народним Героєм Украї-
ни. Зрештою домовилися з керівником 
натовців провести тренінг ще й для вій-
ськових. Чесно кажучи, тоді я скорис-
талася моментом. Кажу начштабу — я 
вам тренінг, а мій чоловік iз товаришами 
— на полігоні сидять, «Донбас» про них 
забув, вони прийшли захищати країну, 
візьміть їх до себе. 
 ■ Обміняли чоловіка на тренінг?
 — Так. Хоча тоді подумала, що він 
скаже — адже його саме не було, пішов 
до магазину. Тому кажу Губському, що 
вирішує чоловік. Ми ще розмовляли з 
інструкторами, коли чоловік прийшов. 
Я йому кажу — ось начальник штабу 
93-ї бригади, домовляйтеся. Вирішили в 
момент. Хлопцям сказали, де казарма, і 
вже в грудні Саша пішов в аеропорт. Чо-
ловік iз товаришами пішов як підрозділ 
розвідки. Саша — з генеральської сім’ї, 
тож він мав добре уявлення, що таке 
розвідка. Розвідник мусить мати пев-
ний склад характеру — щоразу мисли-
ти і чинити нестандартно. Ну і чітко ро-
зуміти, що або всі гинуть, або всі повер-
таються.

Нема чого їздити до Освенцiма — 
можна натомість поїхати в казарму
 ■ Що тоді відчували?
 — Я розуміла, що маю йому допома-
гати, інакше він може не повернутися. 
Думала, що потрібно військовим — ка-
ремати, спальники, лампи, їжа, плівка, 

щоб закрити дірки в стелі та вікнах. Во-
зили все: від трусів до біноклів і карт. 
Мене фінансово підтримувала моя сім’я. 
Ще був потрібен транспорт. Розвідці без 
нього ніяк. Машина на фронті довго не 
живе. Першу автівку розбили в Тонень-
кому, на початку 2015 року. Потім друзі 
назбирали грошей, ми пригнали ще одну 
машину. Вона прожила десь півроку. Ос-
тання — «Звір», пройшла до дембеля на-
шої групи. Зараз «Звірик» воює у друзів 
з 25-ї ОМБр. Якщо хтось скаже, чоловік 
на фронті заробляє, то ви спробуйте за ті 
гроші повсякчас лагодити та заправляти 
машину. Спочатку ще й самим їжу купу-
вати доводилося.
 ■ Чому почали приїжджати з психо-
логами?
 — Моя подруга — професійний пси-
холог. Дуже важливо розповісти солда-
там, що таке стрес і як із ним боротися. 
Як людська психіка реагуватиме на ті 
жахливі умови, в яких військові опи-
няться. Для такого навчання потріб-
ні групи десь по 20-25 людей. Так і зай-
малися. От одного разу приходимо, нам 
кажуть — iдіть в актову залу. А там си-
дить 600 людей. Боже! Але у військових 
була така потреба в цих знаннях, що на-
віть після закінчення лекції десь години 
півтори до дівчат підходили і запитува-
ли, чому так і так. Були в бригаді штатні 
психологи, але вони не спеціалісти. Всі 
хороші фахівці за 25 років, поки розва-
лювали армію, з армії пішли. 
 ■ Як часто ви їздили до чоловіка?
 — Щойно діставали те, що треба 
відвезти, і гроші на дорогу, то й їхали. 

Дружина добровольця — про евакуацію тисяч людей iз 
Донецька та Слов’янська, тренінг НАТО з парамедицини, 
службу чоловіка та необхідність збирати 28 підписів для 
звільнення з військової частини 

ДІЙОВІ ОСОБИ

Марія СУЛИМА

Проводжати на фронт і ненавидіти вок-
зал, чекати на дзвінок, відпустку, по-
вернення, практично воювати разом iз 
чоловіком, а потім так само разом по-
вертатися до мирного життя — саме 
така доля випала дружинам наших вій-
ськових, що воюють на сході України. 
Історія Маріанни Варшавської.

■

Маріанна Варшавська:
чи воєнний?

Маріанна Варшавська.
Фото автора.
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Двічі-тричі на місяць. Ніколи не забуду 
казарми, тамтешню їжу. Якщо поголо-
дувати кілька днів, то смажені свинячі 
вуха можна, звичайно, їсти. Нема чого 
їздити до Освенцiма — можна натомість 
поїхати в казарму. Це жах. Так люди 
не мають жити. У всьому світі система 
така, що кожний підрозділ живе у своє-
му кубрику. Не можна заганяти 200 лю-
дей, щоб вони жили в одному залі на дво-
поверхових ліжках. Не можна, щоб не 
було душу, не можна ходити в таку вби-
ральню. Це зневага людської гідності. 
Звичайно, були й приємні моменти. Од-
ного разу в казармі для нас засмажили 
шашлики. Їхній смак я ніколи не забу-
ду. Зараз iз їжею у військах стало кра-
ще. Навіть останній раз чоловік тушон-
ку нову привіз, щоб ми подивилися, що 
вона таки з м’яса. Але готують на фрон-
ті самі, як і в 2014-му. Польових кухонь 
на фронті немає.

Я не бачила змін у чоловікові, 
бо мінялася сама
 ■ Що було найтяжче?
 — Чекати на дзвінок. Дочекатися, 
щоб зателефонував, а потім, поклавши 
слухавку, знову чекати. Найстрашніше 
було їхати на Київський вокзал і про-
воджати Сашка на Дніпропетровський 
потяг. Навіть якщо йшли в цивільному 
— ти бачиш, цього дружина проводжає, 
того мати, того родичі. Досі не можу 
стримати сліз. Ненавиджу вокзал. За-
раз я військових та їхніх родичів серед 
усіх людей можу відрізнити. Вони інші. 
Мабуть, це назавжди. Приходила додо-
му — жодних слів, бо треба просто дожи-

ти. Мене найбільше підтримали моя сес-
тра і мій брат, мій син. Мої дівчата-пси-
хологи приходили і ми домовлялися, що 
робимо далі. Увесь час були зайняті. Так 
легше.
 ■ Коли ви приїжджали до чоловіка, 
помічали в ньому якісь зміни?
 — Я не бачила змін у чоловікові, бо 
мінялася сама. На війні чоловік не мі-
няється, він дуже концентрується і на-
пружується, він замикається. У Саші 
було кілька відпусток — я вже зна-
ла, що спочатку йому треба виспатися, 
від’їстися. Найтяжчим був день третій. 
Тоді починало все боліти: спина, шлу-
нок, голова, коліна. Не було б війни, я 
б ніколи не дізналася, що маю таке тер-
піння, можливість так довго виносити 
чужий біль, слугувати комусь опорою. 
Насправді весь тягар депресії почався 

тоді, коли чоловік проходив ВЛК — вій-
ськово-лікарську комісію. 
 ■ Мабуть, це варто окремої розмо-
ви?
 — Це було ще те випробування. До 
речі, під час ВЛК людей не лікують. 
Тільки досліджують. Військові лікарі 
не бачать, що офіцеру зле. Є негласний 
наказ — офіцери мають повернутися на 

фронт. Бо їх не вистачає. Мій чоловік 
не міг сидіти — або стояти, або лежати, 
так спина боліла. Ще й тиск зашкалю-
вав. В Інституті нейрохірургії сказали, 
що потрібна операція на хребті. В Інсти-
туті ортопедії підтвердили, що чоловік 
потребує негайного оперативного ліку-
вання. Інакше чекає інвалідність. Тоб-
то про армію вже не йдеться. Цивільний 
лікар може побачити, що людина не при-
датна до служби, а військового хірур-
га, що таке напише, можуть послати на 
фронт. На фронт ніхто не хоче. Тому у 
військовому шпиталі ніяких проблем 
зі здоров’ям не бачили. А коли читали, 
що Сашко — офіцер розвідки, то взагалі 
казали, що в нього все гаразд. Нарешті 
ми отримали висновок ВЛК. Там стояло 
«обмежено придатний у воєнний час і не 
придатний — у мирний». 
 АТО — це що? Мирний час чи воєн-
ний? От Саша поїхав у військову части-
ну. Вкотре його провела. Взяв відпустку 

за попередній рік і повернувся. Раптом 
йому зателефонував начальник підроз-
ділу: «Де ви є? Завтра щоб були в мене». 
Знову в дорогу. Доїхати до Сiверськодо-
нецька ще можна. Далі — суцільна не-
визначеність. «Маршрутки» на фронт не 
ходять. Далі — як прийдеться, від блок-
поста до блокпоста. Інколи і ночувати 
доводиться, де ніч стрінеш. За три дні 
Сашко повертається. Лається, каже, що 
командир не міг зайти в сусідній кабінет 
і спитати, де я. Приїхав, показав доку-
менти. Кажуть — добре, їдьте назад.
 Завершується відпустка, а докумен-
ти зi шпиталю у частину не надійшли. 
Знову на фронт. Там стає зле, гіпертоніч-
ний криз. Викликають «швидку». У Сi-
верськодонецьку тиск збили і послали 
назад. Кажуть: якби вас одразу повезли 
в Дніпро, то ви б могли звідти потрапити 

до Києва в кардіологію. В нас кардіоло-
гії немає, але направити в Дніпро не має-
мо права. Маєте повернутися на фронт, 
може, там вам дадуть направлення на 
лікування. Чоловік знову їде на фронт. 
Уже два місяці пройшло, як ВЛК визна-
ла людину непридатною до служби, а до-
кументи не надійшли. 
 Зрештою Олександра направляють до 

Дніпра. Знов дорога. Коли він дістався 
госпіталю, то там уже були неприйомні 
години. Саша телефонує додому — я на 
вулиці, сонце сідає, грошей обмаль, сер-
це не так щоб боліло, але відчуваю важ-
кість. Це обставини, за яких навчаєш-
ся приймати нестандартні рішення. Що 
робити, щоб чоловіка з тієї армії комісу-
вали? Ситуація патова — ніхто не хоче 
брати на себе відповідальність. Цивіль-
ні лікарні не беруть, військовий госпі-
таль теж не хоче, бо він пройшов ВЛК 
і там виписка, що непридатний. Вран-
ці чоловік стоїть на КПП у військовому 
шпиталі, ось раптом йому дзвонять. Ка-
жуть, три дні, як на вас наказ про демо-
білізацію вийшов. Тож їдьте у частину. 
Вам зле? То це вже до цивільних. Ви вже 
не наш, не військовий. 
 ■ Комісували заднім числом. Це й 
усе, вільний?
 — Ні. Щоб вилізти з окопа, треба 
зібрати 28 підписів, зокрема з ЖЕКу 

частини, що ти не винен за гарячу воду 
й електрику, та з бібліотеки, що книж-
ки поздавав! Також чоловік мав шука-
ти начальника гаража і підписати, що 
не забрав додому БМП. Підписи збира-
ли пiвтора місяця. Крім нервів, це ще й 
шалена сума грошей, бо служби брига-
ди розкидані уздовж фронту. Грошей iз 
дня наказу військовому вже не нарахо-
вують. Їздити треба, їсти теж. До того ж 
є черговість підписів. Потім ми зіткну-
лися з «лівими» накладними на зброю. 
Сказали, що за Олександром числиться 
зброя. Добре, що чоловік вів свій облік, у 
нього були переписані номери зброї, яку 
він віддавав бійцям, і підписи, коли вони 
цю зброю здавали. Домогтися оригіналу 
тієї накладної, за якою за ним числиться 
зброя, Олександрові знадобилося кіль-
ка днів і купа нервів. Коли подивилися, 

то підпис стояв не чоловіка, та й почерк 
теж не його. Питання зброї якось шви-
денько зняли. З’ясовувати, хто і куди 
подів зброю, в нас сил нема. Цей випа-
док не унікальний. На Сашиному това-
ришеві досі висять накладні на зброю, 
тому він не може піти з армії, практично 
цивільна людина. На початку травня ми 
вже поїхали разом на базу частини зда-
вати обхідний лист та забирати особис-
ту справу. В чоловіка вже майже невроз 
був від цього звільнення. Виявилося, що 
особистої справи в Сашка немає. У кан-
целярії бригади йому запропонували 
звернутися до військкомату... Донець-
ка. Бо ж він донецький! Після скандалу 
особисту справу надрукували за півгоди-
ни. 5 травня ми нарешті поїхали до Киє-
ва. На цьому закінчилася моя війна, але 
вихід із неї ще не відбувся.

