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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,49 грн. 

1 € = 29,93 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Стрибок 
на вершину
Від організаторів престижного «Ю-Ес оупен» Еліна Світоліна отримала четвертий 

номер посіву, а від самого турніру — нагоду здобути тенісну корону 
стор. 15 »

На майбутньому «Ю-Ес оупен» перша тенісистка України Еліна Світоліна спробує підкорити найвищу рейтингову вершину планети. ❙
Фото з сайта btu.org.ua. ❙

Об’єднання 

бджолярів 

сприятиме успіху на 

внутрішньому 

і зовнішньому ринках
стор. 10 »

Валентина Руденко: Ми до кінця 
не розуміємо, яким скарбом 

і спадщиною володіємо

Вулик — коли діють разом

Експерт з питань культури — про те, чому 

українці боротимуться до кінця, про геніальність 

Олександра Довженка та чому не можна 

приватизовувати київську кіностудію
стор. 4—5 »

Газовий грабунок 
Скраплений газ стрімко 

дорожчає в Україні через 

його популярність, а також 

бездіяльність влади і 

намагання посадити нас на 

чергову російську «голку» 
стор. 7 »



ВІВТОРОК, 22 СЕРПНЯ 20172 ІнФорУМ
«Ми робимо все можливе задля розкриття злочинів, але важливо 
унеможливити фізичну присутність на території нашої країни заїжджих 
гастролерів, а також і «злодіїв у законі», не-громадян України. Це можна 
зробити через посилення законодавства».

В’ячеслав Аброськін
заступник очільника Національної поліції України

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Невдовзі можливі досить суворі 
зміни в Кримінальному кодексі Ук-
раїни: громадяни, які незаконно пе-
ретинатимуть кордон нашої держа-
ви, можуть загриміти за таке пра-
вопорушення на кілька років за 
ґрати. Відповідний законопроект 
зареєстрували нардепи Ірина Лу-
ценко та Артур Герасимов. 

 Підтримує ініціативу й пер-
ший заступник голови Нац поліції 
В’ячеслав Аброськін, адже насам-
перед жорсткі міри стосуватимуть-
ся громадян, які незаконно перети-
натимуть держкордон поза межа-
ми пунктів пропуску, без відповід-
них документів або з документами, 
які містять недостовірні відомості. 
Поліцейський керівник вважає, що 
це стане на заваді заїжджим гастро-

лерам та злодіям у законі відвідува-
ти нашу країну. «Поставити такі пе-
репони можна завдяки жорсткiшому 
законодавству — зокрема, повернув-
ши статтю 331 Кримінального кодек-
су України (Незаконний перетин де-
ржавного кордону)», — написав у 
«Фейсбуці» В’ячеслав Аброськін.
 За вищевказані порушення зап-
ропонованим документом передба-
чено обмеження свободи терміном 
на три роки, а при повторному ігно-
руванні відповідного закону «не-
дисциплінований гість» сидітиме 
за ґратами вже від трьох до п’яти 
років. Якщо ж у порушника кордо-
ну знайдуть iще й зброю, то не бачи-
ти такому нахабі волі вже від п’яти 
до восьми років. 
 «Як на мене, то цей законопроект 
повинен бути прийнятий iз незнач-
ними доопрацюваннями. І я готовий 
приєднатися до роботи особисто», — 
додав В’ячеслав Аброськін. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Зокрема, Олег Ляшко був вражений новиною про 
те, що в травні-червні цього року низка високопос-
тавлених чиновників Мін’юсту отримали по кілька 
мільйонів гривень зарплат з преміями. Раніше Ляш-
ко обурювався тим фактом, що провладні фракції ра-
зом із «Батьківщиною» проголосували за виділення 
додаткового мільярда гривень на фінансування Ген-
прокуратури, внаслідок чого зарплата Генпрокуро-
ра Луценка зросла до 100 тисяч гривень. При цьому 
виділити гроші на підвищення мінімальних зарплат 
українцям на вимогу РПЛ депутати відмовилися.
 «Це просто «безпрєдєл»! Ми не можемо добитися 
від уряду підвищення мінімальної зарплати до 5 ти-
сяч гривень на місяць для мільйонів українців, нам 
брешуть, що для цього немає можливостей. А плати-
ти по 2-5 мільйонів у місяць чиновникам можливості, 
значить, є?! Досить нас дурити! Або влада піднімає для 
людей «мінімалку», або ми винесемо владу!» — наго-
лосив Олег Ляшко.
 Політик додав, що можливості для підвищення 
доходів українцям з’явилися після того, як з січня 
цього року Радикальна партія добилася збільшення 
мінімальної зарплати до 3200 грн. Це вже привело до 
збільшення реальної зарплати в першому півріччі на 
20%. Але порівняно з зарплатами можновладців — це 
все одно копійки.
 Саме тому ляшківці вимагають від уряду індекса-
ції пенсій і соціальної допомоги, а також підвищен-
ня мінімальної зарплати до 5000 грн. на місяць. Олег 
Ляшко переконаний: профіцит державного бюджету 
дозволяє це зробити. 
 Конкретні механізми підвищення доходів україн-
ців Олег Ляшко та його заступник з економічних пи-
тань Віктор Галасюк прописали в Антикризовому 
плані розвитку економіки та законопроекті №6217 
щодо підвищення мінімальної зарплати. Ляшко каже: 
саме цього від нього вимагали люди з різних областей 
України, з якими він спілкувався під час численних 
поїздок.
 «Треба радикально підвищувати купівельну 
спроможність громадян. Це дасть внутрішній попит та 
імпульс розвитку економіки. Зростання тарифів і цін 
на соціальні товари без випереджаючого росту доходів 
громадян — це поглиблення прірви бідності. Україн-
цям — роботу і гідне життя!» — підкреслив Ляшко. ■

ПИТАННЯ РУБА

Ляшко: Гроші — 
роботягам, 
а не чиновникам!
Лідер Радикальної партії 
обурений тим, що на зарплати 
високопосадовцям гроші в 
бюджеті знайшлися, а простим 
українцям — ні

■

Олег Ляшко пообіцяв людям праці добитися мінімальної 
зарплати 5000 грн.

❙
❙

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Наприкінці доби 20 серпня 
обстановка в районі проведен-
ня АТО, за повідомленням прес-
центру штабу антитерористичної 
операції, серйозно загострилася. 
Російсько-окупаційні угрупован-
ня майже вдвічі збільшили кіль-
кість обстрілів наших позицій, 
усе частіше використовуючи при 
цьому важке озброєння. 
 Найгарячiше ввечері та вночі 
було на Донецькому напрямку. 
Фактично з 17-ї години й до опів-
ночі бандформування безпере-
рвно обстрілювали наші опорні 
пункти в Авдіївській промзоні. 
Ворог активно застосовував гра-
натомети і великокаліберні ку-
лемети. А близько 18-ї години 
спочатку бив із мінометів різних 
калібрів, а згодом випустив 16 

снарядів із переносної реактив-
ної пускової установки «Град-
Партизан». Крім того, ввечері 
злочинці двічі застосовували мі-
номети на підступах до Опитного, 
де отримав поранення один наш 
боєць. Також бойовики зі 122-
міліметрової артилерії били по 
українських позиціях неподалік 
Кам’янки та Пісків.
 На приморському напрямку 
під ворожим вогнем iз гранато-
метів і стрілецької зброї опини-
лися наші укріплення в районі 
Водяного, Красногорівки, Пав-
лополя, Мар’їнки й Талаківки. 
Бандити вчергове обстрілювали 
зі стрілецької зброї будинки мир-
них мешканців у місті Мар’їнка.
 Наприкінці доби на лугансь-
кому напрямку активність воро-
га була мінімальна. Проте й тут 
бандити з гранатометів відкрива-

ли вогонь по наших позиціях не-
подалік Кримського та Новоолек-
сандрівки. 
 Аби уникнути чергової еска-
лації конфлікту, командуван-
ня АТО в ніч на понеділок за-
пропонувало противнику поси-
лений режим перемир’я. Спо-
чатку представники незаконних 
збройних формувань погодили-
ся на дотримання режиму тиші, 
а вже за кілька годин самі ж його 
і порушили, суттєво збільшив-
ши вогневу активність. Загалом 
за попередню добу незаконні зб-
ройні формування 47 разів пору-
шили перемир’я. На більшість об-
стрілів наших позицій українсь-
кі бійці відкривали щільний во-
гонь на ураження противника. У 
результаті цих протистоянь двоє 
українських захисників отрима-
ли поранення, ще троє — бойові 
травми. 
 За минулий тиждень у районі 
антитерористичної операції за-
гинуло 30 бойовиків і 51 пора-
нено, такі дані розвідки оголо-
сив на брифінгу 21 серпня спікер 
Міністерства оборони з питань 
АТО Олександр Мотузяник. За 
його словами, найбільших втрат 
ворог зазнав на маріупольському 
напрямку на ділянці фронту Но-
вотроїцьке — Широкине. ■

Михайло 
УХМАН,
боєць 

добробату

 За ли-
пень 2017 
року Украї-
на офіційно 
втратила 24 бійцi. Декілька де-
сятків поранено. Найкриваві-
шими були дні 19-20 липня. 
Тоді загинуло дев’ять хлопців. 
Дехто помер за Україну в свій 
день народження...
 Які висновки зроблено?
 Місяць пройшов iз того 
часу. Хтось втратив генераль-
ські погони? Чиюсь бездіяль-
ність чи неправильні дії роз-
слідує військова прокурату-
ра? Можливо, народ задумав-
ся над тим, що в нас реальна 
війна? 
 Юрій Бутусов — головний 
редактор одного з видань, 
каже, що це були звичайні дні. 
І просто жертви стали незвич-
ні. Пане Юрій, це були не про-

сті дні. Хоча б тому, що цих 
жертв можна було уникнути. 
 Жителі міста Мар’їнка го-
ворять, що вже 18 липня вони 
знали про «Гради». Танки біля 
Спартака, якогось там депо на 
Ясинуватській розвилці. Зна-
ли про це і військові. Проте 
нічого і ніхто не зробив, щоб 
попередити побоїще. Скажу 
навіть більше. Перед тим на 
позиції до військових заїжд-
жали чинуші зi штабу. І гово-
рили, що не потрібно прово-
кувати сепарських виродків. 
Коли хлопці просили в них 
ПТУРи, щоб у разі атаки мати 
хоч щось для відбиття атаки, 
вони говорили, що нема на те 
потреби. У нас режим тиші!? 
 Терористи розпочали ма-
совану артилерійську атаку 
близько п’ятої ранку. Під при-
криттям вогню на наші позиції 
зайшла ворожа ДРГ. Сталося 
те, що сталося.
 Я спілкувався з очевидцем 
цих подій, який двічі за ли-
пень святкував свій день на-

родження. 20 липня, вижив-
ши після обстрілу «градiв». І 
28 липня вiн дивом залишив-
ся живим після обстрілу на-
ших позицій російськими мі-
нометами 120-го калібру. Тоді 
один наш боєць загинув і вiсiм 
отримали важкі поранення. 
 — Нас так накривали «ар-
тою», що голову було важко 
підняти, — розповідає поб-
ратим. — Цим скористались 
російські диверсанти. Наша 
«арта» почала працювати 
тільки через годину. З усіх бо-
йових машин на позицію виї-
хали тільки три. Одна з них 
повернулась на місце дисло-
кації.  Оскільки щось там за-
клинило. Танк, який виїхав на 
допомогу українським солда-
там, потрапив у ДТП (?!) і  на 
якийсь час змушений був за-
лишитися на місці зіткнення. 
А допомога прийшла лише 
тоді, коли інтенсивність об-
стрілів зменшилася.
 Більшу частину розповіді, 
звісно, не друкую. Можете 

здогадатися про рівень емо-
цій. Колись іншим разом роз-
кажу. Нехай пройде час. 
 І це так ми воюємо? А га-
рант розказує нам про здо-
бутки армії. І більша части-
на народу, хто слухає, — ві-
рить. Думаючи, що в нас 
перемир’я.
 28 липня ті ж позиції об-
стріляли з мінометів. Стріля-
ли в той момент, коли на плацу 
зібралися всі солдати — біль-
ше десяти. Одні йшли з пози-
цій, інші заступали. Таке вра-
ження, що російські виродки 
знали, коли хлопці міняються. 
Хоча чого тут дивуватись — у 
них же наш полонений. І в іс-
торії про мужність під час кату-
вання ніхто не вірить. Дивним 
є те, чому не поміняли розпо-
рядок зміни на позиціях? Чому 
ніхто про це не подумав? 
 Чи будуть покарані вин-
ні?!
 Згадайте ще раз — 24 
убитi за липень. 24 сини не по-
вернулися до матерів. Україна 
без 24 синів.
 Вічна память вам, побра-
тими. 
 Ми помстимось за вас. 
Хоча не знаю, коли це буде. 
 Пробачте, братчики. ■

ОЦІНКИ

Ми помстимося за побратимів

■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Не заходь за межу!
У Кримінальний кодекс планують 
повернути статтю про незаконний перетин 
державного кордону 

■

НА ФРОНТІ

Тиша без тиші
Бандити знову обстрілювали будинки мирних 
мешканців у Мар’їнці

■
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Біля 
Майдану 
горить
Масштабні пожежі 
вирували в чотирьох 
областях 
Ірина КИРПА

 На території Миколаївської, Жи-
томирської та Київської областей ви-
горіло понад 150 гектарів лісу. А в 
Дніпрі «червоний півень» розгулю-
вав у місті.
 Найкритичнiша ситуація скла-
лася у Дніпрі, де рятувальники були 
змушені вперше за 20 років засто-
сували авіацію з метою гасіння по-
жежі. Понад шістнадцять тонн води 
вогнеборцям довелося скинути прос-
то на охоплені вогнем склади вто-
ринної сировини. Вони 17 годин пос-
піль мужньо приборкували вогонь у 
місті-мільйоннику. Пожежа зруй-
нувала десятиметрові гори макула-
тури, гуми та пластику. Дим i жах-
ливий сморід миттєво накрили бу-
динки, які розташовані неподалік 
від зони пожежі. Крім того, на скла-
дах почали вибухати балони з киснем 
та газом пропан. Оскільки територія 
підприємства виявилася погано за-
безпечена водою, пожежникам дове-
лося прокладати довгі рукави від епі-
центру пожежі до машин iз водою, що 
стояли на безпечній відстані від вог-
ню.
 — Повітряну авіацію нам дове-
лося використовувати з тієї причи-
ни, що посилати людей до епіцентру 
сильної пожежі було б відвертим зло-
чином, — розповів заступник керів-
ника ГУ ДСНС у Дніпропетровсь-
кій області Олександр Шевченко. — 
Вода, яка надходила з повітря, до-
помогла збити високу температуру, 
охолодити ангари та ефективно зби-
ти найбільший вогонь.
 Територія бази вторсировини ви-
горіла повністю, разом з адміністра-
тивними будівлями, ангарами та 
шістьма вантажними машинами. Од-
нак рятувальникам вдалося врятува-
ти та захистити життя місцевих меш-
канців від руйнівного впливу вогню.
 Другим за масштабом епіцентром 
надзвичайних подій стала межа між 
Житомирською областю та республі-
кою Білорусь. Пожежа спалахнула 
на території Поліського заповідни-
ка та за добу збільшилася в розмірах 
удвічі. Гасити вогонь бійці ДСНС по-
чали біля села Майдан із застосуван-
ням авіації та спеціальної техніки.
 Рятувальникам довелося гаси-
ти ліси ще й на півдні України. Так, 
на Миколаївщині вигоріло понад 50 
гектарів лісу, а от на Херсонщині по-
жежникам удалося локалізувати во-
гонь на території у півтора кілометра. 
В обох випадках гасити лісові пожежі 
допомагали вертольоти та спеціально 
обладнані літаки. Повітряна авіація 
довела свою ефективність: погасили 
все за рекордно короткий термін.
 А під Києвом під час руху загорів-
ся вантажний потяг: вогонь переки-
нувся на вагони з хімічними та мі-
неральними добривами. Як розпові-
ли спеціалісти прес-служби ДСНС у 
Київській області, гасити загорян-
ня на залізничній станції «Клавдіє-
ве» допомагали добровольці чергово-
го караулу 58-го ППП селища Клав-
дієве-Тарасове. Вогонь повністю зни-
щив одинадцять мішків iз хімічними 
добривами, проте на цьому його руй-
нівна сила закінчилася. Вогнебор-
ці швидко загасили вагон поїзда, що 
загорівся. ■

Продовження теми на 10-й стор.