«Піти на війну — легко, повернутися 
дуже складно»
 ■ У чому це виявляється?
 — Це дуже складний емоційно і пси-
хологічно момент. Піти на війну — лег-
ко, повернутися дуже складно. Суспіль-
ство, сім’я, друзі мають підтримувати 
цю людину, а також дружину військо-
вого. Про це часто навіть не думають. У 
кого сім’я може це перетерпіти, ті повер-
таються, в кого інакше, то ні... Скіль-
ки суїцидів, розлучень. Якщо ви з чо-
ловіком близькі, то теж це відчуваєть-
ся. Стаєш немов звіром, спустошеним, 
злим, підозрілим. А навкруги люди 
радісні, про відпочинок за кордоном 
розповідають. Ти усміхнутися не мо-
жеш, навіть ті м’язи на обличчі не пра-

цюють. Всередині спазм, душа закляк-
ла. Нікого не хочеться бачити, все дра-
тує. Усі навколо дивуються, чому в мене 
руки трусяться. Адже в тебе вже все доб-
ре?! Через війну в людині все зміщуєть-
ся, важко концентруватися, наприклад 
прочитати всю статтю, а не лише заго-
ловок. Півроку я була така сама, чита-
ла лише заголовки, мерехтлива свідо-
мість, емоційна нестабільність. Тепер я 
вже можу усміхатися.
 Мені здається, після дембеля війсь-
кового треба кудись відправляти в сана-
торій чи на відпочинок. Мета проста — 
людині потрібно відіспатися, від’їстися, 
відпочити, погуляти серед природи, ні-
кого не бачити. Людина не має бути в 
місті серед людей. 
 В усіх, хто повернувся, проблеми зі 
сном, здоров’ям, емоціями. Ти на адре-
наліні жив, розслабився — i вилазить 
усе. Усі, хто приходять, обмежують коло 
спілкування до мінімуму. Спілкуються 
лише з побратимами. З друзями цивіль-
ними практично ні, бо мало хто може 
допомогти. Кому ти можеш розповісти 
про 28 підписів, щоб ніхто не засміявся, 
а справді відчув, що ти пережив. Є одне 
питання, що дуже дратує: «І що ти ду-
маєш тепер робити?» Він нічого не думає 
— він душу свою втратив, йому знайти 
себе треба. 
 ■ Але ж якщо друзі щиро хочуть допо-
могти, може, є якісь поради, як це мож-
на робити?
 — Брати з собою на природу, на рибо-
ловлю, поїсти шашликів, походити біля 
річки, просто ноги помочити. Не розмов-
ляйте, не тягніть душу, якщо людина не 
хоче говорити. Не йдіть туди, де багато 
людей. Не можна. Для дружини повер-
нення чоловіка — то випробування. Пот-
рібні безмежні терпіння і мудрість. Без-
межні. Мені це теж чималого коштує... 
У нас, в українських жінках, це закла-
дено. Хоча іноді так хочеться сказати — 
ну скільки можна! Все, край!
 ■ Був якийсь момент, коли ви відчу-
ли, що можете собі сказати: так, мені 
легше?
 — Чіткої межі не було — це як градієнт. 
Не можна конкретно сказати, де закін-
чується червоний і починається синій. 
Хоча сьогодні я можу сказати — так, мені 
вже легше. Мене лікує яхтинг. ■

АТО — це мирний час

В усіх, хто повернувся, проблеми зі сном, здоров’ям, емоціями. 
Ти на адреналіні жив, розслабився — i вилазить усе. 
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Ліс як спільна стратегія
 Державне агентство лісових ресурсів Украї-
ни виносить на громадське обговорення проект 
Стратегії сталого розвитку та інституційного ре-
формування лісового та мисливського госпо-
дарства України на період до 2022 року. Проект 
розробили фахівці лісової галузі, науковці, ек-
сперти із залученням представників Громадсь-
кої ради. Він характеризує сучасний стан лісово-
го та мисливського господарства, визначає клю-
чові проблеми, мету, стратегічні цілі та принципи 
реформування, пріоритетні напрями досягнен-
ня цілей, інструменти реалізації, фінансове за-
безпечення, очікувані результати, моніторинг та 
оцінку ефективності впровадження. Реалізація 
Стратегії сприятиме сталому розвитку й управ-
лінню лісовим та мисливським господарством 
у лісах усіх форм власності, створенню дієвої 
системи контролю за веденням лісового госпо-
дарства, забезпечення соціального захисту лісо-
вої охорони при виконанні службових обов’язків, 
збільшенню площі лісів дер жави, збереженню 
біорізноманіття та невиснажливого лісокористу-
вання, створенню нових робочих місць, зменшен-
ню загрози деградації земель, зростанню частки 
продукції лісового господарства у валовий внут-
рішній продукт, забезпеченню зайнятості та со-
ціальної захищеності працівників лісового секто-
ру; зростанню інвестицій у лісову галузь, а також 
гармонізації норм ведення лісового господарства 
України до відповідних критеріїв Європейського 
Союзу. Пропозиції та зауваження Держлісагентс-
тво просить надсилати на адресу: 01601, м. Київ, 
вул. Ш. Руставелі, 9-a (Державне агентство лісо-
вих ресурсів України) або на електронну пошту: 
lis_reforma@ukr.net

Борошно для Америки
 ПАТ «Аграрний фонд» почав експортувати 
борошно до країн Південної Америки. «Укладе-
но перший контракт на поставку 96 тонн пше-
ничного борошна вищого ґатунку. «Аграрний 
фонд» продовжує розвивати експортний на-
прям, і ми відкриваємо для себе нові ринки, які 
є дуже цікавими і перспективними для Украї-
ни», — повідомив голова правління ПАТ «Аг-
рарний фонд» Андрій Радченко. Керівник То-
вариства наголошує, що якщо раніше фонд ек-
спортував здебільшого надлишки пшениці, то 
тепер виходить на іноземний ринок із більш 
маржинальним продуктом — борошном. Керів-
ники ПАТ розраховують, що незабаром зможуть 
експортувати всю лінійку своєї продукції. Нага-
даємо, що на початку 2017 року ПАТ «Аграрний 
фонд» відкрив також африканський ринок, ук-
лавши контракт з Анголою.

Дотації отримують
 У серпні аграрії вже отримали бюджетну до-
тацію у розмірі 590,7 мільйона гривень, що на 
61,8 мільйона більше, ніж у попередньому міся-
ці. Загалом сума виплат, отриманих цього року, 
— 1 млрд. 914,6 мільйона гривень, що скла-
дає майже половину від передбачених за цією 
програмою у поточному році чотирьох мільярдів 
гривень. Лише за червень Державна казначей-
ська служба України перерахувала з небюджет-
ного рахунку Мінагрополітики 737 агровироб-
никам більше 590 мільйонів 683 тисяч гривень. 
Уперше аграрії повністю використали місячні 
бюджетні асигнування — залишок склав лише 
3 тисячі гривень.Нагадаємо, у лютому загальна 
сума дотацій становила 79,8 мільйона, у березні 
— 241,8 мільйона, у квітні — 473,4 мільйона, 
у травні — 528,9 мільйона гривень, передбаче-
них Державною програмою бюджетної дотації 
для розвитку сільськогосподарських товарови-
робників та стимулювання виробництва сільсь-
когосподарської продукції.

Кабанчики на розплід
 Уряд розширив держпідтримку на племін-
не свинарство. Для цього Кабінет Міністрів Ук-
раїни минулого тижня вніс зміни до Порядку ви-
користання коштів, передбачених у державно-
му бюджеті для підтримки галузі тваринництва. 
Мета — заохотити товаровиробників розводити 
саме племінних тварин, користуючись механіз-
мом часткового від шкодування за придбаних 
племінних свиней. Зараз уточнюється період, 
упродовж якого мають бути придбані тварини. 
У Мінагрополітики стартувала робота над Стра-
тегією розвитку галузі тваринництва на період 
до 2030 року, направлена на племінну і селек-
ційну роботу, протиепізоотичні заходи та вете-
ринарію, заходи із нарощування поголів’я тва-
рин та просування на зовнішні ринки. У 2017 
році загалом уже виділено 5,45 мільярда гри-
вень на підтримку аграріїв із державного бюд-
жету. З них на підтримку тваринництва перед-
бачено 170 мільйонів гривень. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 Мінагрополітики та ком-
панія «Київстар» підписали 
Меморандум про взаєморо-
зуміння, за умовами якого сто-
рони співпрацюватимуть над 
активізацією новітніх техно-
логій у виробничих проце-
сах сільського  господарства. 
Особливий акцент цієї угоди 
— створення якісних умов роз-
витку малих та середніх фер-
мерів завдяки впровадженню 
сучасної цифрової платформи 
для агровиробників. 
 «Розробка цифрової плат-
форми для агровиробників 

стане ефективним інструмен-
том комунікації представни-
ків міністерства з ключови-
ми гравцями агросектору, а 
також для надання консуль-
тацій та необхідної інформа-
ції про державні програми 
підтримки чи іншої важли-
вої для виробників інформа-
ції. Окрім того, використан-
ня сучасних інформацій-
них ін струментів буде знач-
ною допомогою українським 
сільгоспвиробникам для точ-
нішого та якіснішого аналізу 
і прогнозування своєї діяль-
ності», — каже заступник 
міністра аграрної політики 

та продовольства України з 
питань євроінтеграції Ольга 
Трофімцева. 
 Впровадження іннова-
ційних технологій на агро-
ринку сприятиме підвищен-
ню якості української харчо-
вої продукції, — наприклад, 
завдяки можливостям мо-
більного відстеження повно-
го циклу виробничого лан-
цюга, реального впроваджен-
ня принципу «від лану до сто-
лу». «Сьогодні ми приділяємо 
значну увагу підтримці мало-
го та середнього бізнесу. Впро-
вадження digital-платформи 
для аграріїв і мобільний до-

даток зокрема дозволять зро-
бити їх бізнес ефективнішим, 
адже нададуть можливість 
раціональніше використову-
вати ресурси, стежити за но-
винами, цінами, погодними 
змінами, проводити торгові 
операції тощо. Це велика під-
тримка для малого та серед-
нього підприємництва, адже 
традиційно такі технології 
доступні лише великим ком-
паніям», — пояснив можливі 
напрями використання циф-
рової платформи Євген Кра-
жан, директор із розвитку біз-
несу на корпоративному рин-
ку «Київстар». ■

Оксана СОВА

 Угода про зону вільної торгівлі між 
Україною та Канадою офіційно набра-
ла чинності 1 серпня цього року. Але 
навіть за результатами першого півріч-
чя 2017 року український аграрний екс-
порт на канадський ринок виріс значною 
мірою. 
 Попри те, що ми поки що залишає-
мось нетто-імпортерами в двосторонній 
аграрній торгівлі з Канадою, збільшен-
ня експортного обсягу відбувається при-
скореними темпами. За статистични-
ми даними першого півріччя нинішньо-
го року, експорт українських аграрних 
продуктів до Канади становив 5 млрд. 
876 мільйона доларів США. Навіть за ці-
лий 2016 рік цей показник склав лише 4 
млрд. 869 мільйона доларів. Плюсом є й 
те, що  ключовими товарами нашого екс-
порту стали перероблені харчові продук-

ти: олія, соки. Також значним попитом 
користувався мед.
 Із моменту набуття чинності Угоди 
про ЗВТ країни отримали більше можли-
востей для поглиблення торговельних та 
інвестиційних відносин. А щоб українсь-
кі товари зайняли міцні позиції на канад-
ському ринку, нашим експортерам необ-
хідно уважніше ознайомитись із попи-
том канадських споживачів, із чинними 
стандартами та системами сертифікації, 
конкретними вимогами ринку. «Набут-
тя чинності Угоди про зону вільної тор-
гівлі відкриває 98 відсотків канадсько-
го ринку для українських експортерів. 
Ввізні мита на сільськогосподарські то-
вари скасовуються. Винятком є 108 то-
варних ліній, за якими українські екс-
портери мають можливість постачати то-
вари за нульовою ставкою ввізного мита, 
в рамках глобальних квот Канади», — по-
яснює заступник міністра агрополітики 

з питань євроінтеграції Ольга Трофімце-
ва. За її словами, доступ до українського 
ринку для канадських товарів буде лібе-
ралізований асиметрично за чутливими 
напрямами, де наш виробник потребує 
більшого захисту. Але з моменту набут-
тя чинності Угоди про ЗВТ Україна вже 
скасувала імпортні тарифи для 80 відсо-
тків товарів канадського походження. 
 Для деяких сільськогосподарських та 
промислових товарів застосовуватимуть-
ся перехідні періоди у 3, 5 та 7 років для 
зниження тарифів. А для найбільш чут-
ливих сільськогосподарських товарів 
встановлені квоти на імпорт. ■

Оксана СОВА

 На кінець минулого тижня, за да-
ними Мінагрополітики, намолочено 
35,5 мільйона тонн зерна з 9,2 мільйо-
на гектарів. Зібрано 95 відсотків від 
прогнозованих. Середня врожайність 
— 38,4 центнера з гектара.
 Окремо по культурах зібрано:
 — пшениці — 25,3 мільйона тонн 
з 6,1 мільйона гектарів (96 відсотків) 
при середній урожайності 41,4 ц/га;
 — ячменю — 8,3 мільйона тонн з 
2,4 мільйона гектарів (97 відсотків) 
при середній урожайності 33,9 ц/га;
 — жита — 391 тисяча тонн зі 135 
тисяч гектарів (80 відсотків) при уро-
жайності 28,9 ц/га;
 — вівса — 279 тисяч тонн зі 104 ти-
сяч гектарів (52 відсотки) при урожай-
ності 26,9 ц/га;
 — гороху — 1,1 мільйона тонн з 408 
тисяч гектарів (стовідсотково) при се-

редній урожайності 26,6 ц/га.
 Також зібрали 2,1 мільйона тонн 
зерна ріпаку з  754 тисяч гектарів (96 
відсотків) при врожайності 27,7 ц/га.
 Найвища урожайність ранніх зер-
нових та зернобобових культур ли-
шається в західних регіонах: у госпо-
дарствах Хмельницької (56,6 ц/га), 
Івано-Франківської (52,9 ц/га), Тер-
нопільської (49,2 ц/га), Вінницької 
(49,1 ц/га), Чернівецької (48,9 ц/га) 
та Львівської (48,6 ц/га) областей.
 Найбільший валовий збір зерна за-

безпечили хлібороби Одещини — 3,8 
мільйона тонн, Запоріжжя та Харків-
щини — по 2,8 мільйона, Дніпропет-
ровщини — 2,6 мільйона, Миколаївщи-
ни — 2,3 мільйона, Вінниччини та Хер-
сонщини — по 2,2 мільйона, Донеччи-
ни — 1,7 мільйона тонн. Після короткої 
перерви почнуться другі жнива — зби-
рання зерна кукурудзи та соняшнику. 
Нагадаємо, цього року загалом по Ук-
раїні кукурудзою, яка нарівні з пшени-
цею очолює список експортних куль-
тур, засіяли 4,47 мільйона гектарів. ■

ПРОГРЕС

Цифрова платформа для фермера
Новітні технології впроваджуватимуть у телефонному режимі

■

ТЕНДЕНЦІЇ

Наш мед — до їхнього столу
Експорт агротоварів у Канаду за перше півріччя 
перевищив показники цілого минулого року

■ ДОВІДКА «УМ»

 За даними прес-служби Мінагрополітики, 
протягом 2016 року експорт вітчизняної продук-
ції до Канади склав $ 4, 869 млн., а імпорт — 
$ 43,450 млн. За 6 місяців нинішнього року екс-
порт склав $ 5,876 млн. Ключові товари експор-
ту: соки — $ 2,4 млн., мед — $ 1,5 млн., олія 
— $ 0,7 млн., спирт — $ 0,2 млн., залишки та 
відходи харчової промисловості — $ 0,3 млн. 
Імпорт із Канади в Україну склав $13, 493 млн. 
Ключові товари імпорту: риба — $ 7,8 млн., на-
сіння олійних культур — $ 2,007 млн., залиш-
ки та відходи харчових продуктів — $ 1,3 млн., 
харчові продукти тваринного походження — 
$ 0,5 млн., овочі — $ 0,2 млн.

■

ОФІЦІЙНО

За пшеницею 
— кукурудза
В Україні завершується 
збирання ранніх зернових 
та зернобобових культур

■

Зібрати ранні зернові по Україні встигли до Маковія.
Фото з сайта nashemisto.dp.ua.

❙
❙
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«Я раптом побачив далекі зелені гори, залиті радісним сонцем, 

помаранчеві сади, безконечний шовковий простір блакитного моря, і душа 
моя проспівала (...) хвалу життю».

Михайло Коцюбинський
«Хвала життю» (новела про Італію)

УКРАЇНА МОЛОДА

Юлія КОСИНСЬКА 

Навіть якщо ви їдете до Італії 
вперше, ви однак маєте власну 
течку уявлень про країну (хтось 
розповів, багато різного самі 
прочитали). Однак побачене і 
відчуте вами «на місці» пере-
вершить найсміливіші очікуван-
ня. Так було зі мною: Італія мене 
підкорила з першого погляду, 
дотику, посмішки, звуку. Мій 
особистий емоційний реєстр не 
витримував напруги, лампочки 
іноді вимикалися від надміру 
вражень, але я тут же знаходи-
ла спосіб відживити енергію. У 
Римі, Венеції, Флоренції таких 
джерел для відновлення сили 
— на кожному кроці. Я ледве 
встигала занотовувати вражен-
ня, пригадувала новели Михай-
ла Коцюбинського, написані 
класиком на основі капрійських 
вражень, і мріяла про одне — 
щоб моя італійська мандрівка 
тривала вічно. Тепер мрію про 
інше: повернутися в Італію. Ось 
так...

Рим: посмішка імператора 
і любов як навігатор
 Над Римським Форумом 
кружляють чайки. Ніколи не ду-
мала, що почую їх у Римі. Мож-
ливо, це символічно: море не так 
далеко звідси, а Рим — велич-
ний корабель, Вічний Корабель, 
який пливе через тисячоліття, не 
збиваючись iз курсу. Тому й пта-
хи морські. Ну, власне.
 Я не готувалася до зустрічі з 
ним. Не знаю, чи це взагалі мож-
ливо — підготуватися до Риму. 
Колеги з роботи поділилися 
картами і сказали на прощан-
ня якось так: «Рим?! О, Рим... 
Колізей! Фонтан Треві! Іспансь-
кі сходи! Пантеон... Ватикан... 
Форум! Італійці... Піца... Рим. 
Ох, Рим... » 
 І я все зрозуміла. І була гото-
ва. Знала, на що йду.
 У жодному іншому місці я 
не переживала скільки емоцій 
одночасно. Захват, подив, то-
тальний брак слів, надмір роз-
чулення, жаль, надію. «Ні-ні, 
я не п’яна, — казала принцеса 
Анна, героїня Одрі Хепберн із 
фільму «Римські канікули». — 
Я просто дуже-дуже щаслива!» 
Зі мною коїлося щось подібне. 
Мені теж здавалося, що я живу 
в Колізеї...
 Ну бо це ж фантасмагорія! Він 
стоїть, тримаючи на собі пил ти-
сячоліть і відлуння епох, а рим-
ляни байдуже ковзають поруч. 
Вибігають iз метро, пірнають в 
автобуси, повертаючись з роботи 
— і зупинка просто тут, під сті-
нами Колізею. Життя, як воно є. 
На вулиці Імператорських Фо-
румів туристи фотографують-
ся з Юлієм Цезарем. Імператор 
тамує посмішку. Руїни антики і 
яскрава зелень садів, запах цит-
русових й антикварні авто, вог-
ні нічного міста і звуки автомо-
більних сирен, площа Венеції і 
Капітолійський пагорб. Квіти і 
фонтани. Шоколадне морозиво і 
паста карбонара. Замок Ангела і 
голуби на площі Святого Петра. 
Посмішки. Багато посмішок. 
 Я втрачала почуття реаль-
ності, забувала про карти і на-
вігатор, йшла наосліп — і не за-
губилася жодного разу. І тільки 
на хвилю прилягла відпочити 
на лавочці поблизу монумента 
Вітторіано. А потім скуштувала 
води з «фонтану закоханих» — 
і все... Я вже ніколи не буду та-
кою, як раніше.
 Бо є міста красиві. Є дуже 
красиві. І є Рим.

Венеція: коли гондольєри 
мовчать
 «Єдине, що у Венеції за-
лишилося безплатного, — це 
повітря. І ще вхід до собору Свя-
того Марка — поки що...» — 
каже Ліліана. Але жарт нашої 
провідниці звучить так, ніби в 
ньому забули запрограмувати 
гумор. Мій знайомий, який дав-
но живе в Італії і побував, напев-
не, в усіх її регіонах, не приховує 
цинізму: «Якщо хочеш побачи-
ти, де живуть найбільш жадібні 
італійці, — їдь до Венеції. І будь 
готова платити за все втридоро-
га». 
 З усіх міст світу, де випало 
побувати, Венеція здалася мені 
найбільш «заточеною» під ту-
ристичну індустрію. Добре це чи 
зле — не знаю, але перше, про що 
подумала, гуляючи її вузеньки-
ми вуличками і звивистими ла-
біринтами каналів: ніколи б не 
змогла тут жити. Так, Венеція 
прекрасна, не схожа на жодне 
інше місце в світі, вона навіює 
поетичний настрій і незбагнен-
ну меланхолію. Тут добре освід-
чуватися в коханні, пити вино на 
набережній Гранд каналу, зако-
хуватися і писати вірші, розмов-
ляти «про вічне» на красивих 
місточках і мріяти, малювати 
картини і плавати в гондолі, зус-
трічати схід сонця і смакувати 
тістечко «наполеоно» на площі 
Святого Марка. Якщо стане кош-
тів на ці сентиментальні розваги, 
звісно. Але те, що добре для ро-
мантичної прогулянки, не може 
придатися для життя щоденно-
го. І справа не в сірих стінах бу-
динків, які неухильно підточує 
пліснява, не в стабільно висо-
кій вологості, що доводить до бо-
жевілля; не в постійній загрозі 
паводків, від яких не завжди ря-
тують спеціальні засувки на две-
рях помешкань. Є щось інше, що 
не окреслити одним словом. Ніби 
маска, красива венеціанська мас-
ка, яку краще не знімати, щоб не 
втрапити в тенета розчарувань. 
До речі, зняти маски (тобто зро-
бити фото) теж коштує грошей.
 Про те, що вода у місті підні-
мається, попереджає спеціальна 
сирена, і тоді треба швидко, не 
марнуючи й хвилини, прибра-
ти весь крам із перших повер-
хів крамничок, зачинити вхід-
ні двері в помешканнях і не ви-
ходити з дому. Перечекати, доки 
вода не спаде. На площі Святого 
Марка спеціальні помости для 
пішоходів завжди напоготові: 
вода тут просочується просто з-
під бруківки. І часом сягає по 
шию туристам. Різне розповіда-
ють. У Венеції давно збирають-
ся будувати спеціальну захисну 
конструкцію на випадок такого 
шаленства води, але 5 мільярдів 
євро на грандіозний проект десь 
безслідно розчинилися. Може, у 
морській піні... 
 «Ні мафії! Венеція — священ-
на!» — написано на одному з бу-
динків на набережній Гранд ка-
налу. Отож-то...
 «Молоді майже не залишило-

ся. Всі виїжджають iз міста, — 
Ліліана ніби озвучує мої здогади, 
бо не уявляю, чим тут практич-
но може займатися молодь. — І 
за якийсь час може статися так, 
що місцевих у Венеції зовсім не 
залишиться. Тільки туристи...»
 ...Тільки туристи... Їм тут 
справді є що робити. Оглядати 
розкішні музейні колекції та па-
лаци, приміряти маски і году-
вати голубів, торгуватися з гон-
дольєрами і милуватися золоти-
ми мозаїками Собору, робити сел-
фі й слухати пісні гондольєрів. 
«Деякі співають так, що краще б 
цього не робили, — посміхаєть-
ся Ліліана. — Один недавно такі 
серенади заводив, керуючи гон-
долою, що туристи мусили йому 
заплатити, аби не співав». Гіди 
мають свої заготовлені жарти на 
всі випадки і маршрути. Як, ска-
жімо, про найвужчу вуличку Ве-
неції, в якій треба бути обачним, 
бо «одна туристка вийшла пізно 
ввечері з ресторану після щед-
рої трапези, а до готелю не дійш-
ла — застрягла у цій вуличці, ось 
так...» 
 Я намагаюся уявити, як цими 
вуличками походжав Казанова, 
простував Марко Поло — ось їхні 
будиночки, або те, що від них за-
лишилося. Ось вежа, схожа на 
Пізанську, похилена від часу і ще 
Бог знає яких причин. А тут те-
атр, де співала Марія Каллас. «А 

далі орієнтуйтеся на вказівники 
— не заблукаєте!» — каже Ліліа-
на, коли ми прощаємось.
 І ми йдемо, розминаючись на 
кожному кроці з рішучими ту-
ристами, обтяженими картами 
і валізками. Їхні мобільні валіз-
ки, які зусібіч стукотять бруків-
ками і містками, — такий же нез-
мінний символ Венеції, як кана-
ли й гондольєри...