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Півмільйона сіянців дуба, сосни звичайної та ялини 
зростає у Мліївському лісовому розсаднику Смілянсько-
го лісгоспу. Про це «Україні молодій» розповіли в Чер-
каському обласному управліннi лісового та мисливсько-
го господарства. Вирощуючи саджанці, лісівники вже го-
туються до наступної лісокультурної кампанії. Загалом у 
Мліївському лісництві щороку створюється близько 45 га 
лісових культур. Посадковий матеріал для цього вирощу-
ють власними силами та постійно працюють над тим, щоб 
якість його була відмінною.

 Як розповів лісничий Мліївського лісництва Олек-
сандр Гарань, наразі у лісовому розсаднику зростає 
350 тисяч сіянців сосни звичайної. Це потреба не лише 
лісництва, а й усього Смілянського лісгоспу, тому на 
мліївських лісівників у цьому питанні покладено вели-
ку відповідальність. Також вирощують сіянці ялини для 
подальшого створення плантацій новорічних ялинок. 
 А два роки тому в лісництві розпочали вирощувати 
сіянці дуба у поліетиленових пакетах. «Донедавна сіян-
ці дуба із закритою кореневою системою вирощували 
тільки у Будянському лісництві», — розповідає дирек-
тор Смілянського лісового господарства Юрій Сегеда. 

 Загалом метод створення і вирощування лісових куль-
тур дуба звичайного садівним матеріалом із закритою ко-
реневою системою на підприємстві почали впроваджува-
ти з 2007 року. За цей період переконалися в ефектив-
ності та економічній доцільності такої технології. Вироще-
ний у такий спосіб посадматеріал приживається набагато 
краще та швидше росте, ніж лісові культури, створені зви-
чайним способом. Приживлюваність, у залежності від різ-
номанітних факторів впливу, становить 90-100%. Так, при-
міром, Будянське та Смілянське лісництва вже повністю 
перейшли на створення насаджень таким методом.
 Цьогоріч на Мліївському лісорозсаднику вирощу-
ють 30 тисяч сіянців дуба із закритою кореневою систе-
мою та 70 тисяч звичайним методом. Цього цілком до-
статньо, аби забезпечити потреби лісництва під час лі-
сокультурної кампанії-2018.
 На розсаднику догляд ведеться тільки вручну.  
Щоб забезпечити сіянці необхідною вологою, лісівники 
зробили систему крапельного поливу. Вона й економить 
воду, й ефективно зволожує, і не розмиває ґрунт. 
 Мліївські лісівники не втомлюються експеримен-
тувати і намагаються мінімізувати всі ризики при виро-
щуванні якісного посадкового матеріалу. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові днями заверши-
лись зйомки фільму «Шля-
хетні волоцюги», що став од-
ним із переможців дев’ятого 
конкурсного відбору Держ-
кіно. Його анонсують як ри-
мейк польського фільму 
Wloczegі, знятого польською 
телестудією ще в 1939 році. 
Проте львівська культурна 
громадськість висловила обу-
рення і рішучий протест про-
ти подачі такого Львова на 
огляд українського гляда-
ча. Про це йдеться у звернен-
ні львівської мисткині, літе-
ратора та акторки Мирослави 
Сидор до народного депутата 
Оксани Білозір, яке підписа-
ли відомі люди у галузі куль-
тури, мистецтва та науки. 
 Львів’янам небайдуже — 
ким і з яких причин згада-
ний проект був підтриманий, 

а точніше — чи був серед учас-
ників журі хоч один представ-
ник із культурної інтеліген-
ції Львова. «З поданого авто-
рами фільму анонсу і картин 
зйомок, яку спостерігаємо у 

місті, висловлюємо своє обу-
рення і рішучий протест про-
ти подачі такого Львова на ог-
ляд українського глядача. Ба-
тяри — це цілий пласт львівсь-
кої історії, субкультура, яка 

становила ментальність того-
часного Львова і, підкреслює-
мо, не загинула і понині! Авто-
ри фільму в анонсах та актори 
— в інтерв’ю розповідають про 
батярів як про злодіїв, що зай-
малися крадіжками. Ця ін-
формація не є такою, що від-
повідає історичній дійсності. 
У Львові був злодійський про-
шарок у ті часи. Його пред-
ставники називалися кіндера-
ми. Батяри зневажали останіх 
і гамселили при першій же на-
годі. А нині самих же батярів 
автори та актори фільму рек-
ламують як кіндерів. Це — іс-
торичне неподобство», — обу-
рюються підписанти.
 Звернення підписали, зок-
рема, письменник Юрій Вин-
ничук, краєзнавці Петро та 
Іван Радковці, письменни-
ця Наталія Гурницька, музи-
кант і батяр Віктор Морозов 
та інші. ■

Ірина КИРПА

 Народний депутат України Наталія 
Веселова б’є на сполох: у момент загос-
трення конфлікту на Донбасі Російський 
культурний центр організував для ук-
раїнських дітей «ознайомчу поїздку» до 
Москви та Санкт-Петербурга. Учитель-
ка Анна Новікова відібрала тільки най-
кращих дітей: переможців міжнародних 
та всеукраїнських олімпіад i шкільних 
конкурсів. 
 Із якою метою підростаючому по-
колінню вирішили продемонструвати 
«русскiй мір» у його найкращих тради-
ціях? Можна не сумніватися: щоб розга-
няти пропагандистські хвилі. 
 — Це типовий приклад нашої безпо-
радності у сфері протистояння інфор-
маційним операціям Кремля, — заяви-
ла нардеп України Наталія Веселова. 
— Проект «Здрастуй, Росія!» організа-
ції, підпорядкованої МЗС Лаврова, діє 
в Києві — це демонструє майже нульо-
ву здатність офіційних органів протисто-
яти інформаційним операціям Кремля, 
навіть коли джерело розповсюдження 
розташоване в Києві. «Я не я і хата не 
моя...» Принцип дії — вивозять дітей 
iз наших київських шкіл у РФ, а потім 

по всьому світу розповсюджують нови-
ни, який Кремль миролюбивий, а ми тут 
самі один одного вбиваємо. Ця інформа-
ція тисне спочатку на західних виборців, 
а потім і на західних урядовців…
 План навчально-освітньої програ-
ми «Здрастуй, Росія» має мету показа-
ти дітям насправді країну-агресора як-
найкращою. Саме цей факт викликав 
обурення групи активістів громадсь-
ких організацій та народних депутатів 
України.
 — Вчителька російської мови діяла 
під час шкільних канікул, тому ми не 
можемо пред’явити їй претензії, — за-
явив заступник міністра освіти та науки 
України Павло Хобзей. — Рішення про 
поїздку до Росії приймали батьки учнів, 
а не педагогічний колектив школи. Ми 
рекомендували всім викладачам не відві-
дувати територію країни-агресора.
 За словами чиновника, дитяча про-
грама «Здрастуй, Росія» поки що не вив-
чена фахівцями, тому складно сказати, 
який вплив на дитячу психіку вона зро-
била. Це питання нині опрацьовують 
фахівці СБУ.
 — Проекти росспівробітництва щодо 
України носять відвертий антиукраїнсь-
кий характер, — заявила народний де-

путат України Наталія Веселова. — Де-
монструвати кращим українським ді-
тям, як класно живеться в Росії, саме 
тоді, коли наші солдати вмирають від 
куль російських бандитів на Донбасі, 
аморально.
 Тільки після низки звернень народних 
депутатів України глава СБУ Василь Гри-
цак дав доручення розібратися зі скан-
дальною поїздкою кращих українських 
дітей на територію країни-агресора.
 — Поїздку організували фахівці 
київського відділення Російського цент-
ру науки та культури, — розповіла прес-
секретар СБУ Олена Гітлянська. — А ось 
українська вчителька Анна Новікова пе-
ред поїздкою виступила перед дітьми та 
батьками, заявивши, що дуже щасли-
ва за дітей, які отримають у Росії «ко-
рисний досвід».
 Співробітники СБУ заявили, що їх 
не проінформували про план підготов-
ки поїздки, а крім того, силові відомс-
тва не мають права забороняти українсь-
ким школярам їздити до Росії з метою 
участі у навчально-освітніх програмах. 
Саме цю «слабку ланку» й використову-
ють провокатори з Росії, щоб вплинути 
на настрої українських дітей так, як їм 
заманеться.
 Заступник глави українського Мініс-
терства окупованих територій Георгій 
Тука заявив, що був шокований, коли 
дізнався, що така організація, як Росспів-
робітництво, вільно працює в Україні. 
 Як відомо, раніше фахівці Міністерс-
тва освіти України заявили, що дали ре-
комендацію звільнити 15 викладачів ук-
раїнських вузів, які відвідали Крим для 
участі в науковій конференції, з форму-
люванням «за аморальну поведінку».  ■

ЗЕЛЕНА ЗОНА

Новорічні ялинки ростуть
Мліївські лісівники вирощують півмільйона 
сіянців дуба та сосни 

■

ПРОВОКАЦІЯ

Війна за дитячі голови
Співробітники СБУ перевірять викладачку з Києва, 
яка повезла до Росії 70 школярів

■

ТАКЕ КІНО

Батяри — не волоцюги і не кіндери
Львів’ян обурило перекручування історії  міста Лева у новому фільмі

■

Творці стрічки точно щось наплутали.
Фото Миколи ТИСА (ZIK).

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО,
Валентина САМЧЕНКО

Валентина Степанівна Руден-
ко добре знається на кіно- і 
телевиробництві, викладала 
у Київському національному 
університеті імені Івана Кар-
пенко-Карого, один із творців 
«Плюсів». За президентства 
Віктора Ющенка спочатку керу-
вала комунікаційною службою, 
а потім була призначена заступ-
ником глави секретаріату Пре-
зидента України.
У переддень Дня незалежності 
журналісти «України молодої» 
зустрілися з Валентиною Ру-
денко, щоб поговорити про нас, 
українців.

Ми — остання європейська 
барикада
 ■ Валентино Степанівно, ві-
домо, що треба 40 років води-
ти народ, аби він звільнився від 
раб ського мислення. Українцям 
треба ще 14 років, аби стати пов-
ністю незалежними?
 — Біблійна історія має під со-
бою глибокий сенс, але зараз усе 
настільки стрімко розвивається, 
час спресований, — тож, мабуть, 
і менше часу треба, аби змінилася 
психологія людей. Проте Украї-
на важко йде до того, щоб осягну-
ти себе незалежною державою, а 
люди — ідентифікувати себе ук-
раїнцями. Наразі ми високу ціну 
платимо за те, що легковажили 
цим і, може, недостатньо ціну-
вали те, що отримали свою влас-
ну Українську державу. І тепер 
наші герої на сході віддають свої 
життя за те, щоб наша країна 
була вільною і незалежною.
 І чим далі ми віддалятимемось 
від 1991 року, тим більше ми бу-
демо цінувати свободу. А вже ті, 
хто народилися в роки Незалеж-
ності, не знають інших реалій, і 
це прекрасно. Ці молоді люди аб-
солютного іншого світогляду й ін-
шої соціальної формації.
 Але, попри ці всі складнощі 
нашого становлення, я впевне-
на, що і Тарас Шевченко, і Іван 
Мазепа, і Леся Українка, і Сте-
пан Бандера, і Роман Шухевич, 
та й усі учасники визвольних 
змагань за незалежність Украї-
ни — всі дуже нам заздрять, що 
ми таки маємо свою незалежну, 
вільну державу. 
 Чому поступ наш такий важ-
кий? Бо немає в пострадянсько-
му просторі жодної з республік, 
яка стала згодом державою, яка 
би мала таку важку історію, як 
Україна. Скажу більше: навіть 
серед європейських країн немає 
аналогів.
 Ми маємо пам’ятати, що 
на початку ХХ століття ук-
раїнців було офіційно близь-
ко 80 мільйонів. За цю жахли-
ву радянську добу нас зменши-
лось практично вдвічі! Десятки 
мільйонів згинули в геноцидах, 
війнах і каральних операціях 
СРСР. Безумовно, вижити в та-
ких умовах і бути єдиною нацією 
— дуже важко. Грузини — їх три 
мільйони, й усі вони дивляться в 
один бік; прибалти у своїх краї-
нах єдині у своєму європейсько-
му поступі; поляки, яких значно 
більше, ніж грузинів і прибал-
тів, але «поляк єден» в усіх своїх 
ідеологічних установках.
 Ми ж — усі різні. Схід — ди-
хає радянщиною, захід — поль-
сько-францейосипівський і над-
звичайно тяжіє до Європи, Цен-
тральна Україна дуже часто 
плутається між соціалістично-
комуністичним і європейським 
світоглядами. І от цією толо-
кою ми намагаємося збудувати 
наш український дім. Жахлива 
війна дала нам новий героїчний 

епос. Наші захисники на сході, 
їхня мужність і самовідданість 
породять нові міфологеми і нові 
культурні контексти.
 Я би радила прочитати книж-
ку мого улюбленого сучасного 
американського філософа, гар-
вардського професора, історика 
Тімоті Снайдера «Криваві зем-
лі» — вона страшна, але глибока 
і правдива. Ця книжка присвя-
чена Україні. Тут у ХХ сторіч-
чі були криваві землі. І це було 
в центрі Європи. Увесь світ на це 
дивився, але промовчав — так 
само, за великим рахунком, як 
і зараз. Ми ж бачимо нинішню 
реакцію: одні думають, мовляв, 
як це жахливо, що ми не може-
мо торгувати з Росією; інші роз-
мірковують про щось подібне 
і не спішать нам допомагати. 
Так, нас підтримують, і ми за 
це дуже вдячні, але все ж таки 
мені здається, що нема розумін-
ня того, що тут остання європей-
ська барикада — вона проходить 
по Україні. І якщо впадемо ми, 
українці, — буде те, що було за 
Гітлера. Здається, на жаль, Ста-
рий Світ хоч і пережив чимало 
історичних драм і перипетій, але 
мало чого навчився. На жаль...
 ■ Українські інтереси, інко-
ли здається, ближчі американ-
цям, аніж європейцям?..
 — Так, не варто закривати очі 
на серйозний лобістський вплив 
української діаспори і в Амери-
ці, й у Канаді. І, безумовно, ми 
повинні бути вдячні цим людям, 
адже саме вони нам допомагали. 
І оці американські санкції проти 
Росії — за це треба подякувати, бо 
в цьому є відображення розумін-
ня глибини нинішнього процесу.
 Мені здається, що розуміння 
віроломства кремлівського банд-
формування скоріше є в амери-
канців, ніж у європейців. Тим 
паче що європейці побоюються, 
й кожен раз у них працюють іще 
якісь власні сенси. Наприклад, 
канцлер Німеччини думає про 
свої вибори, а половина їх товаро-
обігу — саме з Росією. Французь-
кі компанії хитрять: вони пере-
носять своє виробництво в Китай 
для того, щоб можна було торгу-
вати з РФ. Усі стараються обій-
ти санкції... Навіть коли західні 
бізнесмени були в Україні на еко-
номічному форумі, то всі казали, 
мовляв, це ж немислимо, у нас 
валяться всі бізнес-зв’язки. Мені 
здається, що це недолуга й корот-
козора позиція. Але хотілось би, 
щоб у людей з мільйонно-міль-
ярдними статками позиція була 
більш відповідальною, адже гро-
ші — це категорія філософська, а 
не споживацька. Великі гроші — 
велика відповідальність. І тільки 
у скоробагатьків гроші — це ве-
ликі споживацькі побутові мож-
ливості. І це теж проблема пе-
рехідного періоду для України і 
вічна проблема для всього світу.
 Про подібне написано бага-
то і в літературі, і відображено 
в кінематографі. Наприклад, у 
прекрасному фільмі «Загибель 
богів» режисер Лукіно Віскон-
ті розповідає про те, як почався 
фашизм у Європі, як Гітлер при-
йшов до влади, як на це дивили-