Флоренція: 
селфі з ренесансом
 У Флоренції дощ, а «Давид» 
Мікеланджело без парасолі... У 
туристів натомість їх безліч — 
строкатих і різних, — і кожен, 
напевно, охоче поділився б своєю. 
Та скульптури геніїв навряд чи 
бояться дощу. І «Давид», вкри-
тий краплями небесної вологи, 
поблажливо дозволяє себе фото-
графувати кожному, хто має роз-
кладний «дашок від негоди».
 Площа Сеньйорії і лоджія 
Ланці — культове місце для тих, 
хто поклоняється ренесансу. Ше-
деври Мікеланджело, Челліні, 
Джамбол’ї — на відстані руки, 
без усілякої охорони. Краса люд-
ського тіла, втілена в мармурі, 
що пережила віки. Ти стоїш і не-
відривно споглядаєш всю цю роз-
кіш навколо, а надокучливі про-
давці сувенірів повертають тебе 
до тями. Що вони так уперто хо-
чуть мені нав’язати? Палицю 

для селфі?! Боже ж мій... 
 Флоренція — музей просто 
неба: 43 відсотки витворів мистец-
тва епохи Ренесансу зосереджено 
в столиці Тоскани. В місті, яке ко-
лись було столицею Флорентійсь-
кої республіки, де правила роди-
на Медічі, де панували інтриги і 
змови, народжувалися і творили 
генії, де коронували, піддавали 
інквізиції, страчували і воскре-
шали... Де кожен був змушений 
оборонятися, і тому мешкав у бу-
динку-фортеці, і ці твердині (або 
їхні силуети, перекроєні на ви-
могу нових епох) досі навівають 
похмурий настрій. Флоренція 
— пишний сад галерей, музеїв, 
розкішних колекцій, базилік і 
соборів. Найвеличніший iз них 
— собор Санта-Марія-дель-Фьо-
ре на площі дельДуомо — з гі-
гантським куполом, мармуро-
вою вишуканістю і годинником, 
який досі відмірює час, хоча 
стрілки його крутяться... нав-
паки. Бо в 1443 році, коли цей 
годинник створили, ніхто досте-
менно не знав, у якому напрям-
ку мають рухатися стрілки. І досі 
не знають, як на мене. 
 Середньовічний міст Понте 
Веккьо, річка Арно, сади Боболі. 
І вулички, якими ходили Лео-
нардо да Вінчі, Боттічелі, Дан-
те, Мікеланджело, Рафаель... А 
тепер ними снують туристи, які 
їдуть до Флоренції з усіх усюд — 
відчути, пройнятися духом епо-
хи, яка подарувала світу геніїв 
мистецтва. Мільйон туристів що-
місяця приїжджає сюди влітку. 
Для Флоренції з 380-тисячним 
населенням це — дуже і дуже.
 Жителі Флоренції кажуть, 
що скульптури з площі Сеньйорії 
щоночі прогулюються вуличка-
ми міста. Ходять слідами своїх 
творців, спілкуються між собою, 
а над ранок повертаються на лод-
жію Ланці й завмирають. І чека-
ють новоприбулих туристів, які в 
свою чергу безкінечно завмирати-
муть перед ними, не ймучи віри. 
 Я вірю флорентійцям. І ду-
маю, що, коли наступного разу 
приїду сюди, стану свідком тих 
легендарних нічних прогуля-
нок...■

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Італійські замальовки
Про Римські канікули, 
Венецію без масок 
і дощ у Флоренції

■

Венеція: романтика і проза життя.
Фото Олега КРУКА.

❙
❙ Флоренція: шедеври Ренесансу з Лоджії Ланці.❙

Рим: площа Святого Петра.❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Є люди, які ще за життя стають 
своєрідними символами краю, де вони 
живуть. Для Житомира такою знаковою 
фігурою був поет, перекладач, автор-ви-
конавець, педагог, засновник і натхнен-
ник багатьох пісенних фестивалів Воло-
димир Шинкарук. Тож, коли хвороба 
забрала цю неординарну людину, сама 
собою з’явилася ідея започаткування 
в Житомирі пісенного фестивалю його 
імені. І за три роки існування «Пісен-
ний Спас» із зустрічі друзів Володими-
ра Федоровича став справжньою масш-
табною культурною подією з різноманіт-
ними заходами та розвагами для людей 
будь-якого віку і захоплень, дорослих, 
дітей, а головне — творчої молоді.
 Місце і час фестивалю, як і його наз-
ва, вибрані не випадково. «19 серпня — 
це свято яблуневого Спаса та день наро-
дження тата. У цей день багато років пос-
піль до Житомира приїздили друзі та ко-
леги зі всієї України, влаштовувалися 
як родинні свята для найближчих, так і 
мистецькі акції. І коли тата не стало, ми 
вирішили продовжити традицію — ор-
ганізували мистецький захід «Пісенний 
Спас». Виступ артистів, які знали бать-
ка і хотіли вшанувати його пам’ять, не-
сподівано переріс у фестиваль, який од-
разу набув статусу міжнародного. Тоді 
ж виникла ідея проведення мистецько-
го конкурсу», — розповідає донька мит-
ця, а нині — директор фестивалю «Пі-
сенний Спас» Ірина Шинкарук.
 Минулого року на фестиваль уперше 
приїхали співаки з Білорусі й одразу ж 
голосно заявили про себе — гурт «Кра-
сотки» отримав гран-прі, а Євген Слуць-
кий посів перше місце у жанрі авторської 
пісні. Тепер уже вони як гості везуть на 
фестиваль своїх учасників. А ще заяв-
ки надійшли з Польщі, Грузії, Словенії, 
Ізраїлю і навіть Китаю. Як повідоми-
ла Ірина, всього очікується близько 50 
учасників віком до 35 років, які змага-
тимуться у трьох номінаціях: естрадний 
вокал, авторська пісня та конферанс. Та-
кож у рамках фестивалю в міському пар-
ку культури та відпочинку очікується 
два грандіознi концерти за участю зірок 
української сцени: крім Ірини Шинка-
рук, у ньому візьмуть участь Ніна Мат-
вієнко, Анатолій Матвійчук, Віталій Бо-
рисюк та Ольга Сумська, Ніна Кірсо та 
«Фрістайл», Ауріка Ротару, Катерина 
Бужинська, Анатолій Гнатюк, Наталія 

Бучинська, Валентина Степова, Алла 
Попова, Артем Кондратюк, Анжеліка 
Рудницька, Тетяна Піскарьова, Оксана 
Пекун, Юрій Градовський та інші відо-
мі виконавці. До речі, завдяки підтрим-
ці спонсорів вхід на всі фестивальні захо-
ди буде безплатний.
 «Багато хто «Пісенний Спас» вписав 
до свого гастрольного графіку ще з ми-
нулого року. Для мене цей фестиваль 
— чергове випробування важкою піс-
нею «Одна», яку я співатиму на концер-
ті. І чергова концентрація часу — бо при-
їжджаю у Житомир між концертами для 
дітей із зони АТО й українських захис-
ників і концертами у зоні АТО», — поді-
лилася з «УМ» співачка і волонтерка Ан-
желіка Рудницька.
 Утім «Пісенний Спас» — це не лише 
конкурс молодих виконавців та концер-
ти зірок. На чотири дні Парк культури та 
відпочинку перетвориться на фестиваль-
не містечко, де від ранку відбуватимуть-
ся ярмарки майстрів, творчі май стер-
класи, спортивні та козацькі змаган-
ня. На малій сцені фестивалю тривати-
ме мистецький марафон, а літературна 
алея запрошує шанувальників худож-
нього слова на книжковий ярмарок, по-
етичні читання та автограф-сесії попу-
лярних письменників та поетів. 
 Будуть цього року і свої фестивальні 
родзинки. «По-перше, на фестивальній 
алеї знову з’явиться жовте фортепіано з 
автографами учасників свята, яке вже 
стало одним із символів «Пісенного Спа-
са». З минулого року воно було одним із 
експонатів музею «Ремісничий двір», а 
на фестиваль знову повернеться до Муш-
лі. По-друге, учасники фестивалю змо-
жуть залишити автографи на унікально-
му Спасівському рушнику, який під час 
свята вишиватимуть відомі житомирські 
майстрині — і автографи вишиватимуть-
ся теж. До створення цього рушника мо-
жуть долучитися всі охочі. Також під час 
фестивалю передбачено багато майстер-
класів, різноманітні виставки, зокрема і 
«Від бабусі до онуки», яка демонструва-
тиме неповторні вишивки у різних техні-
ках, буде насичена дитяча програма. Дя-
кую усім, хто нас підтримав, і чекаємо у 
гості», — зазначила Ірина Шинкарук.
 У Житомирі вже жартують, що ско-
ро місто стане епіцентром святкування 
Спаса в усій Україні. Що ж, Володимир 
Шинкарук, який так само щиро і теп-
ло усміхається з кожної фестивальної 
афіші, був би задоволений. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 У продовженні веселих хвостатих 
пригод білці Злюку та його друзям 
знову треба діяти спільно. Цього разу 

— аби врятувати свій дім: мер міста за-
думав вирубати їхній парк і побудува-
ти на його місці бездушні атракціони... 
На щастя, у Злюка та інших любителів 
арахісу є план, не останню роль в яко-
му відведено новим друзям чотирила-
пих героїв — білим мишам під орудою 
мудрого містера Фенга.
 У прокат цього тижня виходить 
анімаційна стрічка «Реальна білка-2», 
режисерська робота  Келлана Брунке-
ра.
 Згадайте, Злюк завжди прагне 
влипнути в халепу. Його поведінка не є 
ідеальною. Він із другом щуреням Бад-
ді не проти поживитися навіть краде-
ними горіхам. Але великі справи здат-
ні перекрити дрібні огріхи. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Веселі й сумні, такі що виражають 
настрій, плани, враження і мрії. Ми 
бачимо їх щодня. Якісь стають улюб-
леними, деякими не користуємося 
зовсім. Це про кого? Кожен, хто хоч 
раз спілкувався з допомогою сучасних 
гаджетів, добре знайомий з емоджі. 
Головний герой мультфільму «Емоджі 
муві», який виходить у прокат цього 
тижня, саме  з тих, ким користуються 
досить рідко. Він намальований так, 
що його значення кожен сприймає по-
своєму. Щоб стати нормальним, зро-
зумілим і часто вживаним емоджі, ге-
рой вирушає в подорож  електронними 
додатками.
 Мультфільм «Емоджі муві» про 
пригоди непопулярного смайла заду-
мали створити ще в 2015 році. Тоді 
за право знімати анімаційний фільм 
боролися Warner Bros., Paramount 
Pictures та  Sony Pictures Animation. 
Остання й отримала права на втілен-

ня ідеї. Режисером проекту став Ен-
тоні Леондіс («Ліло і Стіч 2: Вели-
ка проблема Стіча»). Крім режису-
ри, Леонідіс зайнявся написанням 
сценарію разом з Еріком Сігелом і 
Майком Уайтом, що мають величез-
ний досвід роботи над телевізійними 
серіалами. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Найкращий молодіжний оркестр 
Європи I, CULTURE Orchestra 20 серп-
ня виступить у Національній oпері Ук-
раїни. Звучатимуть твори українських 
композиторів Миколи Лисенка і Вален-
тина Сильвестрова, німецького Людви-
га ван Бетховена, польського Вітольда 
Лютославського.
 I, CULTURE Orchestra — колектив 
віртуозів із Польщі, України, Вірменії, 
Азербайджану, Білорусі, Грузії й Мол-
дови, зібраний польським Інститутом 
Адама Міцкевича у 2011 році. Місією 
Оркестру є підтримка діалогу між краї-
нами Східної Європи й Південного Кав-
казу за допомогою музичних проек-
тів.
 Як освітній проект, цей оркестр на-
дає молодим музикантам можливість 
вдосконалювати свою майстерність під 
орудою видатних диригентів, солістів 
та інструменталістів. I, CULTURE 
Orchestra нині — це понад 600 молодих 
музикантів. Художнім керівником є ві-
домий за межами країни український 
диригент Кирило Карабиць. 
 У Києві в рамках європейського 
туру під керівництвом всесвітньо відо-

мого диригента Андрія Борейка висту-
пить колектив зі 104 музикантів, се-
ред яких 18 — з України. Соліст Юліан 
Рахлін, скрипка. 
 Упродовж свого існування оркестр 
зіграв 36 концертів у 24 містах світу. 
Історичним став виступ на День Неза-
лежності України у 2015 році. ■

Білка чоловічого роду
Пухнатохвостий Злюк проти забудовників

«Реальна білка-2».
Фото з сайта planetakino.ua.

❙
❙

ПРОКАТНИЙ СТАН

Стань популярним
Подорож електронними додатками в «Емоджі муві»

■

Герої «Емоджі муві».
Фото з сайта planetakino.ua.

❙
❙

ВИСОКА НОТА

Багатонаціональний мікс
У рамках європейського туру в Києві музикуватиме 
найкращий молодіжний оркестр

■

Андрій Борейко.
Фото надане агенцією «Дель Арте». 

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

А на тім 
рушникові...
У Житомирі стартує ІІІ Міжнародний фестиваль 
мистецтв «Пісенний Спас»

■

«Пісенний Спас» — це завжди зустріч друзів.❙



 Лесь Танюк був одним 
із найвідоміших пред-
ставників українського 
культурного й суспіль-
ного відродження дру-
гої половини ХХ століт-
тя. Найбільше знаний як 
режисер, сценарист, гро-
мадський діяч, автор мас-
штабно-цікавих щоден-
ників. А ось його поезія, 
хоч і неодноразово публі-
кувалася, була не зовсім 
у фокусі уваги. Що і не-
справедливо, й концепту-
ально неправильно. Адже 
його вірші — й це, зок-
рема, засвідчує книжка 
«Vita Memoriae» — явно 
належать до найбільш ха-
рактерної шістдесятниць-
кої літератури, за якою 
можна надійно судити 
про ціле явище (принайм-
ні вже точно про його «ле-
гальну» частину).
 Ці «шістдесятниць-
кі риси» прозорі та лег-
ко впізнавані. Поєднан-
ня сентиментальності з 
«формалістичними» про-
явами. Виразний грома-
дянський пафос. Афорис-
тичність у побудові фрази. 
Потужний екстравертний 
вектор — недаремно один 
із розділів книжки Леся 
Танюка має назву «Urbi et 
orbi»: «Містові й світу».
 Відтак вихід друком 

вибраних творів Танюка 
— подія актуальна і зна-
чуща в українському лі-
тературному просторі. 
Надто в сенсі осмислення 
цілої спадщини шістдеся-
тих-вісімдесятих років. 
А вона сьогодні просто 
неминуче по-новому ос-
мислюється та по-новому 
звучить.
 «Vita Memoriae» доз-
волить читачам занури-
тись і в ліричний настрій, 
і в спогади, й у публіцис-
тичний дискурс, і у філо-
софські питання.

 В розтерзане життям сумління
 Вповзла вночі гадюка-мисль:
 Неначе леза для гоління
 В розтяту голову вп’ялись —
 
 Неначе раптом літню пору
 Скувала кригою зима, —
 Мені ввижається, що й зорі
 Вже світять тільки жартома...

 Частина віршів, що 
їх Лесь Танюк написав 
російською, коли жив 
у Москві, подані в пере-
кладі Станіслава Чер-
нілевського. Є тут і власне 
Танюкові переклади — з 
Шекспіра, Рільке, Руже-
вича, Гамзатова й інших 
авторів. А також три не-
величкі вступи: передмо-
ви Оксани Танюк та Ми-

коли Жулинського і вірш 
того-таки Станіслава Чер-
нілевського.

* * *
 Катерина Мандрик-
Куйбіда народилася 1927 
року на Прикарпатті. Вже 
в юності долучилася до 
антирадянської боротьби 
УПА — стала зв’язковою. 
Через це 1950 року її за-
арештували. Переживши 
катування, з надламаним 
здоров’ям Мандрик-Куй-
біда отримала вирок — 10 
років суворого режиму, 
який відбувала в Комі. 
Втім після смерті Сталі-
на, в 1956 році, її випус-
тили на спецпоселення, 
а 1964 року нарешті вда-
лося повернутися на бать-

ківщину. В Україні Кате-
рина Мандрик-Куйбіда 
не змінила і не прихову-
вала своїх політичних 
поглядів, продовжуючи 
«особистий» спротив ра-
дянській системі. Актив-
но займалася громадсь-
кими справами, особливо 
з початком національного 
відродження вісімдесятих 
років. Померла 2004 року. 
Її син — відомий політик 
Василь Куйбіда (він, до 
речі, написав післямову 
до «Вибраних творів»).
 Ця біографія, дуже 
умовно і пунктирно пере-
казана, з одного боку, ба-
гата і драматична, але з 
другого — доволі харак-
терна для багатьох га-
личан того часу. Тобто 
Катерину Мандрик-Куй-
біду можна назвати пи-
томою представницею 
своїх місць і часів, «лю-
диною з народу» в пози-
тивному значенні цього 
дещо вихолощеного сло-
восполучення.
 Те саме можна сказа-
ти і про її поезію. Вона 
виразно ґрунтується на 
народній і народниць-
кій естетиці, на загаль-
новизнаному національ-
ному класичному каноні. 
Значна частина віршів 
Катерини Мандрик-Куй-

біди — політичні, мо-
білізаційні, агітаційні за 
своєю суттю, що на тлі її 
постаті виглядає логічно 
та передбачувано Вже у 
ранній, простішій поезії, 
коли дівчина саме става-
ла до участі в боротьбі на-
ціоналістичного підпіл-
ля, наявний і виразний 
психологічний елемент:

 Зродилися його слова
 У визвольному русі.
 В шухляди він їх не ховав —
 Передавав подрузі.

 А ми чекали їх, як хліб,
 Для віри і завзяття.
 Тепер, коли в бою погиб,
 Хто нам напише, браття?

 Подиву гідне те, як 
подальша  доля не злама-
ла людину, не знищила 
особистісного стрижня. 

Ба навіть «посприяла» 
тому, щоб вірші Катери-
ни Мандрик-Куйбіди ста-
ли більш філософськими, 
багатозначними, пруж-
ними, концентрованими, 
афористичними та з ледь 
відчутним присмаком 
іронії.

 Морозом лютим, снігопадом
 Із двадцять п’ятим роком нині
 Мене весна вітала радо…
 І вдарив конвоїр по спині.

 Поезія часів ув’яз-
нення — явно вершин-
ний момент творчості цієї 
авторки. Цікаво, що в 
ній є потужний струмінь 
релігійності; вочевидь 
віра допомагала витрима-
ти табірні умови.
 Важливою частиною 
книжки варто назвати й 
автобіографію Катери-
ни Мандрик-Куйбіди. 
Просто і буденно написа-
на, вона містить чимало 
інформації, показує ат-
мосферу і дух історичних 
періодів, що пережила ав-
торка, місць, де їй довело-
ся побувати, знайомить із 
людьми, яких випало зус-
тріти.
 І, звичайно, як і в ін-
ших книжках серії «Виб-
рані твори», тут є розділ 
фотоматеріалів. Із коло-
ритними знімками — від 
зображення табірних буд-
нів до фотокопій різно-
манітних документів. ■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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УКРАЇНА МОЛОДА

Володимир О.ТИХИЙ

Радянська індустріалізація 
1920—1930 років завжди спри-
ймалася як величезне досяг-
нення й викликала захоплення 
не лише серед громадян СРСР. 
Щоправда, й застороги були: 
насильницька, призвела до 
обезкровлення села, мала мілі-
таристське спрямування... Але 
«яким же довершеним мав бути 
менеджмент, щоб здійснити таке 
протягом короткого часу!» — з 
подивом казав мій давній колега, 
нині доцент НаУКМА. Спробуймо 
здійснити аудит «більшовицько-
го менеджменту».

 Перше, чого вимагала інду-
стріалізація — великих грошей. 
Легально їх можна було дістати 
лише через західні інвестиції, а 
для цього необхідне міжнародне 
визнання більшовицької влади. 
Як відбувалася її легітимізація 
на початках — тобто, про полі-
тику і дії іноземних держав щодо 
Росії — у книжці британського 
історика Роберта Сервіса «Шпи-
гуни і комісари: більшовицька 
Росія і Захід» (R. Service. Spies 
and Commissars: Bolshevik Russia 
and the West. MacMillan, 2011). 
Мова не лише про шпигунів (хоч 
їм повністю присвячений один 
розділ), а й про дипломатів (дип-
представництва діяли, незважа-
ючи на екстраординарні умови 
терору ЧК), журналістів (як зна-
менитий Джон Рід), бізнесменів 
і тисячі іноземних громадян, які 
з тих чи тих причин залишилися 
в «Країні Рад». Книжка значною 
мірою базується на матеріалах 
Гуверовського архіву США, але 
також на інших західних доку-

ментах, мемуарах, газетних пуб-
лікаціях. 
 Раднарком вбив клин між де-
ржавами Заходу, підписавши се-
паратний мир з Німеччиною у 
1918 році. По тому країни Ан-
танти (Британія, Франція, США) 
і просто вороги Росії (Японія, Ту-
реччина) провадили нескоорди-
новану і нерішучу політику: ви-
саджували окупаційні війська 
на півдні України (Франція); на 
півночі Росії (Британія); на Дале-
кому Сході (Японія, США). Спо-
чатку Захід виправдовував свої 
інтервенції бажанням змусити 
Росію до подальшої участі у Ве-
ликій війні 1914-1918 рр., але 
політична ситуація змінилася 
після капітуляції Німеччини в 
листопаді 1918-го (капітуляції, 
посприяли інспіровані більшо-
вицькою пропагандою страйки, 
повстання і — як наслідок — де-
моралізація німецької армії). 
 Нові підходи до Радянської 
Росії обговорювалися на Паризь-
кій мирній конференції, але не 
надто активно: «В меморандумі 
від 19 січня 1919 року Президент 
США Вудро Вільсон закликав до 
виведення всіх експедиційних 
військ Союзників якомога швид-
ше: він не хотів бути «ще силь-
ніше втягнутим у російський 
хаос». Такої ж думки дотримува-
лися й інші лідери, за винятком 
Вінстона Черчилля, який закли-

кав до ліквідації більшовицького 
режиму всіма засобами). Але тим 
часом західні країни лихомани-
ло від інспірованих комуністами 
революцій (Будапешт, Баварська 
республіка, спартакісти в Берліні 
і т.д.)  та профспілкових і соціаліс-
тичних рухів та страйків. Окремі 
уряди і неурядові організації під-
тримували (але не надто рішуче 
— як зараз Захід підтримує Ук-
раїну) різні змови й опозиційні 
Раднаркому армії (Колчака, Юде-
нича, Денікіна, Врангеля). Втім, 
і це закінчилося: «Французький 
експедиційний корпус залишив 
Одесу в квітні 1919 року; аме-
риканські війська, які висадили-
ся в Сибіру, другу половину 1919 