ся європейські інтелектуали і ве-
ликий бізнес. Це велике епічне 
полотно показує, до чого це все 
призводить: зроблено це на при-
кладі сім’ї Круппів та Тіссенів 
(хоча прізвища не називаються, 
але мається на увазі індустріаль-
на династія). Вони сприйняли 
Гітлера, співпрацювали з ним і, 
виправдовуючи себе, — виправ-
довували його. Закінчилось усе 
дуже трагічно: одна частина ди-
настії опиняється в газовій ка-
мері, інша гине у безглуздій вій-
ні, залишається один-єдиний бо-
жевільний нащадок. Це і є заги-
бель богів...
 Складається враження, що 
ніхто з сучасних великих про-
мислових магнатів ще не осяг-
нув і так глибоко не дивився на 
цю проблему, або ж сподівають-
ся між краплинами дощу прой-
ти. Але наразі страждає в першу 
чергу Україна... Мені здається, 
що має бути однозначна позиція, 
бо в ХХІ сторіччі таке агресивне 
ставлення до людини, до держа-
ви, до міжнародного права, як 
нині демонструє Росія на сході 
України, — просто неможливе. 
Світова спільнота мала би не тер-
піти таке віроломство. На жаль, 
у світу ще немає тепер спільної 
інформаційної історії, бо в кож-
ного своя правда, і світ уперше 
переживає таке. Тому ми й бачи-
мо зараз — інформаційний хаос! 
І в цьому хаосі банда з Кремля, 
як у кіно — головні герої, вибу-
довуючи драматургію світу так, 
як вони хочуть і як вони її собі ба-
чать. І, на їхню велику радість, 
світ дуже часто йде їм на поступ-
ки й дозволяє їм створювати цю 
вакханалію. 
 А ми будемо боротися до ос-
таннього, бо інших шансів у нас 
немає!

Якщо хочемо змінити 
життя — давайте станемо 
відповідальними!
 ■ Часто доводиться чути 
«Ющенко — єдиний президент, 
котрий формував націю». Чи не 
є це причиною наших поразок на 
багатьох фронтах (і на сході Ук-
раїни, й інформаційному) саме 
те, що гарант-націєтворець — 
це виняток, а не правило? Бага-
то високопосадовців, депутатів 
мають інші пріоритети.
 — Усе починається з патріо-
тичної позиції. Скільки серед на-
ших політиків можна побачити 
зрілих людей, у яких є зрозуміла 
патріотична українська позиція? 
Кучма був радянський директор: 
усе, що було ним зроблено за 10 
(!) років, — це побудова своєрід-
ного гарного заводу. І при цьому 
було роздано по руках, що йому 
подобалися і були йому близьки-
ми, — медіа, фабрики, заводи, 
банки тощо. Те ж саме робив і 
Янукович, але ще агресивніше.
 Нашому виборцю пора нав-
читись нести відповідальність. 
Бо часто-густо люди голосують 
за одне, а вимагають згодом — 
зовсім іншого і від інших. У нас 
в Україні парламентаризм лише 
починає свій шлях, і тому так 
легко відмахнутися від нього. 
Якщо не подобається політич-

ний курс — давайте оберемо но-
вих, але давайте вже нарешті ви-
бирати — осмислено і відпові-
дально. Досить гинути на Май-
данах! Можливість колегіально 
приймати рішення дає лише пар-
ламент. Парламентаризм — це 
інструмент, лише інструмент де-
мократії, котрий дає шанс жити 
в правовій, нормальній державі. 
 Тому, якщо ми хочемо змі-
нити своє життя, давайте стане-
мо відповідальними! Люди зараз 
уже почали розуміти, що відстань 
між бюлетенем, який ти вкинув 
у виборчу скриньку, до того, яка 
в тебе буде батарея в хаті (холод-
на чи гаряча) і який буде тариф, 
— дуже коротка. На жаль, усе це 
можна було зрозуміти набагато й 
раніше, але, на жаль...
 Наприклад, очевидно, що Ти-
мошенко — не є державотворець. 
І це не є людина, яка може в на-
шій країні бути відповідальним 
лідером, який дбатиме про бла-
го свого народу. Але люди дуже 
швидко забули, що ті ж самі сьо-
годнішні тарифи — це її діяль-
ність, її газова угода січня 2009 
року. Коли вона починає зараз 
говорити про тарифи, то люди її 
слухають і плескають. А чого ви 
її слухаєте? Це ж вона погірши-
ла ваше життя, через неї ви пла-
тите сьогодні такі гроші, а країна 
несе шалені збитки, оплачуючи 
її контракти і кредити! І кожен 
місяць, і кожен рік кожен ук-
раїнець сплачує гроші, які вкра-
ла у держави Тимошенко. Це на-
зивається злодійство. А україн-
ці знову ладні за неї голосувати! 
Це наші 40 років, наша біблейсь-
ка пустеля, по якій ми до сих пір 
блудимо...
 ■ Здавалося б, після 2014 
року держава мала би підтриму-
вати проукраїнські ЗМІ (в усьо-
му світі практикують насампе-
ред пільгове оподаткування, 
якщо хочуть підтримати ту чи 
іншу галузь). Чому наш парла-
мент не додумається до того, що 
потрібна така підтримка, зокре-
ма друкованим виданням?
 — Тут треба почати з того, які 
ЗМІ налаштовані по-державни-
цьки. У нас немає ніякої шка-
ли оцінки. Певно, має ж хтось 
це визначати. От, наприклад, 
Міністерство інформації.
 У нас більшість ЗМІ — у при-

ватних руках, а це значить, що 
власник керується простою фор-
мулою «я хазяїн і це працює на 
мене, бо я це фінансую». Крім 
того, медіа — це прекрасна «па-
расоля» для будь-якого бізнесу 
і бізнес-проектів. Отже, це пра-
цює лише на нього, заробляю-
чи на цьому величезні гроші. Те-
леканали «Інтер» чи група Пін-
чука, чи NewsOne — подивіться 
їхні новини і спробуйте знайти 
там державницьку позицію. Ці 
медіа працюють винятково на ін-
тереси свої хазяїв. І якщо в цього 
власника завтра будуть відбира-
ти завод чи банк (як нещодавно 
було в «1+1»), то що він робить 
у цей момент: у нього перший 
і найсильніший інструмент — 
телеканал, який буде вести вій-
ну за його інтереси. І в цій війні 
журналісти дійдуть до останньої 
межі, переступлять усі кордони 
допустимого і розумного, і все це 
буде називатися свободою слова.
 Щоправда, наразі є великий 
проект «Суспільне телебачен-
ня», і я дуже хочу дочекатися 
його повноцінного старту. Мені 
подобається низка проектів, які 
вони вже зробили. Вони намага-
ються відірватися від тієї уяви, 
яка вже склалася від попередни-
ка — УТ-1, загальнонаціональ-
ного канала. 
 ■ Із наближенням виборів 
знову буде ще більш замовних 
матеріалів?
 — Безумовно! А як же інак-
ше? І буде саме так, як це не при-
кро.
 ■ Вашу кандидатуру Ради-
кальна партія Олега Ляшка за-
пропонувала у члени Нацради 
з питань телебачення і радіо-
мовлення. Чи вважаєте, що ре-
гуляторний орган має реальні 
важелі впливу на те, що пока-
зують на телеекранах, якою мо-
вою говорять?
 — Так, я дуже вдячна Ради-
кальній партії і особисто Олегу 
Ляшку за довіру. 
 При всій толерантності на-
шого суспільства наша позиція 
має бути чіткою — неприпусти-
мо, щоб на східному фронті гину-
ли наші герої, а 16 млн. україн-
ців, «завдяки» телеканалу «Ін-
тер», дивилися «Безсмертний 
полк», неприпустимо, щоб одна 
частина країни воювала і була 

Валентина Руденко: Ми до кінця 
яким скарбом  і спадщиною

Експерт з питань культури — про те, чому українці боротимуться до кінця, про геніальність 
Олександра Довженка та чому не можна приватизовувати київську кіностудію
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під обстрілами російський окупан-
тів, а тисячі українців слухали джаз 
на джаз-фестивалі у Львові, що про-
водиться на гроші російського олі-
гарха, який фінансує війну, — і це 
транслюють усі телеканали Украї-
ни. Наша позиція має бути чіткою і 
ясною — мінімізація інформаційно-
го і всіх решти впливів країни-агре-
сора. Бо інакше ми так і робитимемо 
крок уперед, два назад, крок уперед, 
два назад, і в кожному разі будемо бо-
ятися когось зачепити чи образити.
 Але це відповідальність не лише 
Нацради, це питання до всього полі-
тичного істеблішменту. Це питання 
до нас, українців, кого ми обираємо, 
і чи багато серед тих, кого ми обрали, 
людей з українською державниць-
кою позицією.
 ■ Для того, аби відбулася нація, 
дуже важлива мова. Ваші слова: 
«Мова — це воля». Наскільки можли-
вий вплив на мовну ситуацію в ЗМІ?
 — Вважаю, що на загальнона-
ціональних каналах у прайм-тайм 
увесь контент має транслюватися де-
ржавною мовою. Мій власний досвід 
мені говорить, що якість телебачен-
ня, симпатія аудиторії жодним чи-
ном не пов’язані з мовою мовлення. 
Зробіть якісний продукт — і люди 
будуть його дивитися. Наразі ситу-
ація на радіо це ще раз підтвер джує, 
скільки прекрасної музики звучить 
в ефірі. Або візьміть український 
дубляж. Часом дивишся кіно в кіно-
залі, і натикаєшся на такі літератур-
ні перли, так майстерно це зробле-
но, як красиво і сучасно звучить ук-
раїнська мова! Як телебачення, так і 
газети... Просто треба взяти і зроби-
ти! Історія «1+1» з 1995 по 2005 рр. 
ще і ще раз доводить: україномовний 
канал цілком може бути конкурен-
тоспроможним.

На території кіностудії Довженка 
зробіть кіномузей
 ■ На українську кіноіндустрію 
зараз виділяється досить багато 
грошей, але телеекрани заповнені 
переважно російськомовним про-
дуктом. І за гроші Держкіно зніма-
ють фільми недержавною мовою. 
Що треба міняти?
 — Це складне питання. Слава 
Богу, що прийшло розуміння: кіно 
треба робити (на найближчий період 
заплановано 1 мільярд гривень на ук-
раїнське кіно). Але попри те, що в нас 
є прекрасні фільми і є багато дебютів, 
і можна в кінотеатрах побачити наші 
фільми, ми маємо визнати, що в За-
хідній Україні говорять: «Дайте нам 
будь-який український фільм — і в 
нас кінозали будуть заповнені». У 
Києві чи Центральній Україні — по-

дивіться, як продаються квитки на 
український фільм — у залі з деся-
ток глядачів. Що вже говорити про 
південний схід країни — українські 
фільми йдуть при порожньому залі.
 Те ж саме вам скаже власник чи 
менеджер на телеканалі: «Я ставлю 
американський блокбастер і отри-
мую свій рейтинг». А що таке рей-
тинг? Це ви ставите рекламу й зароб-
ляєте гроші. А український фільм 
має в рази менший рейтинг. То що 
телебоси будуть ставити на екран?!
 Не повинен думати про рейтинги 
канал суспільного мовлення, він має 
бути керований державницькою по-
зицією.
 Зобов’язати власників показува-
ти в праймі якусь кількість українсь-
кої продукції — дуже складно. Вони 
хитрують, вони показують, напри-
клад, дубльований матеріал і гово-
рять, що це ж українська продукція, 
і ми, мовляв, дали можливість дуб-
лювати, дали людям роботу — які до 
нас питання?
 Зробити український фільм — то 
лише півсправи, а ось як ми його по-
кажемо, як на нього подивиться ау-
диторія, — це важливо і для кінопро-
катника, і для телеменеджера.
 Наступне питання — якість філь-
му. Щоб люди все кинули і пішли в 
кінотеатр — це має бути щось видат-
не. Де взяти такі вітчизняні фільми? 
У Росії на кіногалузь уже давно звер-
нули увагу, років з 15-20 тому. У них 
список кінорежисерів чималий, є кі-
ноінститут, кіноакадемія, вищі кур-
си кінорежисерів. У нас нічого цього 
немає. 
 І хоч у нас є університет ім. Кар-
пенка-Карого (Нацуніверситет те-
атру, кіно і телебачення) і там є кі-
ноінститут, але через низьке фі-
нансування наші студенти не мають 
можливості робити учбові роботи, а 
значить, учитися. Часом дивишся 
окремі фільми, виникають питан-
ня: «Чи ці діти взагалі знають, хто 
такий Фелліні? Чи вони думають, 
що це ресторан на вулиці Городець-
кого в Києві?» Бо для того, щоб ро-
бити кіно серйозного рівня, треба пе-
редивитися багато кіношедеврів. На 
цьому, як на мене, має бути побудо-
вана освіта у кіношколі. І кінемато-
графічний смак має вироблятися не 
мобільним телефоном.
 Подивіться, як піднялася кінога-
лузь у поляків. У них є кіношкола в 
Кракові, Лодзі, Варшаві, Гданську. 
Те ж саме у чехів — Празька кіно-
школа споконвіку була видатною, і 
зараз у розквіті. В Угорщині — Буда-
пештська кіношкола. В Будапешті і 
Празі — величезні індустріальні кі-
нопавільйони, які здаються в орен-