року з боями відступали на схід 
від Омська. Ллойд Джордж нака-
зав вивести британські війська, 
і в серпні 1919 року генерал Генрі 
Роулінсон відправився на північ 
Росії, щоби підготувати евакуа-
цію».
 У політичному плані усі за-
хідні держави були противни-
ками більшовиків, але кожна 
провадила суперечливу й непос-
лідовну політику, як-от: «Домі-
нантною темою переговорів Ка-
мєнєва і Красіна /представники 
Раднаркому — В.Т./ на Даунінг-
стріт, 10 /резиденція Прем’єр-
міністра Британії Ллойд Джорд-
жа — В.Т.) 4 і 8 серпня 1920 року 
був наступ радянських військ на 
Варшаву.  Але  після того, як були 
висунуті вимоги щодо миру і без-
пеки для Польщі, Ллойд Джордж 
і Бонар Лоу також скористалися 
нагодою і сформулювали свої умо-
ви для майбут ньої торгівлі з Ра-
дянською Росією». І таку торго-
вельну угоду підписали менше, 
ніж за рік, 16 березня 1921 року 
— в той самий час, коли Черво-
на армія штурмувала повсталий 
Кронштадт, а полки Тухачевсь-
кого заливали кров’ю селян Там-
бовську губернію. Комерційний 
інтерес переважив: «Не дивля-
чись на статті в Таймс проти 
торговельної угоди з більшовика-
ми, Красін ще до досягнення уго-
ди між урядами підписав поперед-
ні контракти з британськими 
компаніями, і йоркширські тек-
стильні фабрики вишикувалися 
в чергу, щоб продавати тканини 
в Росію». Тканини, а також го-
тові шинелі, черевики, шкірянки 
призначалися майже виключно 
для екіпірування ЧК і Червоної 
армії. Ще довша черга, включа-

ючи німців, шведів і американ-
ців, вишикувалася за контрак-
тами на постачання радянській 
армії гвинтівок, кулеметів, гар-
мат, вантажівок, аеропланів і де-
сятків мільйонів набоїв. 
 На початку 1920-х (так само, 
як і у 1930-х з Гітлером, і від 
2014-го з Путіним) Захід про-
вадив половинчасту політику: 
економічні санкції — але з ура-
хуванням власних інтересів; від-
мова від повного визнання — але 
й залаштункові переговори. Далі 
відбулося поетапне визнання ра-
дянського уряду, першим кроком 
якого став договір між Німеччи-
ною і Раднаркомом, підписаний 
16 квітня 1922 року в Рапалло. 
Раднарком ставав легітимним 
членом міжнародної спільноти.
 Книжка завершується стис-
лим оглядом доль активних 
учасників описаних подій — 
як радянських (Дзержинсь-
кий, Троцький, Йоффе, Радек, 
Красін, Карахан, Чичерін, Лі-
твінов і його англійська дружи-
на Айві), так і антирадянських 
(Юденич, Врангель, Денікін, 
Пілсудський, Петлюра), а та-
кож західних (Вілсон, Гувер, 
Пуанкаре, Черчилль, Джон Рід, 
Луіз Браянт). Для Р.Сервіса 
тема лідерів «революції» добре 
знайома, бо у 2000—2009 рр. 
видавництво «Макміллан» ви-
пустило написані ним біографії 
Лєніна, Сталіна і Троцького. В 
українському перекладі опуб-
лікована робота Роберта Серві-
са «Товариші. Комунізм: світо-
ва історія» (К.: Темпора, 2012).
 Про «внутрішні запозичен-
ня» Лєнінського уряду — в ін-
шій неперекладеній книжці, 
про що буде далі. ■

НЕПЕРЕКЛАДЕНЕ

Санкції та оборудки:
як усе починалося

■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Поезія боротьби і тривання
Літературна історія віку

■
Олег КОЦАРЕВ 

До річниці смерті Леся Танюка в серії «Шістдесятники» 
видавництва «Смолоскип» вийшла книжка його вибра-
них поезій і перекладів «Vita Memoriae». А трохи згодом 
з’явилися «Вибрані твори» Катерини Мандрик-Куйбіди 
— збірка віршів і спогадів зв’язкової УПА, ув’язненої в 
ГУЛАГу, учасниці боротьби за незалежність. Усе це — лі-
тература та історія нашого трагічного двадцятого століт-
тя.

/
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Англія
 Після програшу «Арсеналу» 
в Суперкубку невдало розпочало 
сезон «Челсі» і в АПЛ: лондонці 
сенсаційно поступились скромно-
му «Бернлі». Додамо, що старто-
вий поєдинок Прем’єр-ліги «ари-
стократи» догравали удев’ятьох 
— після вилучень Кехілла та Фаб-
регаса.
 Натомість перемогами відкри-
ли чемпіонат інші претенденти на 
«топ-4» — «Тоттенхем», «Ман-
честер Сіті» та «Манчестер Юнай-
тед»: «шпори» та «городяни» «на 
класі» обіграли «Брайтон» і «Нью-
касл», а підопічні Моуріньйо удо-
ма розгромили «Вест Хем».
 Стартові три бали здобув і 
«Евертон»: мінімальну звитягу 
над «Стоком» «мерсисайдцям» 
приніс Уейн Руні, котрий, нагадає-
мо, цього літа покинув «МЮ».
 Прем’єр-ліга. 1-й тур. «Ар-
сенал» — «Лестер» — 4:3 (Ля-
казетт, 2; Уелбек, 45; Ремзі, 83; 
Жиру, 85 — Окадзакі, 5; Варді, 29, 
56), «Уотфорд» — «Ліверпуль» 
— 3:3, «Челсі» — «Бернлі» — 2:3 

(Мората, 69; Давід Луїс, 88 — Во-
укс, 24, 43; Уорд, 39; вилучення: 
Кехілл, 14; Фабрегас, 81 (обоє — 
«Ч»)), «Крістал Пелас» — «Хад-
дерсфілд» — 0:3, «Евертон» — 
«Сток Сіті» — 1:0, «Саутгемп-
тон» — «Суонсі» — 0:0, «Вест 
Бромвіч» — «Борнмут» — 1:0, 
«Брайтон» — «Манчестер Сіті» 
— 0:2, «Ньюкасл» — «Тоттен-
хем» — 0:2, «Манчестер Юнай-
тед» — «Вест Хем» — 4:0 (Р. Лу-
каку, 34, 53; Марсьяль, 88; Погба, 
90). 

Іспанія
 На відміну від інших топ-
ліг, Суперкубок в Іспанії розігру-
ють у двох матчах. Минулого уїк-
енду відбувся перший поєдинок 
за почесний трофей: мадридсь-
кий «Реал» (чинний чемпіон Прі-
мери) на «Камп Ноу» доволі впев-
нено переграв каталонську «Бар-
селону» (володаря Кубка). 
 Як і багато попередніх, це 
«ель-класико» теж не обійшло-
ся без суддівського скандалу — 
мадридці залишились незадово-
лені вилученням Роналду та спір-
ним пенальті. Зазначимо, що дві 

жовті картки зірковий португалець 
отримав одразу після взяття воріт: 
спочатку — за зняту футболку, а 
потім — за симуляцію. Побачив-
ши перед собою «червоне світло», 
чотириразовий володар «Золото-
го м’яча» не стримався і штовхнув 
арбітра, за що може отримати дис-
кваліфікацію від чотирьох до два-
надцяти матчів. 
 Суперкубок. Перший матч. 
«Барселона» — «Реал Мад-
рид» — 1:3 (Мессі, 77 (пен.) — 
Піке, 50 (у свої ворота); Роналду, 
80; Асенсіо, 90; вилучення: Ронал-
ду, 82 («Р»)).
 Товариські матчі. «Барсе-
лона» — «Шапекоенсе» (Бра-
зилія) — 5:0 (Деулофеу, 6; Бус-
кетс, 11; Мессі, 28; Л. Суарес, 55; 
Д. Суарес, 74), «Інтер» (Італія) — 
«Бетіс» — 1:0 (Ікарді, 30 (пен.)), 
«Леганес» — «Атлетико» — 0:1 
(Хуан Морено, 66), «Хетафе» — 
«Атлетико» — 0:0, «Севілья» — 
«Рома» — 2:1.

Італія
 Пізніше за інших відкрили се-
зон в Італії — минулої неділі там 
відбувся традиційний матч за Су-

перкубок між «Ювентусом» і «Ла-
ціо». У драматичному поєдинку на 
останніх секундах перемогу вирва-
ли римляни — це для них, до речі, 
перший трофей з 2013  року.
 А інші гранди, зокрема «На-
полі», активно працюють на транс-
ферному ринку. За чутками місце-
вих ЗМІ, неаполітанці уже домови-
лись з «Ман. Сіті» про річну орен-
ду українця Олександра Зінченка.
 Суперкубок. «Ювентус» — 
«Лаціо» — 2:3 (Дібала, 85, 90 
(пен.) — Іммобіле, 32 (пен.), 54; 
Мургія, 90+3).
 Товариські матчі. «Мілан» 
— «Бетіс» (Іспанія) — 1:2 (Анд-
ре Сілва, 75 (пен.) — Руіс, 67; Са-
набрія, 90 (пен..)), «Сельта» — 
«Рома» (Італія) — 4:1 (Аспас, 17 
(пен.), 41; Сісто, 22, 27 — Строт-
ман, 62), «Наполі» — «Еспань-
йол» (Іспанія) — 2:0 (Мертенс, 
36; Альбіоль, 55), «Борнмут» 
(Англія) — «Наполі» — 2:2, «Ба-
варія» (Німеччина) — «Наполі» 
— 0:2. 

Німеччина
 Перед початком чергової бом-
бардирської гонки в Бундеслізі 

знані форварди — Роберт Ле-
вандовський з «Баварії» та П’єр-
Емерік Обамейянг з дортмундсь-
кої «Боруссії» — «розім’ялися» 
в першому раунді національного 
Кубка: нападник мюнхенців від-
значився «дублем», а габонський 
бомбардир завдяки «хет-трику» 
став найрезультативнішим легіо-
нером в історії «бджіл».
 Упевнено вийшов до наступ-
ного етапу і срібний призер ми-
нулого сезону — «РБ Лейпциг»: 
«бики» легко розгромили скром-
ний «Дорфменкінгер».
 Кубок. 1-й раунд. Найці-
кавіші результати. «Айнтрахт 
Нордершедт» — «Вольфсбург» 
— 0:1, «Енергі» — «Штутгарт» — 
2:2 (по пен. — 3:4), «Дорфмен-
кінгер» — «РБ Лейпциг» — 0:5 
(Забітцер, 4, 47; Вернер, 56; По-
ульсен, 59; Н. Кейта, 65), «Кем-
ніцер» — «Баварія» — 0:5 (Ле-
вандовський, 20, 60; Коман, 51; 
Рібері, 79; Хуммельс, 89), «Рай-
ласінген-Арлен» — «Боруссія» 
(Д) — 0:4 (Бартра, 12; Обамейянг, 
41, 55, 80), «Лехер» — «Кельн» 
— 0:5, «Рот-Вайс Ерфрут» — 
«Хоффенхайм» — 0:1.

Франція
 Другий тур Ліги 1 ознамену-
вався феєричним дебютом Нейма-
ра за «ПСЖ»: зірковий бразилець, 
за якого парижани віддали «Барсі» 
222 мільйони євро, відзначився 
голом та асистом. Не менш вдало 
виступає і чемпіон — «Монако»: 
у складі «монегасків» високу ре-
зультативність демонструє колум-
бієць Радамель Фалькао (у його ак-
тиві — «хет-трик» у ворота «Діжо-
на»).
 Ліга 1. 2-й тур. «Ніцца» — 
«Труа» — 1:2, «Ренн» — «Ліон» 
— 1:2 (Буріжо, 86 — Депай, 57; 
Діас, 74), «Нант» — «Марсель» 
— 0:1, «Ам’єн» — «Анже» — 0:2, 
«Бордо» — «Мец» — 2:0, «Кан» — 
«Сент-Етьєн» — 0:1, «Тулуза» — 
«Монпельє» — 1:0, «Страсбур» 
— «Лілль» — 3:0, «Діжон» — «Мо-
нако» — 1:4 (Саїд, 43 — Фалькао, 
3, 37, 51; Жемерсон, 25), «Генгам» 
— «ПСЖ» — 0:3 (Ікоко, 52 (у свої 
ворота); Кавані, 62; Неймар, 82).
 Лідери: «Ліон», «ПСЖ», «Мо-
нако», «Марсель», «Сент-Етьєн» 
— 6, «Анже» — 4.
 Бомбардир: Фалькао («Мо-
нако») — 4. ■ 