ду великим світовим кінопроектам, 
завдяки чому їх кіногалузь заробляє 
гроші на власний продукт... Кіно — 
це дороге мистецтво. Через це, во-
чевидь, у нас немає ще належного 
яскравого результату. І хоча в Ук-
раїні підхід до кіновиробництва вже 
змінився, підхід до освіти й підготов-
ки кадрів — ще ні.
 Наш університет Карпенка-Ка-
рого тихо жевріє. Зайдіть на кіно-
факультет — там усю зиму холод-
ні батареї, техніка застаріла (ще з 
радянських часів): не придбано на-
разі ні камер, ні монтажних столів. 
І це при тому, що там дуже гарний 
викладацький склад. Але ж вони все 
на пальцях пояснюють. 
 ■ Як ви ставитесь до пропозиції 
Мінекономрозвитку приватизува-
ти кіностудії? 
 — Погано, бо вважаю, що то має 
бути у власності держави. От, нап-
риклад, сад, посаджений Довжен-
ком на Київській кіностудії. Що з 
ним буде? Там є павільйон, який 
так і називається: «Щорсівський». 
Це павільйон, який побудований 
Довженком (за його ескізами, про-
ектами), де він знімав кінофільм 
«Щорс». Можна по-різному стави-
тися до персони самого Щорса, але 
це великий фільм великого майстра. 
Там є ще якісь абсолютно меморіаль-
ні речі. Власник викупить ці землі. І 
що там буде? Висотки! І це недопус-
тимо, це не державницький підхід, 
це — шкідництво!
 Мені видається, що ми опинили-
ся у нинішній страшенній «гібрид-
ній історії» ще й через те, що мало 
хто в світі знає, що таке Україна. 
Одна з найбільших наших проблем 
— це наша власна самоідентифіка-
ція та індентифікація нашої краї-
ни. Нас мало хто відділяє від росіян: 
якийсь там слов’янський «народєц». 
Ми не є тим, ким ми є насправді!
 Так, у нас вкрали та перебрехали 
нашу історію, вкрали наших святих 
і наших героїв. За останні роки ми ще 
мало що зробили. Мені здається, що 
найперше, що треба було б зробити, 
— це «Мистецький арсенал», при-
наймні завершити його реконструк-
цію і зробити там усе те, що має по-
казувати світу, що таке Україна і які 
гігантські наші культурні цінності. 
 А на території кіностудії Довжен-
ка варто зробити кіномузей — все 
одно там фільмів давно вже не зніма-
ють. Зведіть для цього там гарну су-
часну споруду. Хай там будуть кіно-
зали, де буде проходити кінофести-
валь «Молодість» й інші кінофести-
валі, великі форуми. Нехай навкруги 
буде сад Олександра Довженка. Бо 
Україна дала світові Довженка, а він 
дав світові кіномову. До нього кіно 
— це був набір фотографій, які руха-
лися. І Бергман, і Фелліні, і Куроса-
ва казали: «Наш учитель — Довжен-
ко!» І це сказано про людину, яка на-
родилася десь там «у бур’янах» над 
Десною, на Чернігівщині у малень-
кому селі Сосниця. Ми навіть до кін-
ця не розуміємо, яким скарбом і спад-
щиною володіємо! 
 А у самому «Мистецькому арсе-
налі» я би ще виставила з усіх на-
ших музеїв, з їх запасників — кар-
тини-шедеври, які там припадають 
пилом десятиліттями. Їх ціна — мі-
льярди доларів, а вони гинуть у за-
пасниках.
 У культуру треба вкладати гро-
ші. Хтось скаже: у нас же війна. Але 
згадайте Уїнстона Черчилля, який у 
1944-му на такий закид відповів: а за 
що ж ми тоді воюємо?!
 Світові треба показати хто ми й 
звідки. І зробити це можна тільки 
через культуру. Є таке філософське 
визначення: «Культура — це друга 
природа». Усе те, що зроблене людь-
ми, людським розумом — наука, лі-
тература, кіно — це все культура. У 
нас, українців, шалена культурна 
спадщина, і, на жаль, ми цього не 
знаємо. Але ми до цього дійдемо, і 
я дуже заздрю тим поколінням, які 
прийдуть після нас і вони все це на-
решті осягнуть. ■

не розуміємо,
володіємо

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Президент Віктор Ющенко і заступник глави його секретаріату Валентина Руденко.❙

СИЛА ДУХУ

Нескорені 
долають 
кілометри
У марафоні морської піхоти 
в США візьмуть участь 
українські бійці

Тарас ЗДОРОВИЛО

 У Києві представили команду, яка презентуватиме 
Україну на 42-му марафоні морської піхоти США, що 
відбудеться 22 жовтня у Вашингтоні. Минулоріч упер-
ше в заокеанському забігу військових з усього світу 
взяли участь лише чотири українські бійці. Цьогоріч 
наша команда складається вже з дев’яти воїнів із різ-
ним ступенем поранень. Вадим Свириденко, уповно-
важений Президента з питань реабілітації воїнів АТО, 
який втратив у 2015 році чотири кінцівки під Дебаль-
цевим, також бігтиме з хлопцями, аби підтримати їх: 
«Був непростий відбір (а ще висока температура), але 
бажаючих було надзвичайно багато. Вони пройшли 
всі відбіркові етапи й на сьогодні готові достойно пред-
ставляти Україну за океаном».
 Десятикілометрову дистанцію долатимуть п’ятеро 
бійців (Дмитро Блохін, Юрій Дмитренко, Юрій Писар-
чук, Артем Лукашук, Павло Солоха), а інша части-
на команди (Єгор Тєрехов, Микола Рудик, Олександр 
Маланіч, Олександр Чалапчій) — усю 42-кілометро-
ву марафонську відстань. Олександр Чалапчій, у яко-
го висока ампутація обох ніг (вище колін) — виступа-
тиме на велосипеді з ручним керуванням. 
 Реалізувати проект стало можливим завдяки спон-
сорам. Зокрема, канадсько-український Міжнарод-
ний фонд підтримки, який представляла Олена Цим-
балюк, проплатив за команду візовий збір i брав ак-
тивну участь у протезуванні Юрія Дмитренка спортив-
но-біговим протезом. 
 Арсеній Білодуб, представник марки SvaStone мо-
лодіжного та спортивного одягу, презентував спор-
тивну форму, в якій виступатимуть наші бійці: чорні 
шорти й футболки кольору оливи з написом попереду 
Ukrainian Race Division (українська бігова дивізія), а 
на спині — Ukrainian army. «Ще залишається відкри-
тим питання щодо тканини — ми будемо спілкувати-
ся з хлопцями: в чому, на їхню думку, буде краще біг-
ти», — додав Арсеній.
 Директор соціальних проектів компанії Roshen 
Ірина Пономаренко вручила квитки учасникам ма-
рафону й двом супроводжуючим на загальну суму 
близько 198 тисяч гривень. «Солодкий» спонсор та-
кож сплатить членський внесок (який, за правилами, 
вносять команди-учасники) — за кожного в розмірі 
100 доларів. Витрати на проживання в США бере на 
себе приймаюча сторона: хлопці житимуть на одній 
із військових баз. 
 «Ми вдячні спонсорам та організаторам. І, звичай-
но ж, самому проекту, адже наразі дуже мало проек-
тів (особливо спортивних) з реабілітації військових, 
— сказав від імені всіх учасників української коман-
ди Юрій Дмитренко. — Це дуже важливо для колиш-
ніх спортсменів, які отримали поранення й, пройшов-
ши реабілітацію, шукають своє місце в житті. Подіб-
ні проекти лише започатковуються в Україні й завдя-
ки саме цьому проекту ми можемо взяти участь у ще 
більшому, із багаторічною історією. Сподіваюся, що в 
майбутньому ми власними силами зможемо в Україні 
зробити подібні марафони i що вони стануть традицій-
ними». ■

■

Команда «марафонців» українських 
бійців-фронтовиків.

❙
❙
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«Після виведення з гри Саакашвілі вільною лишається правоцентристська 
ніша, на якій потрібно обмежувати Тимошенко і відбирати її електорат».

Вадим Карасьов
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Про спільну партію, в якій 
опинився би і Юрій Луценко, і 
Олександр Турчинов, говорили 
ще кілька років тому. У 2012 
році, під час одного з судових 
засідань, на яких розглядалася 
кримінальна справа, поруше-
на проти Луценка, останньому 
вдалося сфотографуватися з 
екс-президентом Польщі Алек-
сандром Кваснєвським, а та-
кож переговорити з тодішнім 
неформальним лідером «Бать-
ківщини» Олександром Турчи-
новим. Саме після цієї розмови 
Турчинов зазначив, що його 
співбесідник «має багато ціка-
вих пропозицій. Юрій продов-
жує жити політичним життям», 
— додав він. 
Турчинов уточнив, що мова 
йшла про створення спільної 
партії — щоправда, на базі 
«Батьківщини». Минуло мен-
ше двох років, і життя сплута-
ло двом фантазерам усі карти: 
Турчинов вийшов із «Батьків-
щини» та влився у лави «На-
родного фронту», а Луцен-
ко пройшов до парламенту у 
складі президентської БПП. Ще 
три роки по тому знову заго-
ворили про єднання секретаря 
РНБО та очільника Генеральної 
прокуратури. Проте навіщо та-
кий дуумвірат потрібен як пер-
шому, так і другому?

У пошуках вільної ніші
 В інтерв’ю одному з видань   
політолог Вадим Карасьов за-
значає, що спільний проект 
Турчинова та Луценка міг би 
стати не конкурентним для 
президентської сили, а пар-
тнерським: «Після виведен-
ня з гри Саакашвілі вільною 
лишається правоцентристсь-
ка ніша, на якій потрібно об-
межувати Тимошенко і відби-
рати її електорат. На лівому 
проросійському фланзі влада 
своє завдання виконала: розд-
робила на різні партії колиш-
ніх «регіоналів», а тепер треба 
взятися за інший сектор». Тож 
нова партія Луценка—Турчи-
нова може стати своєрідним 
проектом «Анти-Юля», який 
буде товктися на її полі та при 
цьому мінімально завдавати 
електоральні збитки БПП. І, 
звісно, максимально дистан-
ціюватись від ярлика «партії 
влади». Такі собі «нові старі 
обличчя».
 Що ж, немає сумніву в 
тому, що на Банковій апло-
дуватимуть будь-кому, хто 
візьметься якщо не нейтралі-
зувати Юлю, то принайм-
ні розпорошити її електорат. 
Передбачається, що дует «Лу-
ценко—Турчинов» збере в 
один гурт найбільш нетоксич-
них політиків, які обиралися 
від партій БПП та «Народного 
фронту». Юрій Луценко при 
цьому буде грати роль «інфор-
маційного тарана» при «сіро-
му кардиналі» Турчинові, на 
чиї плечі ляже побудова логіс-
тики, робота штабів і бюдже-
тування. Втім остаточних до-
мовленостей між двома полі-
тиками поки що нема або ж 
вони просто не афішуються. 
Всі розмови про єднання Тур-
чинова та Луценка — лише на 
рівні переказу версій. 
 Наразі доволі складно уя-
вити собі «близьку» і довір-
ливу комунікацію між Прези-
дентом Порошенком та Олек-
сандром Турчиновим (адже 
без благословення першої осо-

би новий проект не матиме ус-
піху). Все-таки для Порошен-
ка Турчинов був і лишається 
чужаком — навіть попри свій 
високий пост, котрий той зай-
має останні роки. Буває, що 
секретар РНБО робить заяви, 
які доводиться спростовува-
ти Президенту (або, як у ви-
падку з законом про реінтегра-
цію територій), виступає з ідея-
ми, якими він «торпедує» Пет-
ра Порошенка і цим підставляє 
його в очах Заходу. 
 Що ж стосується Юрія Лу-
ценка, то про нього розмова ок-

рема. Будучи надзвичайно ам-
бітною людиною, Генпрокурор 
може легко наразити Поро-
шенка на небезпеку. Зокрема, 
у тому випадку, якщо, запус-
тивши «іменний» проект, він 
разом із Турчиновим почне пе-
ретягувати електоральну ков-
дру на себе. Один такий випа-
док ми вже сьогодні спостері-
гаємо. Володимир Гройсман, 
якого вважали стовідсотковою 
креатурою Президента, опи-
нившись на посаді Прем’єра, 
часто-густо намагається вести 
самостійну гру, яка дратує пре-
зидентське оточення.
 Ще більшою мірою до цьо-
го є схильним Юрій Луценко, 
котрий у минулому залишав 
усіх своїх політичних покро-
вителів, аби вчасно зістриб-
нути з потопаючого човна та 
перебратися на інший, більш 
надійний плавзасіб. Так було 
й у випадку з Олександром Мо-
розом, і у випадку з Віктором 
Ющенком (згадаймо спільний 
проект «Нашої України» та 
«Народної самооборони»), й у 
випадку з Юлією Тимошенко. 
Ще сидячи у в’язниці в 2013-
му, Юрій Віталійович оголосив 
про створення громадянської 
ініціативи «Третя українська 
республіка», а коли вийшов на 

волю, ця ініціатива трансфор-
мувалась у партію «Третя рес-
публіка», яку певний час очо-
лював Роман Безсмертний. 
 Значних висот із «Третьою 
республікою» Луценко не до-
сяг, і, враховуючи те, що по-
сада Генпрокурора — дале-
ко не апогей його лідерських 
потреб, немає нічого дивного 
в тому, що тепер політик шу-
кає для себе новий формат са-
мовираження. Однак слід узя-
ти до уваги , що, за розкладом, 
у 2019-му президентські вибо-
ри відбудуться раніше за пар-

ламентські (якщо тільки ос-
танні не пройдуть достроково), 
а це означає, що багато буде за-
лежати від перемоги або пораз-
ки Петра Порошенка. Остаточ-
ні конфігурації політичних со-
юзів стануть зрозумілими піс-
ля того, як країна обере собі 
голову. Зрештою, зараз пар-
тійним лідерам нічого не зава-
жає розважатися, приміряючи 
на себе ті чи інші об’єднання та 
«шлюби з розрахунку». 

Паруймося, бо ми того варті
 Причому займаються цим 
не лише Луценко та Турчи-
нов, а й інші політперсони. 
Нагадаймо, що вже 3-4 міся-
ці циркулюють розмови про 
можливість об’єднання Воло-
димира Гройсмана та Арсенія 
Яценюка. Ще до річниці уря-
ду Гройсмана в квітні 2017 
року один із найдорожчих по-
дарунків Прем’єру зробив його 
попередник Арсеній Яценюк, 
очільник «Народного фрон-
ту». Яценюк заявив, що його 
фракція абсолютно задоволена 
роботою Прем’єр-міністра і за 
його відставку голосувати не 
збирається. У ті дні ще не було 
ясно, як відреагує парламент 
на річний звіт уряду Гройсма-
на, але заява Яценюка серйоз-
но зміцнила позиції Прем’єра, 
за якого «вписалася» друга за 
чисельністю фракція Ради.
 Через місяць після тих 
подій депутат від НФ Вікторія 
Сюмар, відповідаючи на запи-
тання журналістів, чи можливе 
створення нової «прем’єрської 
партії» спільно з Гройсманом 
і Яценюком проти БПП, від-
повіла так: «Виключати нічо-
го не можна». Одночасно з цим 
подейкували, що на Банковій 
давно витає побоювання від-

носно високої ймовірності від-
новлення «Народного фронту» 
за рахунок входження до його 
складу Володимира Гройсма-
на. Цей поки що не оформле-
ний союз досить сильно дратує 
Президента та його оточення.
 Що стосується згадуваної 
вище партії Міхеїла Саака-
швілі, то курс та електораль-
ні перспективи «Руху нових 
сил» напряму залежатимуть 
від того, чи зможе засновник 
політсили легалізувати своє 
перебування у країні та безпо-
середньо взятися за кермуван-
ня партією. Та поки що виш-
товханий за межі України Са-
акашвілі збирає коаліцію про-
ти Порошенка за кордоном. 
Тим часом у Києві партійни-
ми справами займається його 
найближчий соратник Давид 
Сакваралідзе.
 Ще рік тому Давид був не-
помітним політиком. Сьогодні 
він справляє враження впевне-
ного лідера опозиційної пар-
тії. Він проводить зустрічі з 
депутатами, спілкується з пре-
сою, професійно критикує вла-
ду. «Порошенко помиляєть-
ся. Їм не вдасться розвалити 
нашу партію, нейтралізував-
ши одного Міхеїла. Дії влади 
розізлили наших прихильни-
ків. Ми не кишенькові папу-
ги Порошенка, як дехто у пар-
ламенті, а реальна опозиційна 
сила», — заявляє Сакварелід-
зе. Без Саакашвілі механізми 
у партії працюють, як годин-
ник, запевняє політик. Опо-
зиційна діяльність партії не 
постраждає, переконаний він. 
А що стосується лідерства, 
то сам Сакварелідзе бачить у 
ролі наступника Саакашвілі 
(якщо той не зможе поверну-
тися в Україну) Єгора Соболє-
ва. Але, погодьмося, все-таки 
Соболєву далеко до харизма-
тичного і яскравого Міхо.
 І, наостанок, зовсім свіжа 
новина — з іншого, так би мо-
вити, електорального табору. 
Іще одна спілка (або ж просто 
бізнес-угода) може звести ра-
зом Ріната Ахметова та Сер-
гія Тігіпка. В останнього най-
багатший українець буцімто 
хоче купити партію «Силь-
на Україна», але поки що не-
зрозуміло — чи разом з її лі-
дером, чи без нього. Говорить-
ся про те, що потенційно його 
власний політичний проект 
може називатися «Індуст-
ріальна Україна», і основною 
опорою кампанії можуть стати 
Запорізька і Дніпропетровська 
області. Що ж, вибори дикту-
ють найнеймовірніші сценарії, 
дії та ходи. Особливо, якщо це 
вибори в Україні. ■

Доля «Мінська» вирішуватиметься 
за зачиненими дверима
 Зустріч спецпредставника США по Україні Курта Волкера з 
представником Росії пройде 21 серпня в Мінську в закритому 
для преси форматі. Про це розповів прес-секретар МЗС Біло-
русі Дмитро Мирончик. Раніше держдепартамент США повідо-
мив про зустріч спецпредставника США по Україні Курта Вол-
кера з представником Росії в Мінську, де планується обговори-
ти російсько-українські відносини. Держдеп не називав імені 
російського представника, але раніше з російської сторони діа-
лог із США по Україні вів помічник президента Росії Владислав 
Сурков. «Підтверджую, що така зустріч сьогодні відбудеться, 
вона пройде в закритому для преси форматі», — сказав учо-
ра Мирончик, відповідаючи на запитання про зустріч помічни-
ка президента Росії Суркова і спецпредставника США Волке-
ра. За даними дипломатичного джерела російського ЗМІ, зус-
тріч представників Росії і США запланована орієнтовно на дру-
гу половину дня.

Ситник поскаржився на саботаж
 В українських судах відбувається повний саботаж справ, пе-
реданих Національним антикорупційним бюро та Спеціалізова-
ною антикорупційною прокуратурою. Про це заявив директор 
НАБУ Артем Ситник в інтерв’ю Радіо «Свобода». «Повний са-
ботаж із боку судових органів. Це дійсно величезна проблема. 
Справи місяцями просто не слухаються в суді», — сказав він. 
Із восьми десятків справ, які НАБУ та САП скерували до суду, 
розгляд кожної четвертої досі не почали. Є лише поодинокі ви-
роки, більшість яких стосуються другорядних учасників коруп-
ційних схем, зауважив Ситник. За його словами, деякі справи не 
розглядаються більше року». Причому достатньо прості спра-
ви, які просто лежать без рішення. Єдиний вихід із цього всьо-
го, що нами вже було тисячу разів сказано, — це створення Ан-
тикорупційного суду, який буде це все слухати», — сказав гла-
ва НАБУ. Він вважає, що «осінь і буде тим екзаменом для нашої 
влади на предмет того, чи є дійсно політична воля» створити Ан-
тикорупційний суд. Ситник зазначив, що затягування процесу в 
судах — це навіть гірше, ніж ви правдальний вирок. ■

ПАРТАКТИВ

Союз «сили»
Навіщо Луценку та Турчинову власний політпроект?

■

Два «силовики» об’єднають зусилля у партбудівництві?❙

Вибори диктують найнеймовірніші сценарії, дії та 
ходи. Особливо якщо це вибори в Україні.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Уже другий тиждень в Україні 
дорожчає автомобільний газ. 
Спочатку темпи зростання ста-
новили 10-20 копійок за два-
три дні, потім — суттєво при-
скорилися. Вже із середини 
минулого тижня автозаправки 
міняли таблички з цінами що-
денно, на 50-70 копійок у бік 
збільшення. Вчора за літр про-
пан-бутану у столиці просили 
від 13,25 до 14,29. Експерти 
стверджують, що трейдери 
готуються «дотягти» літр аль-
тернативного автомобільного 
пального до 15 гривень і таким 
чином встановити ціновий ре-
корд. Більше, на їхню думку, не 
вийде: автомобілісти почнуть 
повертатися до бензину. 

Газ оцінюють восени 
 Власне, автогаз в Україні до-
рожчає щоосені. Упродовж року 
таких хвиль різкого подорож-
чання, утiм, може бути і декіль-
ка, але осіння — обов’язкова! 
Початок її може припасти на пе-
ріод від серпня до початку жов-
тня. У середньому хвиля три-
ває близько місяця. Потім на-
стає «відкат»: або на позиції, 
які мав пропан-бутан до почат-
ку подорожчання, або до трохи 
більшої ціни, або навіть дешев-
ше, ніж було. 
 Тож хвиля газового подо-
рожчання 2017 року, як ми ба-
чимо, стартувала раніше, ніж 
зазвичай. Експерти таку ситуа-
цію пояснили традиційно, як і 
щорік: зниження обсягів імпор-
ту при зростаючому ринку, яку 
зумовлено зупинкою на про-
філактичний ремонт частини 
заводів. Так, у серпні до Украї-
ни, за оцінкою аналітичної гру-
пи «А-95», надійде близько 100 
тис. тонн газу. При мінімаль-
ному внутрішньому споживан-
ні 120 тис. тонн. 
 «Існує дефіцит газу. Ціни 
підвищують усі, у тому числі й 
«Укргазвидобування»... Якщо 
сьогодні ми вже маємо середню 
ціну 21 580 гривень за тонну, то 
отримаємо 11,4 грн. за літр без 
урахування транспортування, 
зберігання й операційних вит-
рат», — пояснив на початку ми-
нулого тижня практику ціноут-
ворення експерт ринку нафто-
продуктів Леонід Косянчук. Із 
того моменту ціна в опті суттє-
во піднялася. І, відповідно, пос-
пішив за нею і роздріб. 
 Найбільша проблема віт-
чизняного ринку газу — дефі-
цит. Споживання LPG в Україні 
вже давно вийшло за межі влас-
ного виробітку. «Низька плато-
спроможність українських спо-
живачів призвела до того, що 
скраплений газ повільно витіс-
няє бензин», — сказав експерт 
з енергетичних питань, дирек-
тор спеціальних проектів НТЦ 
«Психея» Геннадій Рябцев. 
 Як приклад Рябцев наводить 
дуже промовистий факт. «В 
енергетичній стратегії до 2030 
року, ухваленій у 2006 році, 
була поставлена мета — довес-
ти частку скрапленого газу на 
ринку вуглеводнів автомобіль-
ного палива до 15%. Цю кіль-
кість ми маємо вже зараз», — 
каже він. За підрахунками цен-
тру, споживання автогазу за ос-
танні три роки зросло втричі.
 На подібний бум зовсім не 
зважає держава Україна. Хоча, 
зважаючи на велику соціальну 
складову — все ж таки 15% всіх 
вітчизняних автомобілістів, — 
мала б. «У правилах роздрібної 
торгівлі і стандартах, які мали 
ухвалити ще до кінця 2015 
року, цей ресурс узагалі кудись 
зник», — каже директор проек-
тів центру «Психея». 

Чекаємо завершення сезону
 Відтак, як казав класик, 
маємо те, що маємо. За період 
із 1 липня по 17 серпня, за да-
ними «Консалтингової групи 
«А-95», гуртові ціни на про-
пан-бутан зросли на 63% і на-
прикінці минулого тижня ста-
новили 24 тис. гривень за тон-
ну. Що є абсолютним рекордом 
за весь період спостережень. 
 За цими ж даними вартість 
газу на кордонах України за 
цей період зросла удвічі. Що, 
на думку аналітиків, зумовле-
но гострою нестачею ресурсу. 
«Ми оцінюємо місячний дефі-
цит газу в 30 тис. тонн. Що ста-
новить близько 20% місячної 
потреби ринку за цей період», 
— сказав керівник «А-95» Ар-
тем Куюн. 
 Діяти традиційним шля-
хом, тобто намагатися замісти-
ти дефіцитні обсяги газу за кор-
доном, на думку аналітика, не 
вдасться. Адже головні вироб-
ники Росії, Білорусі і Казахс-
тану відчувають гостру нестачу 
через ремонтні роботи на заво-
дах. «Що вже призвело до зник-
нення вільних обсягів на рин-
ках Східної Європи, зокрема у 
Польщі, — продовжує Куюн. 
— Імпорт із західного напрям-
ку ускладнений інфраструк-
турними обмеженнями: необ-
хідністю переставляти ваго-
ни з вузької колії на широку». 
Учасники ринку, за його слова-
ми, також стикаються зi знач-

ними затримками в русі вагонів 
територією України, особливо в 
Одеській області. 
 «Через відсутність тепло-
возів доставка вагонів під заван-
таження до Румунії і назад зай-
ме близько 40 днів. Працювати 
з таким «плечем» дуже ризи-
ковано і дорого», — продовжує 
Артем Куюн. За його словами, 
низька швидкість повернення 
вагонів також не дозволяє роз-
почати ефективне постачання з 
моря, хоча в деяких державах 
регіону ціни значно нижчі, ніж 
в Україні. 
 Додатковий фактор деста-
білізації поставок — плановані 
зміни умов ліцензування пере-
везення пального. «Контролю-
ючі органи вже оголосили, що 
з 1 вересня вимагатимуть лі-
цензії, але більшість компаній 
не встигне оформити необхід-
ні документи», — додав Артем 
Куюн. 

На ринку — переважно 
російські продавці
 Влада, утiм, на думку чис-
ленних експертів ринку та гро-
мадських діячів, впливає на 
ціну альтернативного автомо-
більного палива навіть більше, 
ніж закриття російських і ка-
захських заводів. Саме так, ска-
жімо, можна трактувати заяву 
Геннадія Рябцева, який сказав: 
«Дії певних органів влади є не-
цивілізованими. Я б не став ду-
мати, що пан Медведчук має та-

кий серйозний вплив на Служ-
бу безпеки України, щоб вима-
гати від неї преференцій для 
своїх власних компаній». 
 Ідеться тут про дії Служби 
безпеки, яка, за даними народ-
ного депутата Сергія Лещенка, 
ще наприкінці лютого ниніш-
нього року «зачистила» ринок 
українського скрапленого газу 
під цього одіозного українсько-
го бізнесмена. В останній зимо-
вий місяць, за даними антико-
рупційного нардепа, СБУ, ГПУ 
та Укрзалізниця заблокували 
діяльність 15 компаній-імпор-
терів скрапленого газу. Всім 
трейдерам «шили» одну і ту ж 
статтю — фінансування теро-
ризму. Що, на думку Лещенка, 
не було правдою. 
 Відтак після заборони, як за-
явив Лещенко, на ринок вийшли 
чотири нові компанії. Які нар-
деп пов’язував з оточенням кума 
Путіна в Україні. І, що найці-
кавіше, всі ці чотири нові імпор-
тери вирішили працювати з од-
ним великим постачальником 
— російською «Роснєфтью». 
Сьогодні, до речі, українські 
аналітики стверджують: мож-
ливостей «Роснєфтi» недостат-
ньо, щоб задовольнити зростаю-
чий попит українського ринку. 
Ну а історія із закупівлею іншо-
го російського газу дозволяє при-
пустити, що відбувається спроба 
підсадити українців на ще одну 
газову голку — тепер у скрапле-
ному вигляді. 

 Намагання вплинути на ри-
нок, який упродовж тривалого 
часу показує стабільне зрос-
тання, бачать різні галузеві 
експерти. У тому числі, ска-
жімо, і Юрій Корольчук. До 
цього можна додати і рішен-
ня київського мера Віталія 
Кличка, який також спробу-
вав втрутитися у перерозподіл 
столичного ринку автомобіль-
ного пального та заборонив так 
звані «стихійні» автозаправки. 
Тобто залишив лише брендові 
АЗС великих мереж. Таким 
чином лише за кілька днів вар-
тість пропан-бутану в найбіль-
шому місті України зросла од-
разу на 1-1,5 грн.     

Дочекатися кінця вересня
 Найближчими днями, як за-
являють галузеві експерти, ук-
раїнських автомобілістів, що 
намагалися заощадити й об-
ладнали свої авто газобалон-
ним обладнанням, не чекає ні-
чого хорошого. Вже минулими 
вихідними газ у роздрібних ме-
режах перевищив позначку 14 
гривень і впевнено рветься дого-
ри. 
 Аналітики стверджують, що 
вже за кілька днів матимемо 15 
грн. за літр і навіть 15,5 грн. Де-
тальніше темпи зростання зале-
жатимуть від ціни на гуртовому 
ринку. «При ціні 24 тис. гри-
вень за тонну маємо 14,5-14,7 
гривнi за літр», — каже Артем 
Куюн. Але дорожче, ніж 15-16 
гривень, газ не коштуватиме: 
автомобілістам буде вигідніше 
заправлятися бензином. Адже, 
як відомо, витрата газу в авто-
мобілі є вищою, ніж бензину, 
а тому при приблизно співмір-
них цінах популярність аль-
тернативного пального стрімко 
зменшуватиметься. 
 Утiм процес зменшення про-
дажів пропан-бутану експер-
ти фіксують уже нині. Разом 
із сезонним фактором. «Висо-
кі ціни та завершення автомо-
більного сезону знизять попит 
на газ, одночасно відновлять 
постачання по імпорту. Ці фак-
тори стабілізують ринок і при-
ведуть до падіння цін», — ре-
зюмує Артем Куюн. Трапиться 
це, на його думку, яку поділя-
ють більшість колег, приблиз-
но через місяць. 
 ...Особливістю ринку скрап-
леного газу в Україні — на від-
міну, скажімо, від ринку бен-
зинів та дизельного пально-
го — є абсолютна незацікав-
леність у процесі можливих 
антиконкурентних змов де-
ржавних чиновників. Насам-
перед Антимонопольного ко-
мітету. Тим часом підвищення 
цін із 10 гривень до 15 навіть 
упродовж одного місяця дозво-
ляє заробити величезні кошти. 
Для тих, хто «у схемі». ■

АНТИРЕКОРДИ

Гірше, ніж торік
 За період iз 18 по 21 серпня ціна 
автогазу у великих мережах АЗС у 
Києві виросла в середньому на 1,5 
гривні за літр — до 14,99 гривні за 
літр. Про це йдеться у даних цінового 
моніторингу ринку консалтингової гру-
пи «А-95». 
 Так, на столичних АЗС WOG і ОККО 
ціна газу за вихідні виросла на 1,5-
1,63 грн./л до 14,99 грн./л, на KLO 
вартість газу зросла на 1,15 грн./л до 
14,94 грн./л, на Shell — на 1,99 грн./
л до 14,59 грн./л, на AMIС — на 1,86 
грн./л до 14,19 грн./л.
 Найнижча ціна за літр пропан-
бутану вчора становила 13,25 грн. 
Таким чином, роздрібні ціни на 
скраплений газ оновили рекорд. 
Попередній пік 13,2 грн./л був 
зафіксований у вересні 2016 року.