Григорій ХАТА

 За останні десятиліття про-
тистояння «Динамо» та «Шахта-
ря» стало візитною карткою віт-
чизняного футболу. При цьому 
суперництво  точиться не тільки 
на футбольному полі. Й часто-гус-
то за межами ігрового майданчи-
ка їхні баталії носять значно ці-
кавіший характер, ніж безпосе-
редньо сам футбольний матч.
 Сценарій чергової серії ук-
раїнського футбольного «кла-
сико» стосується головного фут-
больного стадіону країни — НСК 
«Олімпійський», який уже не 
один рік є домашньою ареною 
київського «Динамо».
 Минулого тижня українсь-
кий інформаційний простір на-
повнили повідомлення про мож-
ливе повернення «біло-синіх» на 
свою клубну арену, й наступний 
переїзд «Шахтаря» на «Олімпій-
ський».
  І хоча генеральний директор 
«Шахтаря» Сергій Палкін одра-
зу заявив, що «гірники» не пла-
нують грати свої домашні матчі 
на «Олімпійському», втім ремар-
ка «гендира» донеччан про те, що 
цей комплекс не належить жод-
ному клубу й, перебуваючи в де-
ржавній власності, може, теоре-
тично, стати домашньою ареною 
для будь-якого українського клу-
бу, змусив нинішніх господарів 
«Олімпійського» — динамівців 
— активно реагувати.
 Відповідаючи на запитан-
ня представників ЗМІ про черго-
ве покарання ФФУ для динамів-
ців у вигляді «гри без глядачів», 
головний тренер «біло-синіх» 
Олександр Хацкевич наголосив: 
«Чому весь час намагаються по-
карати лише «Динамо»? Незаба-
ром хтось уже й на «Олімпійсь-

кий» планує переїхати...».
 Передбачалося, що, згідно з 
вердиктом КДК ФФУ, котрий, у 
відповідь на поведінку динамівсь-
ких ультрас під час матчу за Су-
перкубок-2017, приписував сто-
личному клубу провести найближ-
чим часом домашній поєдинок 
національної першості за порож-
ніх трибун, за таких умов мав від-
будтися поєдинок 5-го туру «Ди-
намо» — «Зірка». При цьому зов-
нішні обставини вже були готові 
підштовхнути динамівців до про-
ведення цієї гри на стадіоні «Ди-
намо».
 Утім у динамівському клубі 
вирішили не грати за чужим сце-
нарієм i не квапитися з миттє-
вим виконанням вердикту КДК 
ФФУ. Маючи для цього в своє-
му розпорядженні десять днів, 
«біло-сині» прийняли «Зірку» 
на «Олімпійському» «з глядача-
ми». Натомість шати «дисциплі-
нарного поєдинку» перекинули 
на матч наступного туру, котрий, 

згідно з календарем, також має 
відбутися в Києві.
 Щодо безпосередньо самої гри 
динамівців iз «Зіркою», то проти 
одного з аутсайдерів першості пі-
допічні Хацкевича зіграли два аб-
солютно різні тайми.
 У першому — динамівці виг-
лядали зовсім блідо, однак піс-
ля перерви — пожвавішали. За-
вдяки переходу на атакувальну 
модель гри «біло-сині» забили 
представникові Кіровоградщини 
три голи без відповіді. У третьому 
поспіль зіграному поєдинку від-
значився конголезець Мбокані, 
«дубль» оформив динамівський 
капітан Ярмоленко. Тепер у його 
активі 99 забитих голів у чемпіо-
натах країни.
 Програв у минулому турі й 
інший кіровоградський клуб. 
«Олександрія» удома не знайш-
ла аргументів проти «Шахта-
ря» — 1:2. Один із «гірницьких» 
голів на рахунку Фреда, котрий, 
відбувши дворічну дискваліфіка-

цію (з липня 2015 до липня 2017) 
за вживання заборонених препа-
ратів, iз новими силами взявся 
допомагати своїй команді.
 Варта уваги й дебютна для 
нинішньої першості перемога 
«Зорі». Здолавши у Львові «Ве-
рес» (а саме там грає свої домаш-
ні матчі луцька команда),  «Зоря» 
«вписала» в пасив колективу 
Юрія Вірта  першу поразку. 
 Успішно минулого уїк-енду 
з’їздили в гості й футболісти 
«Ворскли». У Києві, на «Оболонь-
Арені», вихованці Василя Сачка 
мінімально здолали «Сталь» із 
Кам’янського. Як раніше й афі-
шувалося, «сталевари» таки змі-
нили домашню арену, попро-
щавшись iз дніпровським «Ме-
теором». При цьому «Сталь» 
іще далі віддалилася від місця 
своєї формальної приписки — 
Кам’янського (раніше — Дніпро-
дзержинськ), де, не виключено, 
команди прем’єр-ліги побачити 
взагалі не зможуть. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Підкилимна» мотивація
У «Динамо» чутливо 
поставилися до 
можливості заїзду на 
НСК «Олімпійський» 
іншого господаря

■ ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 5-й тур.
«Динамо» — «Зірка» — 3:0
 Голи: Мбокані, 48; Ярмоленко, 76 
(пен.), 79
 Київ, НСК «Олімпійський», 7460 
глядачів
«Верес» — «Зоря» — 0:1
 Гол: Калитвинцев, 76
 Львів, «Арена Львів», 1840 гляда-
чів
«Сталь» — «Ворскла» — 0:1
 Гол: Даллку, 90+1
 Київ, «Оболонь-арена», 1250 гляда-
чів
«Олександрія» — «Шахтар» — 1:2
 Голи: Банада, 38 — Фред, 41; Фер-
рейра, 60
 Олександрія, стадіон «Ніка», 3810 
глядачів
«Маріуполь» — «Карпати» — 3:0
 Голи: Чурко, 10; Лебеденко, 18 (у 
свої ворота); Болбат, 90+3
 Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 
9120 глядачів
«Олімпік» — «Чорноморець» — 1:0
 Гол: Моха, 48
 Київ, стадіон «Динамо», 800 гляда-
чів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 5 4 1 0 11-1 13
2. «Шахтар» 5 4 0 1 10-4 12
3. «Олімпік» 5 3 2 0 5-0 11
4. «Ворскла» 5 3 1 1 6-5 10
5. «Маріуполь»  5 2 2 1 8-4 8
6. «Верес» 5 1 3 1 3-2 6
7. «Сталь» 5 2 0 3 4-6 6
8. «Зоря» 5 1 2 2 3-5 5
9. «Карпати» 5 1 1 3 5-13 4
10. «Олександрія» 5 0 3 2 4-7 3
11. «Зірка» 5 0 2 3 3-9 2
12. «Чорноморець»  5 0 1 4 3-9 1

 Бомбардири: Циганков, Мбокані, 
Ярмоленко (всі — «Динамо») — 3.

* * *
 Перша ліга. 5-й тур. «Балка-
ни» — «Гірник-Спорт» — 1:0, «Аван-
гард» — «Рух» — 2:1, «Жемчужина» 
— «Полтава» — 0:1, «Нафтовик» — 
«Інгулець» — 1:1, «Суми» — «Мико-
лаїв» — 0:1, «Кремінь» — «Оболонь-
Бровар» — 0:3, «Черкаський Дніп-
ро» — «Геліос» — 1:2, «Арсенал» — 
«Волинь» — 2:0, «Десна» — «Колос» 
— 2:3.
 Лідери: «Геліос» — 15, «Арсе-
нал», «Полтава», «Інгулець», «Колос» 
— 13, «Десна» — 12, «Оболонь-Бро-
вар» — 11.
 Бомбардир: Акименко («Інгу-
лець») — 6. ■

■

У поєдинку із «Зіркою» капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко оформив «дубль».
Фото УНІАН.

❙
❙



Григорій ХАТА

 Готуючись до знакових зма-
гань сезону — турнірів «Велико-
го шолому», як контрольнi старти 
представники «топової» тенісної 
когорти активно грають не менш 
престижні «Прем’єри» (у жінок) 
та «Мастерзи» (у чоловіків).
 Незадовго до старту «Ролан 
Гарросу»-2017 наша співвітчиз-
ниця Еліна Світоліна виграла 
елітний «Прем’єр» п’ятої кате-
горії в Римі. Тепер — напередодні 
«Ю-Ес оупен» — уродженка Оде-
си тріумфувала на змаганнях ана-
логічного штибу в Торонто. Після 
звитяги в столиці Італії, де у фі-
налі Еліна здолала знану румун-
ку Сімону Халеп, українка під-
нялася на шосту сходинку в рей-
тингу жіночої тенісної асоціації. 
Нинішній же успіх дозволив при-
мі вітчизняного тенісу вкотре оно-
вити свій та національний рейтин-
говий рекорд i стати четвертою ра-
кеткою планети.
 У фіналі «Роджерс Кап» Сві-
толіна переграла екс-першу ра-
кетку світу Каролін Возняцьки з 
Данії — 6:4, 6:0, за що, в підсум-
ку, окрім головного трофею, та-
кож удостоїлася чеку на 501 ти-
сячу американських доларів.
 «Як людина я стала мудрішою, 
а як гравець — досвідченішою», 
— відзначила українська тенісна 
прима. У нинішньому сезоні Сві-
толіна демонструє неабияку поту-
гу, загалом вигравши вже п’ятий 
турнір WTA. Її цьогорічна пере-
можна серія становить 44 мат-
чі, при цьому в Торонто на шляху 

до тріумфу вона здолала росіян-
ку Касаткіну, Венус Уїльямс зi 
США, іспанку Мугурусу (чинну 
переможницю Уїмблдону) та дру-
гу ракетку планети Халеп.
 Варто нагадати, що саме ру-
мунка зупинила нашу співвіт-
чизницю на цьогорічному «Ролан 
Гаррос», де Світоліній прогнозу-
вали переможне майбутнє.
 «Дуже важливо навчитися ке-
рувати собою у стресових ситуа-
ціях», — наголосила українська 
тенісистка. — У Парижі я зазна-
ла дуже болісного фіаско від Сімо-
ни. То був дуже хороший урок для 
мене, завдяки якому я тепер нама-
гаюся зберігати концентрацію від 
першого до останнього розігра-
шу».
 У Торонто Світоліній не раз до-
водилося повертатися до уроків 
минулого.
 По суті, ледь не кожен поєди-
нок вимагав від нашої тенісистки 
максимальної концентрації. Утім, 
якщо зустріч з колишньою пер-
шою ракеткою світу, ветераном 
жіночого тенісу Венерою Уїль-
ямс пройшла під диктовку більш 
енергійної та молодої суперниці, 
то, приміром, побачення з Мугу-
русою стало для Еліни справжнім 
випробуванням. Щоправда, піс-
ля програшу першого сету пере-
осмислити ситуацію українській 
тенісистці допомогли дощ та три-
вала перерва, після якої поєди-
нок пішов за іншим сценарієм. У 
підсумку — 4:6, 6:4, 6:3 — на ко-
ристь українки.
 У світлі паризької невдачі пів-
фінальний матч проти Халеп мав 

для Світоліної особливе значення. 
Не дивно, що друга ракетка пла-
нети змогла взяти у Еліни лише по 
гейму в кожному сеті — 6:1, 6:1.
 Не став проблемою для одесит-
ки, що перебувала на пiдйомi, й 
фінал проти Возняцьки.
 «Це приголомшливі відчуття — 
бути четвертою ракеткою світу. Я 
усього лише за один крок від того, 
щоб побити загальноукраїнсь-
кий рекорд Андрія Медведєва, 
адже це завжди було моєю метою 
— стати найбільш високорейтин-
говим гравцем в історії українсь-
кого тенісу. Я дуже мотивована, 
сподіваюся, що вже цього року 
мені вдасться досягти цієї мети», 
— наголошує Світоліна. Вона до-
дає, що команда, котра з’явилася 
у неї перед поточним сезоном, на-
дала їй новий поштовх та нове ба-
чення гри. «Можливо, це невели-
кі деталі, але вони зіграли велику 
роль», — каже Еліна. ■
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«Дуже важливо навчитися керувати собою у стресових ситуаціях».Еліна Світоліна
українська тенісистка, четверта ракетка світу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Повізши на дорослий чем-
піонат світу-2017 до Лондона 
всерйоз омолоджену команду, 
в штабі національної легкоатле-
тичної збірної неабияк ризику-
вали. І, загалом, практично до 
останнього дня, коли сенсаційне 
«срібло» виборола 19-річна стри-
бунка у висоту Юлія Левченко, 
«синьо-жовті» перебували на 
межі провалу, адже практично 
в жодній дисципліні похвалити-
ся нашим атлетам було нічим.
 Зрештою, не зіграла став-
ка тренерського штабу й на ти-
тулованого стрибуна у висоту 
Богдана Бондаренка. Головна 
наша надія на планетарну ме-
даль неймовірно слабо провів 
фінальну сесію. Після виграшу 
медалей на попередніх трьох 
мундіалях та бронзового фіні-
шу в олімпійському Ріо чем-
піонат світу в Лондоні Бонда-
ренко завершив на скромно-
му дев’ятому місці, обмежив-
шись відверто скромним для 
себе показником — 2,25 м. Ці-
каво, що днем раніше, долаючи 
кваліфікацію, бронзовий при-
зер Олімпійських ігор без особ-
ливих проблем узяв планку на 
висоті 2,31 м. Аналогічного ре-
зультату у фіналі йому виста-
чило б для планетарної «брон-
зи». Утім упоратися з нервами, 
чи то пак iз проблемним гоміл-
костопом, Богдан не зміг. Єди-
ною його успішною спробою у 
фіналі став третій стрибок на 
висоті 2,25. Невдалим вийшов 
у його виконанні й штурм план-
ки на позначці 2,32, підкорити 
яку змогли лише двоє: перемо-
жець турніру — катарець Бар-
шим (підсумковий результат — 
2,35) та срібний медаліст, пред-
ставник Росії Данил Лисенко, 
котрий, щоправда, через до-
пінгову дискваліфікацію своєї 
збірної змагався у статусі ней-