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Газова експансія
 У понеділок у литовський порт Клайпеда з американського експортного терміналу Sabine Pass прибув перший газовоз зі 
скрапленим природним газом зі США. Це перша партія скрапленого газу з Америки в країни Балтії і одна з перших, які прибули у 
Східну Європу. Угоду про постачання 140 тис. кубометрів зі США до Балтії було підписано в червні нинішнього року. Продавець 
— компанія Cheniere Marketing International. 
 Відповідно до цього документа, невдовзі Литва прийме ще одне судно. Постачальником буде компанія Gas Natural Fenosa, 
вантаж від якої повинен прибути в Клайпеду в середині вересня. Скраплений газ до Литви постачатиме також норвезька Statoil та 
американська Koch Supply & Trading — остання доставляє газ iз Норвегії та Нігерії.

■

РИНКИ Й ОБОРУДКИ

Газовий грабунок 
Скраплений газ стрімко дорожчає в Україні через його 
популярність, а також бездіяльність влади і намагання посадити 
нас на чергову російську «голку» 

■

Плутанина і хаос на ринку українського скрапленого газу дозволяють отримувати надприбутки.❙
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Двигуни «Південмашу» не 
могли потрапити до КНДР 
 На самому «Південмаші» 
оперативно розповсюдили за-
яву, в якій спростували здогад-
ки The New York Times, а точні-
ше — його експертів. Як запев-
няється у ній, ракетні двигуни, 
виготовлені на підприємстві, не 
могли потрапити до КНДР на-
віть через Росію, куди вони не 
постачають ні ракети, ні деталі 
до них.
 «Південмаш» ніколи раніше 
не мав і не має зараз ніякого від-
ношення до північнокорейсь-
ких ракетних програм косміч-
ного чи оборонного характеру. 
Ракети і ракетні комплекси вій-
ськового призначення у роки 
незалежності «Південмаш» не 
випускав і не випускає. Єди-
ний серійний двигун, що пос-
тачався в останні роки на екс-
порт (РД-843 в Італію для євро-
пейської ракети-носія «Вега»), 
призначений для запуску і ро-
боти в умовах відкритого космо-
су і за своїми характеристика-
ми (у тім числі за силою тяги) 
не придатний для використан-
ня в балістичних ракетах війсь-
кового призначення», — наго-
лошується в заяві.
 Єдине, з чим на «Південма-
ші» і в КБ «Південне» погоджу-
ються: настільки стрімкий роз-
виток ракетних технологій в 
КНДР без сторонньої участі не-
можливий.

Північна Корея гучно утилізує 
старі ракети?
 Проте в публікації амери-
канського видання з посилан-
ням на фахівця з ракетних пи-
тань Міжнародного інституту 
стратегічних досліджень Май-
кла Еллемана йдеться про іншу 
марку південмашівських дви-
гунів — РД-250. І якщо заглиб-
люватися в цю тему більше, то 
неважко переконатися, що кін-
ці її слід шукати, звісно ж, у 
Росії. Бо, по-перше, зображен-
ня і характеристики північно-
корейських двигунів, на які ав-
тори публікації в The New York 
Times посилаються, ніскіль-
ки не є двигуном РД-250. Біль-
ше того, у нашумілій статті за-
значають, що цей двигун був 
розроблений у Росії, і навіть 
називають підприємство-ви-
робника. Але при цьому прозо-
ро натякають на передачу тех-
нології саме з України.
 «Починаючи з 1991 року, 
технологічні лінії з виробниц-
тва двигунів на «Південмаші» 
з характеристиками, аналогіч-
ними двигуну РД-250, були час-

тково демонтовані. А виробни-
ча лінія для створення баліс-
тичних ракет SS-18 і двигунів 
для них була повністю знище-
на. Тому підприємство вже не 
володіє виробничими техноло-
гіями для виготовлення таких 
двигунів», — категорично наго-
лошують у заяві підприємства.
 Більше світла на цю тему 
пролив генеральний директор 
ПВО «Павлоградський хіміч-
ний завод» Леонід Шиман, 
який узяв участь у спеціально 
організованому в Дніпрі «круг-
лому столі». «У цій публіка-
ції йдеться про те, що начебто 
Україна є виробником і поста-
чальником ракетних двигунів 
РД-250 до Північної Кореї. Що 
таке РД-250 ніхто, окрім фа-
хівців, не розуміє. 4 такі двигу-
ни стоять на ракеті СС-18, іще 
відомій як «Сатана». Це раке-
та вагою 211 тонн, яка несла 
ядерний бойовий заряд вагою 
500-800 кг у космос на висоту 
250-280 км. А в Північній Ко-
реї нам показують ракети дру-
гого покоління, які працюють 
на керосині й азотній кислоті. 
Їх використовували в Радянсь-
кому Союзі на перших підвод-
них човнах стратегічного при-
значення. Вони базувалися пе-
реважно на Тихоокеанському 
флоті, тому що це був найкорот-
ший шлях до США. Відповід-

но, на цих підводних човнах не 
могла використовуватися «Са-
тана», висота якої — близько 
35 м, а діаметр — 3 м. Ракетні 
двигуни, які були на цих під-
водних човнах, створював Інс-
титут ім. Макєєва у місті Міас 
Челябінської області. Вони від-
служили свою службу до кінця 
80-х років і після указу Михай-
ла Горбачова у 1986 році мали 
бути знищені. Але їх утилізація 
наприкінці 80-х — на початку 
90-х років відбувалася у Вла-
дивостоці. І звідти вони могли 
спокійно переїхати до Північ-
ної Кореї. Зараз по телебачен-
ню нам показують, як у Північ-
ній Кореї одночасно проводять 
запуск 5-6 ракет. Якщо вони 
стоять на бойовому озброєнні, 
навіщо таке марнотратство? 
Відповідь проста: таким чином 
утилізують старі ракети, яким 
понад 50 років. Вони мораль-
но, фізично й технологічно за-

старіли. А їх демонстраційний 
запуск приносить Північній Ко-
реї певні політичні дивіденди», 
— ще більше натякає на ймовір-
но можливий тільки російський 
слід Леонід Шиман.
 А те, що двигуни РД-250 
не могли використовуватися у 
північнокорейських ракетах 
навіть теоретично, гендирек-
тор Павлоградського хімзаводу 
спростовує елементарними до-
водами.
 «Їхні ракети мають висоту 
близько 9 метрів. Поставити у 
неї 4 двигуни РД-250 — це те 
саме, що в «Запорожець» поста-
вити двигун від літака. Навіть 
один двигун її розплющить, не 
говорячи вже про чотири. Якщо 
все ж примудритися їх туди пос-
тавити, необхідно ще врахувати 
потужність у 250 кілотонн. Це 
1,2 млн. кінських сил. Якщо 
«Запорожець» розпочне рух із 
чотирма такими двигунами, він 
просто розлетиться на заклеп-
ки», — дохідливо пояснює Ле-
онід Шиман.
 Гендиректор ПХЗ наводить 
іще низку аргументів щодо 
російського сліду в публікації 
The New York Times, інформа-
ція для якої, на його думку, на-
дана професіоналами, а от вико-
ристана непрофесіоналами. І ці 
професіонали, найвірогідніше, 

перебувають у Російській Фе-
дерації, тому що Росія дотепер 
експлуатує ракету СС-18, яку 
планують зняти з бойового чер-
гування тільки у 2020 році.

Показове побиття України 
на тлі 26 вагонів з Кім Чен Іром
 Також Леонід Шиман при-
вертає увагу і до парадів ниніш-
нього лідера Північної Кореї 
Кім Чен Ина на тлі складів ра-
кет, у яких використовуються 
твердопаливні двигуни. «Су-
дячи з зовнішнього вигляду і 
з форсу полум’я, це двоступін-
часті ракети, які працюють на 
низькоімпульсному твердому 
ракетному паливі без алюмінію. 
Вони були розроблені у Ра-
дянському Союзі для пересув-
них ракетних комплексів «Піо-
нер», «Піонер-1», — прототипу 
ракети «Тополь М». Розробни-
ком цих ракет є Московський 
інститут теплотехніки, який за-

раз створює проекти практично 
всіх російських ракет стратегіч-
ного призначення», — зазначає 
Леонід Шиман.
 У 1986 році, коли стартува-
ла програма «ОСВ-1», ці ракети 
були утилізовані методом під-
риву в степах Казахстану, Аст-
рахані, Оренбурга. Але чи всіх 
їх спіткала така доля — наразі 
ніхто не скаже. Проте змушує 
замислитися інше — у Північ-
ній Кореї ці ракети з’явилися 
в останні 7-10 років. Відтоді, 
як до Росії здійснив свій візит 
тодішній лідер КНДР Кім Чен 
Ір. Ця поїздка пам’ятна тим, 
що корейський вождь вирушив 
до Росії не літаком, а поїздом з 
26 (!) вагонів. Що у них було 
вивезено на зворотному шляху 
до Північної Кореї, дотепер не 
афішується. Леонід Шиман тут 
не виключає того, що це були 
елементи чи цілком готові ра-
кетні комплекси, які можна 
було б використовувати замість 
застарілих рідкопаливних ра-
кетних комплексів. За іншою 
інформацією, тих бронепоїздів 
тоді, у 2011-му, було відразу 
три. І в кожному по 17 вагонів. 
А тодішній північнокорейсь-
кий лідер зрадив своїй звичці 
їхати безпосередньо до Москви, 
а добрався тільки до Улан-Уде, 
де й відбулася його доленосна 
зустріч із тодішнім прем’єром 
Російської Федерації Дмитром 
Медведєвим. Результат цьо-
го спілкування виявився прос-
то вражаючим. Москва одним 
розчерком пера списала Пхень-
яну 90(!) відсотків державного 
боргу. Таким чином, 11 міль-
ярдів доларів США перетвори-
лися на смішні на такому тлі 
1,1 млрд. І все це пояснювалося 
таємничим обміном на допомо-
гу в реалізації якихось «спіль-
них проектів в КНДР». Перед 
цим Росія озвучила плани замі-
нити вищезгадану СС-18 («Са-
тану») на сучасніші ракетні 
установки «Сармат». А в 2011-
му там розгорівся неабиякий 
корупційний скандал. Такий 
собі командир ракетної дивізії 
Кашлєв примудрився пусти-
ти «наліво» відразу п’ять шах-
тних пускових установок — у 
рамках програми рекультива-
ції земель, що належали Міно-
борони РФ.
 «Мета Російської Федера-
ції — не дати Україні створити 
власні види високоточного оз-
броєння. Відразу ж після скан-
дальної публікації в The New 
York Times російські ЗМІ вла-
штували показове побиття Ук-
раїни. У прайм-тайм вийшли 
годинні програми, присвячені 
скандалу. Неможливо було 
за такий короткий час зняти і 
змонтувати стільки роликів, 
присвячених ракетній темі. Це 

засвідчує те, що цей інформа-
ційний викид готувався завчас-
но. Посил був таким: показати, 
що США допомагають країні, 
яка начебто торгує з їхнім суп-
ротивником», — зазначає Ле-
онід Шиман. 
 Отож гендиректор ПХЗ пе-
реконаний, що Україні за та-
кої ситуації слід не виправдо-
вуватися, а отримувати з неї 
користь — рекламувати свої 
можливості, у тім числі й у кос-
мічній галузі. Якщо ми хочемо 
бути сильною державою, у нас 
повинна бути сильна армія, за-
безпечена високоточними вида-
ми озброєння. А це неможливо 
без ракетних двигунів.
 «Я впевнений, що ніхто з на-
ших співробітників не задіяний 
у допомозі зі створення двигуна 
ракети в КНДР. А двигуни наші 
високо цінують і використову-
ють у всьому світі. Тому я не 
знаю, можливо, десь якісь копії 
і вдалося зробити», — проко-
ментував ситуацію і Генераль-
ний конструктор КБ «Півден-
не» Олександр Дегтярьов.
 А радник міністра внутріш-
ніх справ України Антон Гера-
щенко нагадав про те, що ще в 
2012 році Красногвардійським 
районним судом м. Дніпропет-
ровська було засуджено двох 
корейців до 8 років позбавлен-
ня волі кожному за шпигунство 
проти України. Вирок північно-
корейським шпигунам, які на-
магалися підступитися до сек-
ретів ракетобудівників «Пів-
денмашу» і КБ «Південне», за-
свідчив, що українці не хотіли 
ділитися своїми технологіями. 
 Щоправда, після того, як 
розгорівся нинішній скандал, 
той же Майкл Еллеман спробу-
вав «перевести стрілки» в іншу 
площину: мовляв, передача 
двигунів є справою рук росій-
ських чи українських контра-
бандистів. Але Україна давно 
приєдналася до міжнародних 
конвенцій з переміщення то-
варів по двійного призначення. 
У нашій державі є спеціальний 
орган, який контролює пере-
міщення з країни і в країну то-
варів, які можуть мати подвійне 
призначення. Отож нас звину-
ватили і в порушенні міжнарод-
них зобов’язань та контрабанді 
у військово-технічній сфері. Та 
й неможливо, зрештою, маю-
чи на руках лише технічну до-
кументацію, настільки швидко 
налагодити виробництво ракет-
них двигунів...
 Отож, як не крути, вищезга-
даний спецпоїзд з північноко-
рейським лідером із 26 вагонів, 
у яких перевозили невідомо що, 
залишається чи не найвірогід-
нішою версією стрімкого зле-
ту ракетної могутності однієї з 
найзакритіших країн світу. ■

СКАНДАЛ

 «Це те саме, що в «Запорожець» 
поставити двигун від літака»
У Дніпрі спростовують звинувачення на адресу «Південмашу» і КБ 
«Південне» щодо передачі ракетних технологій Північній Кореї

■

Сергій ДОВГАЛЬ

Скандальна публікація поважного американського видання The 
New York Times про начебто постачання Україною до Північної Ко-
реї ракетних двигунів і відповідних технологій прозвучала мов грім 
серед ясного неба. Правда, щодо конкретного відправника ракет-
них двигунів в американському виданні лише висловили припу-
щення, за яким нинішній успіх запусків ракет Північної Кореї став 
можливим «завдяки закупівлі потужних ракетних двигунів з так 
званого чорного ринку, ймовірно, від українського заводу «Півден-
маш». Президент України Петро Порошенко доручив секретареві 
РНБО Олександру Турчинову провести ретельне і всебічне роз-
слідування ситуації із залученням Міжвідомчої комісії з політики 
військово-технічного співробітництва й експортного контролю, а 
також державного підприємства «Південмаш» і конструкторського 
бюро «Південне».

Корейський вождь вирушив до Росії не літаком, 
а поїздом із 26 вагонів. Що в них було вивезено 
на зворотному шляху — невідомо.

Леонід Шиман звинувачення 
на адресу України вважає 
справою рук Росії. 

❙
❙
❙

Після запуску міжконтинентальної балістичної ракети, яка, 
пролетівши близько 930 кілометрів, впала у води Японії, 
нинішній лідер КНДР Кім Чен Ин не приховував свого захоплення. 
Фото ІА «Міст—Дніпро» та Рейтер. 

❙
❙
❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Актор Джеррі Льюїс, один 
із найуспішніших комедіан-
тів у Голлівуді, помер у своєму 
будинку в Лас-Вегасі у віці 91 
рік. За даними американських 
ЗМІ, актор страждав від діабе-
ту і впродовж кількох років бо-
ровся з раком.
 Майбутній артист народив-
ся 16 березня 1926 року в ро-
дині євреїв ашкеназі, вихідців 

iз Росії та Польщі, як Джозеф 
Левітч. Джеррі Льюїс почав 
виступати на сцені у віці п’яти 
років у водевілях в постановці 
його батька. Великий успіх мав 
комедійний дует Льюїса зі спі-
ваком та актором Діном Мар-
тіном — за 10 років співпраці 
(з 1946 по 1956 роки) вони зня-
лися в 16 фільмах. Партнерс-
тво принесло їм славу та успіх. 
Згодом була випущена серія 
коміксів «Пригоди Діна Мар-

тіна і Джеррі Льюїса».
 Пан Льюїс мав найбіль-
ші гонорари в Голлівуді, сла-
ву йому принесли фільми «По-
сильний», «Сіндерфелла» та 
«Божевільний професор». У 
1995 році вважався актором, 
який отримував найбільші го-

норари в історії Бродвею, зок-
рема у ролі пана Еппгейта в 
мюзиклі «Кляті Янкі». Льюїс 
знявся загалом у понад 60 
фільмах. Українському гля-
дачеві він відомий із фільмів 
«Цей божевільний, божевіль-
ний, божевільний, божевіль-
ний світ», «Божевільний про-
фесор», «Мрії Арізони» й бага-
тьох інших.
 Знаменитий актор, співак 
та естрадний артист також про-
славився як організатор бла-
годійних телемарафонів. Ок-
рім того, Льюїс відомий своєю 
участю в боротьбі з нейромус-
кулярним захворюванням 
«м’язова дистрофія». Із 1955-
го по 2011 рік він щорічно про-
водив благодійний телемара-
фон у День праці. В ході цих те-
лемарафонів було зібрано зага-
лом 2,5 млрд. доларів. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 «Небезпеки нової атаки в 
найближчому майбутньому 
немає», — заявив міністр внут-
рішніх справ Іспанії Хуан Іґна-
сіо Зоідо після кривавих терак-
тів у центрі Барселони та Кам-
брілiсі. Попри заяву міністра 
внутрішніх справ Іспанії про 
знешкодження терористичної 
групи, яка в четвер, 17 серпня, 
провела атаку, іспанські служ-
би продовжують пошуки водія 
фургона — 22-річного марок-
канця Юнеса Абуякуба. Зло-
вмисник вантажівкою збивав 
людей у центрі Барселони. 
 У МВС Іспанії заявили, що 
рівень терористичної загрози 
не буде підвищений з ниніш-
нього четвертого до п’ятого 
ступеня, такої потреби немає. 
Водночас найближчими днями 
на території всієї країни плану-
ються додаткові запобіжні за-
ходи в місцях, популярних се-
ред туристів і самих іспанців. 
Найімовірніше, група з кілька-
надцяти терористів готувалася 
до атаки вже протягом деяко-
го часу, плануючи використа-
ти газові балони.
 Тим часом так звана «Іс-
ламська держава», яка рані-
ше зізналася в скоєнні атаки 
в Барселоні, заявила також 
про свою причетність до ата-

ки в Камбрілiсі. В обох терак-
тах загинуло 14 осіб, а понад 
130 було поранено. У лікарнях 
досі перебувають 54 особи.
 Експерти в своїх аналізах 
про теракти в Іспанії стверд-
жують, що під носом в іспансь-
ких спецслужб виріс регуляр-
ний осередок «Ісламської дер-
жави». Американська розвід-
ка ще в червні попереджала 
каталонців про можливі терак-
ти. Подібні попередження ро-
били й британці. Попри це, те-
рористичним актам запобігти 
не вдалося. Висловлюють при-
пущення, що теракти в Барсе-
лоні сталися через послаблен-
ня співпраці між спецслужба-
ми Іспанії та Каталонії, оскіль-
ки остання виношує плани про 
незалежність. 
 Експерти одноголосно на-
голошують, що головним зна-
ряддям терористів є страх. 
І саме такої мети добивався 
45-річний мусульманський 
імам Абделакі Ас-Сатті ор-
ганізовуючи групу радикалі-
зованих ісламістів для здійс-
нення терактів, констатує іс-
панська газета «Ель Мундо». 
Марокканець Ас-Сатті меш-
кав у невеликій двокімнатній 
30-метровій квартирі в багато-
квартирному будинку міста Рі-
полл за 100 кілометрів від Бар-
селони, за оренду якої платив 

щомісяця 150 євро. З цього ж 
містечка походять кілька учас-
ників терористичної групи, які 
причетні до замахів у четвер та 
п’ятницю на минулому тижні. 
Встановлено, що імам неодно-
разово подорожував до Брюс-
селя для контактів з організа-
торами тамтешніх терористич-
них актів. 
 Імам тепер перебуває в бі-
гах, а поліція після обшуку 
його квартири знайшла бага-
то інформації про формування 
терористичної групи та її пла-
ни. Імам має барвисту історію 
життя. Він уже відсидів два 
роки в іспанській в’язниці за 
контрабанду гашишу. Там поз-
найомився з одним з організа-
торів терористичного замаху 
11 березня 2004 року на потя-
ги в Мадриді, внаслідок яких 
загинула 191 особа. Після ви-
ходу на волю 2012 року імам 
почав створювати групу для 
подібних замахів. Імовірно, 
що він був головним організа-
тором замахів у Барселоні та 
Камбрілісі. Іспанська поліція 
припускає, що імам або заги-
нув минулої середи, 17 серп-
ня, в будинку в каталонсько-
му місті Альканар, де терорис-
ти готували план замаху, але 

самі підірвалися внаслідок не-
обережного поводження з ви-
буховими матеріалами, або пе-
реховується разом iз двома ін-
шими членами терористичної 
групи, яким удалося уникнути 
арешту. 
 Влада Каталонії повідом-
ляє, що, окрім використання 
машин для вбивства людей, 
джихадистський каталонсь-
кий осередок також планував 
організувати кілька вибухів у 
Барселоні. Під уламками бу-
динку в Альканарі за 200 кіло-
метрів від Барселони поліція 
виявила 120 балонів з бутаном. 
Після вибуху терористи зміни-
ли плани і вирішили наразі ви-
користати автофургон. Поліція 
також повідомила, що в будин-
ку в Альканарі виявлені сліди 
ацетону — вибухової речови-
ни, яку часто використовують 
бойовики угруповання «Іслам-
ська держава». 
 У зв’язку з виявленням 
причетності до замаху в Бар-
селоні мусульманських ду-
ховних лідерів прокотила-
ся хвиля нападів на мечеті в 
чоти рьох іспанських містах: 
Севільї, Гранаді, Таррагоні та 
Логроно. Деякі з них зазнали 
пошкоджень. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Російський пропагандистський теле-
канал Life (раніше — LifeNews) 19 серп-
ня припинив своє мовлення, попередивши 
глядачів, що надалі новини будуть доступ-
ні тільки в соціальних мережах і на сайті, 
повідомляє РІА «Новості».
 Раніше перший заступник директора 
холдингу News Media, до складу якого вхо-
дить телеканал Life, Анатолій Сулейманов 
повідомив, що медіапроект Life у рамках 
стратегії розвитку найближчим часом роз-
почне скорочення ефірного мовлення, що 
призведе й до скорочення штату співробіт-
ників. Останньою передачею, що вийшла 
на телеканалі Life у прямому ефірі, став 
сюжет про твори письменника Корнія Чу-
ковського. Пізніше в ефірі з’явилося звер-
нення: «Шановні телеглядачі, новини те-
леканала Life дивіться в соціальних мере-

жах та на сайті life.ru». Усіх співробітників 
сповістили про звільнення, повідомило пе-
тербурзьке видання Flashnord.
 Телеканал LifeNews вийшов у ефір 
2013 року, ставши частиною мульти-
медійного інформаційно-розважально-
го проекту. 16 серпня 2017 року видання 
РБК повідомило, що телеканал припиняє 
виробництво інформаційних матеріалів і 
скорочує штат. За даними ТАСС, скороче-

но 90 співробітників, а інші 90, які зали-
шаться, працюватимуть над стрімінговим 
мовленням. 
 В Україні мовлення телеканала забо-
ронили ще 19 серпня 2014 року, тобто рів-
но за три роки до його офіційного закрит-
тя. Журналістів LifeNews, які нишпорили 
Донбасом зі зброєю в руках, звинуватили в 
поширенні пропаганди війни на території 
України. ■

ТЕХНОЛОГІЇ

Термінатор 
— це вже 
не кіно 
Фахівці зі штучного 
інтелекту закликали 
ООН заборонити 
виробництво бойових 
роботів
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Керівник компанії Tesla 
Ілон Маск, засновник компанії 
DeepMind Technologies Муста-
фа Сулейман та 114 інших про-
відних фахівців у сфері штуч-
ного інтелекту звернулися з від-
критим листом до ООН. Вони за-
кликають заборонити розробку 
та використання летальної авто-
номної зброї. Документ підтри-
мали експерти з понад 26 країн, 
повідомляє в неділю, 20 серпня, 
британська газета «Гардіан».
 Автори листа вважають, що 
виробництво бойових роботів 
спричинить «третю збройну ре-
волюцію». Вони порівнюють це 
з винаходами ядерної зброї й по-
роху. До так званої автономної 
зброї належать, зокрема, безпі-
лотники та автоматизовані ку-
лемети, пише «Гардіан». «Ле-
тальна автономна» техноло-
гія — це скринька Пандори, 
попереджають фахівці. Підпи-
санти застерігають від воєнних 
дій «небачених масштабів, які 
розвиватимуться зі швидкістю, 
яку людство не може усвідоми-
ти». «Це може стати зброєю те-
рору, зброєю диктаторів, яку ви-
користовуватимуть проти безне-
винного населення», зазначаєть-
ся в листі.
 Підписанти закликали ООН 
заборонити автономну зброю 
нарівні з хімічною відповідно до 
конвенції ООН 1983 року. Нещо-
давно ООН вирішила розпочати 
формальні дискусії щодо авто-
номної летальної зброї. Фахів-
ці надіслали листа ООН напере-
додні Міжнародної конферен-
ції ООН iз питань використання 
штучного інтелекту, яка мала 
розпочатися вчора в Мельбур-
ні, але її відклали до листопада. 
Раніше в комітетах ООН обго-
ворювали можливу заборону на 
технологію «роботів-убивць».
 У 2015 році більше тисячі ек-
спертів, науковців та дослідни-
ків, зокрема Стівен Гокінг, Ілон 
Маск та співзасновник Apple 
Стів Возняк, уже публікували 
листа, в якому попереджали про 
небезпеку застосування автоном-
ної зброї.
 Робот-убивця — це повніс-
тю автоматизовна зброя, яка 
може обирати й уражати цілі 
без втручання людини. Зараз 
такої технології не існує, але 
прогрес у розвитку технологій 
наближає її появу. Наприклад, 
різновидом автономної зброї є 
бойовий безпілотник армії США 
Air Force MQ-1. Прибічники ро-
ботів-убивць упевнені, що чин-
них законів, які регулюють 
воєннi дії, цілком достатньо, 
аби вирішити будь-які пробле-
ми, пов’язані з застосуванням 
технології. Однак противни-
ки технології стверджують, що 
вона становить загрозу людс-
тву, і всі автоматичні «функції 
вбивства» слід заборонити. ■

■

ВТРАТИ

Талант смішити людей
Помер один із найвідоміших 
у світі коміків Джеррі Льюїс

■

Джеррі Льюїс.❙

ДОБАЛАКАЛИСЯ 

Телеефір став чистішим
Припинив мовлення російський 
пропагандистський телеканал Life

■

ТЕРОРИЗМ

Сіячі страху 
Терористичну групу, відповідальну 
за атаку в Барселоні, знешкоджено. 
Як її створили під носом 
в іспанських спецслужб?

■

Залякати — ось головний мотив терористів. ❙
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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. 

ОГОЛОШЕННЯ■

НЕБЕЗПЕКА

Вогняна 
пошесть 
від поля 
до лісу
Великі лісові 
пожежі спалахнули 
на Житомирщині, 
Миколаївщині 
та Херсонщині
Оксана СОВА

 Одразу в кількох областях ря-
тувальники гасять великі лісові 
пожежі. Прикметно, що в бага тьох 
випадках причиною поширення 
вогняної стихії стає не лише серп-
нева спека, а й наслідки недбалих 
підпалів пожнивної стерні. 
 Географія пожеж не локалізо-
вана. Останніми днями наймас-
штабніше стихійне лихо розгор-
тається у трьох регіонах. Як пові-
домили в Державній службі над-
звичайних ситуацій, між селами 
Підстепне і Козачі Лагері Олеш-
ківського району на території 
Дніпровського лісництва Цюру-
пинського лісового господарства 
відбувся спалах лісового насти-
лу на площі 50 гектарів.До лікві-
дації пожежі залучили 35 осіб та 
107 одиниць техніки, два літаки 
АН-32П авіації ДСНС та гелікоп-
тер МІ-8 Збройних сил України. 
Ще одна лісова пожежа в суботу 
виникла в Миколаївській облас-
ті поблизу Новопетрівки Ново-
одеського району в лісовому уро-
чищі Новопетрівське. Там також 
загорілася лісова підстилка на те-
риторії близько 50 гектарів ок-
ремими осередками. Гасіння по-
жежі ускладнюється сильним віт-
ром. До ліквідації вогню залучили 
140 осіб та 30 одиниць техніки.
 У Житомирській області за-
горівся лісовий масив у Поділь-
ському природному заповіднику. 
Пожежа виникла у неділю, 20 сер-
пня, близько 17:00 поблизу сели-
ща Копище Олевського району. 
Наразі вогонь охопив уже близько 
60 гектарів лісу. Його намагають-
ся врятувати 196 вогнеборців. До 
гасіння пожежі тут залучили вже 
22 одиниці техніки, у тому числі 
літак АН-32П та вертоліт МІ-8.
 Загалом в усіх областях Украї-
ни, окрім Закарпатської й Одесь-
кої, протягом 22 серпня очікуєть-
ся висока та надзвичайна пожеж-
на небезпека через посушливі по-
годні умови. Вогнеборці просять 
власників сільгоспугідь припини-
ти підпали пожнивних решток, що 
тільки шкодять ґрунтам, провоку-
ючи ще й пожежі в лісосмугах та 
прилеглих лісах. ■

■

Інф. «УМ»

 Травневе Тернопільської області інформатизува-
ло власний образ. Тепер це село має не тільки індиві-
дуальний логотип, а й карту-навігацію з усіма цікави-
ми місцями. На цій карті є позначки, в кого з мешкан-
ців можна купити мед, а в кого — полуницю чи інші 
корисні продукти. «Ми створили образ села, яке ціка-
во буде відвідувати. Ним розпочато проект брендів, у 
рамках якого розробимо бренди сіл для найактивніших 
сільських громад України», — розповів шеф-дизайнер 

студії LOGOGO, член громадських організацій «Громад-
ська Варта Подолу» та «Поступ» Тарас Доненко на прес-
брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.
 Цікава ідея народилася під час роботи «Мистецької 
резиденції імені Назарія Войтовича», наймолодшого ге-
роя Небесної сотні. Вона стартувала на початку літа саме 
у Травневому. Програму присвятили ревіталізації — від-
новленню будівлі, що стане мистецько-культурним цен-
тром тернопільського села. «У цьому будинку ми допо-
магатимемо створювати нові проекти молодим художни-
кам», — зазначила Людмила Ничай, менеджер проекту 

«Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича». Шеф-
дизайнер студії LOGOGO Тарас Доненко та її арт-директор 
Олександра Павловська взяли участь у «Мистецькій ре-
зиденції». «Початкова ідея розробити сільський логотип 
— творчий експеримент дизайнера. Проте ми вийшли за 
рамки логотипа і створили бренд села»,— розповідає Та-
рас Доненко. Робота в рамках Резиденції перетворилася 
на новий проект, що допоможе українським селам стати 
цікавими як для мешканців, так і для туристів.
 Протягом року Тарас та Олександра їздитимуть ук-
раїнськими селами по усіх регіонах і розроблятимуть брен-
ди сіл для тих, хто активно займається розвитком своєї міс-
цевості. Відомо, що у вересні команда розроблятиме бренд 
двом населеним пунктам Західної України — селу Черво-
на Діброва у Чернівецькій області та селу Славське, що на 
Львівщині. «Будемо разом робити наші села цікавими для 
відвідування», — упевнений Тарас Доненко.
 Усі деталі участі у проекті Brandville можна знайти 
на офіційній «Фейсбук»-сторінці: https://www.facebook.
com/Brandville.ua/. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Бажаним експортним про-
дуктом на ринку Євросоюзу 
став наш традиційний мед. 
Україна протягом кількох ос-
танніх років, скориставшись 
нехай і невеликими, але без-
митними квотами від ЄС, зумі-
ла стати помітним гравцем на 
світовому ринку в цьому сег-
менті. Продукція вітчизня-
них бджолярів користується 
все більшим попитом і в США, 
Канаді та країнах Азії. Протя-
гом минулого року ми експор-
тували майже 57 тонн меду. 
 Бджільництво швидко 
розвивається і навіть потроху 
стає помітним чинником со-
ціального розвитку громад та 
сільських територій. На дум-
ку заступника міністра агра-
рополітики з питань євроін-
теграції Ольги Трофімцевої, 
яку вона висловила на про-
фільній виставці-ярмарку, 
ця галузь сьогодні є однією з 
найбільш динамічних в аграр-
ному секторі. За останні де-
сять років експорт меду збіль-
шився у сім разів. «Я особис-
то називаю мед нашим «екс-
портним шлягером», — каже 
Трофімцева. — Тільки за пер-
ше півріччя нинішнього року 
українські бджолярі вже ек-
спортували майже тридцять 
тисяч тонн своєї продукції. 