трального атлета — без прапо-
ра, гімну та форми, яка має на-
ціональну прив’язку. 
 В аналогічних умовах опи-
нилася й переможниця турніру 
висотниць — росіянка Марія 
Ласицкіне, котра через вище 
означені обмеження Міжна-
родної федерації легкої атлети-
ки не змогла сповна насолоди-
тися своєю перемогою. 
 А от її конкурентка з Украї-
ни, котра піднялася на другу 
сходинку п’єдесталу пошани, 
певно, перебувала на сьомому 
небі від щастя, хоча, як відзна-
чають у прес-службі Національ-
ної федерації легкої атлетики, 
після сенсаційного успіху Лев-
ченко була менш емоційною, 
ніж зазвичай. «Можливо, я 
трохи подорослішала?! Потріб-
но було бути сконцентрованою 
на всі 100 %», — пояснила но-
воспечена віце-чемпіонка світу, 
котра на шляху до планетарно-
го «срібла» в Лондоні двічі оно-
вила персональний рекорд.
 Спочатку 19-річна киянка, 
котра до столиці літніх Ігор-
2012 прибула як переможниця 
молодіжного чемпіонату Євро-
пи-2016 (результат — 1,96 м), на 
«Олімпійському стадіоні» Лон-
дона взяла 1,97. Далі — 1,99 м, 
після чого було підкорено 2,01. 
«Я дуже боялася помилитися. 
Спочатку було тяжко, навіть 
складніше, ніж у кваліфікації. 
Я не відчувала ніг, не розуміла, 
що відбувається. У вирішаль-

ний момент я злякалася себе. 
Відчувала, що можу взяти 2,01, 
але мені було страшно. Допо-
могли оволодіти ситуацією не-
реально високі атракціони, які 
я побачила на шляху до стадіо-
ну, й від яких мені стає одра-
зу погано. Якби мені довелося 
обирати — стрибати під пресом 
публіки та результату чи сидіти 

на атракціоні, я нізащо не обра-
ла б другий варіант»,  — пояс-
нила Левченко, медаль якої, в 
підсумку, виявилася єдиною в 
скарбничці «синьо-жовтих» на 
ЧС-2017.
 Неймовірно близьким до 
планетарної нагороди був майс-
тер спортивної ходьби Ігор Гла-
ван, але 50-кілометровий мара-

фон він завершив четвертим.
 Здається, міг поборотися за 
місце на п’єдесталі й наш досвід-
чений багатоборець Олексій Ка-
сьянов, утім вище шостого міс-
ця піднятися не зміг. Щоправ-
да, підсумковий результат його 
не засмутив: «Радує, що я й досі 
перебуваю в когорті лідерів сві-
тового багатоборства». ■

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Атракціон сенсаційності
Єдину нагороду світового чемпіонату українській збірній принесла 19-річна 
Юлія Левченко

■

Після перемоги на молодіжному чемпіонаті Європи Юлія Левченко стала віце-чемпіонкою дорослого мундіалю.
Фото з сайта iaaf.org.

❙
❙

Інститут фiзiологiї рослин 
i генетики НАН України 

оголошує прийом 
до аспiрантури 

з вiдривом 
вiд виробництва 

за спецiальнiстю 091. Бiологiя 
(спецiалiзацiї «фiзiологiя 

рослин», «генетика»).

Довiдки за тел.: 
(044) 257-00-14. 

ТЕНІС

Не боячись 
Халеп
Збагачуючись досвідом, прима 
українського тенісу стрімко колекціонує 
перемоги на престижних турнірах WTA

■

Еліна Світоліна виграла престижний «Роджерс Кап» у Торонто.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙

ОГОЛОШЕННЯ■
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 Помирає старий мафіозі.
 — Діти мої, я заповідаю вам 
усе, що нажив чесним шляхом!
 — Батьку, в заповіті вказані 
тільки твій старий пістолет, маска і 
чорна валiза!
 — Я ж сказав — усе, що нажив 
чесним шляхом.

* * *
 — Саро Абрамівно, як вам спо-
добався вчорашній концерт iз творів 
Бетховена?
 — Дуже! Але ми, на жаль, за-
пізнилися. Коли ввійшли, грали вже 
дев’яту симфонію.

* * *
 — Лiкарю, а укол буде?
 — А чарівне слово?
 — Скарга в міський відділ охо-
рони здоров’я.
 — Ви перегинаєте з чарами.

* * *
 — Підсудний, чому ви все запе-
речуєте? Десять свідків бачили вас.
 — Ваша честь, це ні про що не 
свiдчить! Я вам приведу сто свiдкiв, 
які мене не бачили!

* * *
 Полiцейський зупиняє машину 
за перевищення швидкості й каже:
 — Тут максимальна швидкість 
40 км/год., а ви їхали 80 км/год. Куди 
так поспішаєте?
 — Так це я вам 300 гривень при-
віз.

* * *
 Жiнка — чоловiку:
 — За кожний кiлограм пiсля 
схуднення плати менi 100 доларiв, i 
я швидко схудну.
 — Побiйся Бога, у жоднiй країнi 
немає такої цiни за сало.

По горизонталі:
 1. Майданчик для гри в теніс. 
4. Райцентр у Львівській області. 
7. Відомий індонезійський острів-
курорт. 8. Давньогрецька міфічна 
ріка забуття. 11. Туристична поїз-
дка. 12. Висока труба чи мачта, на 
яку піднімають прапор. 13. Українсь-
кий історик і композитор, автор «Іс-
торії України-Русі». 16. Протитанко-
ва гармата. 17. Космічний об’єкт із 
вогненним хвостом. 18. Туристична 
країна в Перській затоці. 21. Знаме-
нитий східний лікар та вчений. 24. У 
Стародавній Греції та в Римі прави-
тель, що прийшов до влади насиль-
ницьким шляхом і керує одноосіб-
но.  25. Давня назва Таїланду. 26. 
Довгі ворсинки на хутрі тварин. 27. 
Письменник-драматург і політичний 
діяч, екс-очільник Спілки театраль-
них діячів України. 28. Скликання 
військових на навчання. 
По вертикалі:
 1. Голландський художник XVIII 
століття, один із визнаних майстрів 
натюрморту. 2. Червона квітка, яку 
прославив Володимир Івасюк. 3. За-
сіб безготівкового розрахунку за по-
купки в супермаркетах. 4. «Голод не 
...» (народна приказка). 5. Перший 

варяг, який започаткував династію 
київських князів. 6. Бік монети з зоб-
раженням імператора. 9. Давня наз-
ва Стародавньої Греції.  10. Полково-
дець і державний діяч Стародавньо-
го Риму, зять Октавіана Августа. 14. 
Династія єгипетських фараонів. 15. 
Пристрій для прийому радіохвиль. 
17. Український композитор, автор 
пісні «Одна калина за вікном». 18. 
Одна зі сторін прямокутного три-
кутника, прилегла до прямого кута. 
19. Давнє італійське місто, де збері-
гається плащаниця Ісуса Христа. 20. 
Харківське видавництво. 22. Світло 
над головою святого. 23. Річка в 
Сибіру. ■

Кросворд №96
від 9 серпня
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +10…+15

 +24…+29

Північ +13…+18

 +25…+30

Центр +16…+21

 +29…+34

Схід +16…+21

 +29…+34

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +16…+21

 +29…+34

Аліса КВАЧ

 За легендою, «оскароносний» Леонардо Ді 
Капріо отримав своє ім’я на честь Леонардо да Він-
чі. Мовляв, коли його мама роздивлялася картину 
знаменитого художника і винахідника, дитинка впер-
ше ворухнулася в животику, і жінка сприйняла це як 
віщий знак. Не дивно, що все життя красунчика Лео 
тягнуло до постаті свого великого попередника.
 І от мрія актора повернутися в ті часи і побувати 
«в шкурі» да Вінчі як ніколи стала близькою до здійс-
нення. Як повідомило видання Variety, Ді Капріо заду-
мав стати одним із продюсерів фільму за книгою аме-
риканського журналіста і письменника Волтера Айзексо-
на «Леонардо да Вінчі», а також зіграти в ньому головну 
роль. Усе це, крім слави, обіцяє і чималу фінансову вигоду 
— як повідомляє те ж видання, за участь у фільмі актор 
отримає «семизначний гонорар».
 Утім, яким буде цей фільм, прогнозувати поки що 
складно. Сама книга Волтера Айзексона надійде у 
продаж лише у жовтні 2017 року. А яким буде сце-
нарій, коли розпочнуться зйомки і кого ще з зірок 
ми зможемо побачити на екрані, це поки таємни-
ця. Так що кожен може вмикати уяву і фантазува-
ти, скільки завгодно. Безперечно лише одне: оз-
вучена інформація значно підніме рейтинг кни-
ги і прибуток від продажу. На що, очевидно, і 
розраховується. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Якщо любиш вчитися, то ніщо не може 
стати на заваді. Це ще раз довела житель-
ка Таїланду Кімлан Йінакул, яка в дитинс-
тві була старанною ученицею і мріяла про 
вищу освіту. Однак після закінчення шко-
ли їхня сім’я переїхала в Бангкок, Кімлан  
вийшла заміж, народилися діти, тож мрії 
про навчання довелося відкласти надовго.
 Спочатку Кімлан любов до навчання пе-
редала п’ятьом своїм дітям — четверо з них 
отримали ступінь магістра, а один навіть за-
хистив докторську дисертацію в США. Однак 
цього їй видалося мало. Тож, коли її наймо-
лодша донька поступила до відкритого уні-
верситету Сукхотай Тхамматірат, вона вчи-

нила так само, незважаючи на те, що їй на 
той момент виповнилося 72 роки.
 Основним предметом пані Йінакул об-
рала соціальну екологію, пояснивши це 
тим, що це для неї цікава і невідома тема. 
Через життєві обставини їй кілька разів до-
велося переривати навчання, яке загалом 
затяглося на 20 років. І от у 91 рік вона на-

решті отримала довгоочікуваний диплом 
бакалавра. Багато іспитів їй не вдавалося 
здати з першого разу, але вона перескла-
дала їх знову і знову, доки не отримувала 
хорошу оцінку. Як зізналася старенька, до-
сягти мети їй допомогли працелюбність і 
цілеспрямованість. І вік тут не має жодно-
го значення. ■

Леонардо Ді Капріо.❙

НОВА РОЛЬ

Від да Вінчі 
до Ді Капріо
Голлівудський красунчик 
планує зіграти свого 
знаменитого тезка

■

ВІК НЕ ЗАВАДА

Жага навчання
У Таїланді жінка отримала диплом у 91 рік

■

16 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий короткочасний 
дощ, гроза. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 5-10 м/с. Температура 
вночi +15...+17, удень +27...+29.

Миргород: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +31...+33.
Вiнниця: мiсцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Уночi 
+18...+20, удень +27...+29.
Одеса: мiсцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Уночi 
+18...+20, удень +31...+33.

14 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 24-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 24.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трус-
кавець: уночi +12...+14, удень +26...+28. Моршин: уночi 
+12...+14, удень +26...+28.
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