При цьому нашими основни-
ми покупцями стали країни 
Європи з високою купівель-
ною спроможністю спожи-
вачів  та США. Але я закли-
каю виробників меду, для за-
кріплення успіху на внутріш-
ньому та зовнішніх ринках, 
об’єднуватись у кооперативи 
чи регіональні кластери».
 За словами Ольги Трофім-
цевої, левова частка вироб-
ництва меду в Україні при-
падає на малих виробників. 
А об’єднання в кооперативи 
дозволить українським бджо-
лярам ефективніше лобію-
вати свої інтереси перед екс-

портерами, державою та за-
рубіжними партнерами. Адже 
регіональні кластери бджо-
лярів сприяють налагоджен-
ню цивілізованих каналів збу-
ту продукції, співпраці ук-
раїнських виробників меду з 
торговельними мережами.
 Мінагрополітики, розумію-
чи перспективи галузі, сьо-
годні приділяє велику увагу 
проблемним питанням галузі 
бджіль ництва. Це, зокрема, й 
правильне використання ве-
теринарних препаратів для 
бджіл, і контроль над застосу-
ванням агрохімікатів та пести-
цидів сільськогосподарськими 

виробниками. Державні фа-
хівці намагаються, в рамках 
своїх повноважень, допомага-
ти бджолярам такі проблеми 
вирішувати. Недавно мініс-
терство ініціювало внесення 
конструктивних змін до зако-
нодавства, в тому числі — до 
Закону України «Про бджіль-
ництво», закликавши бджо-
лярів та аграріїв до тісної спів-
праці в рамках офіційної робо-
чої групи з бджільництва.
 Команда Мінагрополітики 
вже взялася за удосконален-
ня законодавства відповідно 
до європейських стандартів. 
«Для успішної роботи на сві-
тових ринках необхідно гра-
ти за глобальними правила-
ми, відповідати міжнарод-
ним стандартам якості. Наша 
спільна мета полягає в тому, 
щоб у короткостроковій пер-
спективі ми почали експор-
тувати український мед не як 
сировинну продукцію, а як го-
товий та якісний продукт під 
брендом «made in Ukraine», — 
вважає заступник міністра. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 В Україні розпочато зби-
рання пізніх зернових куль-
тур. Перші обжинкові 200 
тонн кукурудзи 18 серпня 
дали урожайність 40 цент-
нерів із гектара. За даними 
прес-служби Мінагрополіти-
ки, загалом по країні збиран-
ню підлягає 4,5 мільйона гек-
тарів цієї культури.
 Всього на кінець минулого 
тижня зернових та зернобобо-
вих культур було зібрано 37,1 
мільйона тонн із двох третин за-
гальної площі. Середня врожай-
ність — 38,5 центнера з гектара.

 Зокрема, у розрізі культур 
зібрано:
 — пшениця — 26,5 млн. 
тонн при середній урожай-
ності 41,7 ц/га;
 — ячмінь — 8,6 млн. тонн 
при середній урожайності 34,3 
ц/га;
 — жито — 460 тис. тонн 
при урожайності 28,1 ц/га;
 — овес — 453 тис. тонн при 
урожайності 25,2 ц/га;
 — горох 1,1 млн. тонн при 
середній урожайності 26,7 
ц/га. 
 — ріпак 2,1 млн. тонн при 
врожайності 27,6 ц/га.
 Урожай усіх вищезгаданих 

культур майже повністю зве-
зено з полів на токи. Тим ча-
сом продовжують працювати 
комбайни на полях із гречкою 
та просом. Їх поки що зібра-
ли, відповідно, 16 тисяч тонн 
(8 відсотків від 183 тисяч гек-
тарів) при врожайності 10,3 
центнера з гектара та 15 тисяч 
тонн (16 відсотків від 57 тисяч 
гектарів) при врожайності 16,3 

центнера з гектара. За проміж-
ними підсумками збирання, 
найвища урожайність зерно-
вих та зернобобових культур 
— у господарствах Хмельни-
цької (56,9 ц/га), Івано-Фран-
ківської (52,5 ц/га), Вінниць-
кої (50,1 ц/га), Тернопільської 
(49,9 ц/га), Чернівецької (48,7 
ц/га) та Львівської (48,6 ц/га) 
областей. ■

САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ

Бренд села — це достойно
На якому обійсті можна молока придбати?

■

КООПЕРАЦІЯ

Вулик — коли діють разом
Об’єднання бджолярів сприятиме успіху на внутрішньому і 
зовнішньому ринках

■ ДОВІДКА «УМ»

 Сьогодні в Україні нараховуєть-
ся понад 400 тисяч виробників 
меду. Основними імпортерами ук-
раїнського меду за 2016 рік та пер-
ше півріччя 2017 року, за даними 
Мінагрополітики, стали Німеччи-
на (24,247 т), США (21,037 т), Поль-
ща (14,046 т), Франція (4,238 т), Ту-
реччина (3,209 т), Бельгія (2,739 т), 
Угорщина (2,192 т). Деякі з цих 
країн, користуючись добре налаго-
дженою міжнародною логістикою 
та професійними системами оптової 
торгівлі, залишаються транзитни-
ми посередниками для українського 
меду на вигідніші за ціною ринки.

■

Медовий бізнес набирає обертів в Україні, зацікавивши світових 
імпортерів якістю.
Фото з сайта vip.volyn.ua.

❙
❙
❙

ОФІЦІЙНО

Стартували другі жнива
Кукурудзу почали збирати 
в Запорізькій області

■

Кукурудзяні комбайни зайшли на друге коло жнив у південних регіонах.❙
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Здуття живота у жінок
 Незрозумілий і хронічний 
метеоризм може свідчити про 
рак яєчників. Американсь-
кий лікар Бет Ю. Карлао по-
яснює: «Рак яєчників — мов-
чазний убивця. Зазвичай ніх-
то не звертає увагу на те, що у 
нього швидко і регулярно зду-
вається живіт після обіду».
 Однак якщо помічаєте, що 
відчуття переповненості шлун-
ка з’являється у вас занадто 
швидко і при цьому регуляр-
но докучає біль у попереку — 
відвідайте лікаря. Особливо 
якщо ви відчуваєте ці симпто-
ми кілька тижнів поспіль.

Нерегулярні кровотечі 
у жінок
 Будь-яка ненормальна кро-
вотеча, яка трапляється піс-
ля менопаузи або взагалі не 
прив’язана до циклу, може 
бути ознакою чогось серйоз-
ного. Наприклад, ендометрію, 
раку шийки матки.
 «Будь-яка кровотеча, на-
віть невеликі краплі крові на 
спідній білизні, — це ненор-
мально, — застерігає доктор 
Каролін Руновіч. — Не ка-
жучи вже про згустки. Якщо 
з вами коїться щось подібне, 
необхідно негайно з’ясувати, 
в чому справа».
 Так що плануйте візит до 
лікаря, якщо помічали у себе 
щось подібне. Цілком можли-
во, що йдеться тільки про ін-
фекцію шийки матки.

Болі в животі та органах 
малого тазу в жінок
 Болі в органах малого тазу 
або животі можуть бути озна-
кою серйозних проблем iз яєч-
никами, кажуть фахівці. Якщо 
цей біль супроводжується ще й 
здуттям живота, якщо у вас є 
проблеми з апетитом або сечо-
випусканням, це вимагає візи-
ту до лікаря.
 Американське товариство 
раку попереджає: «Ці симп-
томи також можна помітити, 
коли йдеться не про рак, а про 
інші проблеми. Коли ж вони 
викликані раком, то стійкі і 
регулярні».

Стійкі болі в спині у чоловіків
 У цієї проблеми може бути 
багато причин. І більшість iз 
них, на щастя, не пов’язані з 
онкологічною недугою. Про-
те рак товстої кишки і про-
стати практично завжди суп-
роводжується гострими боля-
ми в спині. Тому, якщо ви з 
ними зіткнулися, не завади-
ло б записатися до лікаря. Ви-
дання Healthline пише з цього 
приводу: «Біль у спині є най-
більш частою причиною ін-
валідності. Люди цього не ус-
відомлюють, але біль також 
може вказувати на рак перед-
міхурової залози. Є у нього й 
інший симптом: біль у кістках 
стегон».

 

Звичайно, болі в м’язах самі 
по собі не мають бути для вас 
причиною паніки. Але якщо 
цей стан повторюється, на-
певно, йдеться про щось 
серйозне.

Зміни в яєчках у чоловіків
 Один iз кращих способів 
захиститися від раку яєчок — 
постійно стежити за станом і 
розмірами своїх інтимних ор-
ганів. Важливо, щоб їх розмір 
і форма не змінювалися. Лі-
кар Герберт Лепор пояснює: 
«Якщо ви помітили на них 
щось зайве, якесь новоутво-
рення, ніколи не відкладайте 
огляд у лікаря. На відміну від 
раку передміхурової залози, 
який росте повільно, рак яє-
чок може утворитися за одну 
ніч!»
 Будьте уважніші до себе.

Біль у паху, стегнах або в 
тазі у чоловіків
 Рак передміхурової зало-
зи може віддавати не тіль-
ки болями в спині, а й боля-
ми в паху, стегнах і сідни-
цях. Тими ж симптомами 
характеризується і рак яє-
чок. Пам’ятайте: будь-який 
хронічний біль або набряк-
лість — це безперечно ознака 
чогось серйозного.

Постійний кашель у 
чоловіків і жінок
 Як правило, кашель — це 
наслідок застуди. Проте якщо 
він триває незвично довго і 
докучає вам місяцями, то це 
може вказувати на рак — щи-
товидної залози, горла та ле-
гень.
 Автор численних дослід-
жень на тему раку американ-
ка Катріна Уїтакер пише: «Ми 
знаємо, що кашель та засту-
да зазвичай взаємопов’язані. 
Але якщо кашель не прохо-
дить місяцями, не бійтеся схо-
дити на консультацію до ліка-
ря».
 Куріння також може бути 
причиною хронічного каш-
лю. «Це раковий убивця но-
мер один серед жінок», — під-
креслює також лікар Карлао.

Проблеми з 
сечовипусканням у чоловіків 
і жінок
 Якщо у вас регулярно пов-
торюються проблеми з випо-
рожненнями і сечовипускан-
ням, це може бути ознакою 
чогось небезпечного.
 «Проблеми з кишечником 
так чи інакше бувають у всіх, 
але серйозні зміни, хроніч-
ні болі, відчуття, ніби живіт 
«роздуло», — все це може 
бути симптомами раку пря-
мої кишки», — пише видан-
няHealthline.
 Якщо разом iз калом з вас 
виходить і кров, значить, на-
став час негайно звернутися до 
професіоналів.

Раптова втрата ваги у 
чоловіків і жінок
 Раптова і незрозуміла втра-
та ваги може мати кілька під-
став, але всі вони дуже серйоз-
ні. Так, зокрема, проявляють 
себе і деякі види раку.
 Фахівці Американсько го 
товариства раку за    сте рі  га  ють: 
«Не зрозумі ла втрата навіть 5 
кілограмів мо же вказувати на 
рак. Зазвичай таке трапляєть-
ся у випадку з ра ком підшлун-
кової залози, шлун ка, страво-
ходу або легень».
 Стрес, щоправда, також 
може стати цьому причиною. 
Але краще здайте аналіз крові, 
щоб переконатися, що у вас усе 
нормально.

Зміни в області грудей у 
чоловіків і жінок
 Багато людей думають, що 
рак молочної залози вражає 
тільки жінок, але насправді 
він зустрічається і в чоловіків. 
Перша його ознака: поява за-
твердінь незрозумілого по-
ходження в ділянці грудей.
Чоловіки схильні ігнорува-
ти ризик захворіти на цей вид 
раку. Але в 1% всіх випадків 
він розвивається у чоловіків, 
а не у жінок. І майже всі хворі 
звертаються по допомогу до лі-
карів надто пізно.
 Рак молочної залози лі-
кується. Головне — виявити 
його на ранній стадії.

Збільшення лімфатичних 
вузлів у чоловіків і жінок
 Ідеться про невеликі залози, 
розташовані в декількох місцях 
по всьому тілу. Головні — на 
шиї і під пахвами. Збільшення 
лімфатичних вузлів найчастіше 
є ознакою переохолодження або 
наслідком болю в горлі.
 Однак доктор Марлен 
Майєрс зазначає, що якщо 
припухлості не минають про-
тягом двох-чотирьох тиж-
нів, людині слід обов’язково 
звернутися до лікаря.

Зміни шкіри у чоловіків і 
жінок
 Слід стежити за будь-яки-
ми новими утвореннями на 
своїй шкірі. Адже цей вид раку 
вкрай важливо і головне — 
легко — розпізнати на ранній 
стадії. Звертайте увагу на нові 
родимки, що з’являються на 
вашому тілі. Якщо вам не по-
добається їх колір, форма або 
розмір, негайно зверніться до 
лікаря. Вчасно виявлені клі-
тини раку шкіри допомагають 
моментально його зупинити.

Будь-які зміни в роті 
чоловіків і жінок
 Перш за все, варто зверну-
ти увагу на появу незрозумі-
лих білих або червоних плям 
у ротовій порожнині. Особли-
во, якщо ви палите або жуєте 
тютюн!
 Американське товариство 
раку з цього приводу пише: «Білі 
плями в роті і білі плями на язиці 
можуть вказувати на передрако-
вий стан. Будь-які зміни, які не 
проходять швидко, повинні бути 
перевірені лікарем».

Сильна хронічна втома у 
чоловіків і жінок
 Ідеться про втому без будь-
якої причини. Тобто якщо 
щодня відчуваєте себе вран-
ці ще гірше, ніж звечора, то, 
швидше за все, ви захворіли 
чимось справді серйозним.
 «Втома — важливий симп-
том, якщо вона з часом прояв-
ляється все гостріше і гострі-
ше. Так зазвичай проявляє себе 
лейкемія або інші види раку», 
— попереджають лікарі.
 Це той випадок, коли кра-
ще зайвий раз сходити до ліка-
ря, щоб зрозуміти, що ви в без-
пеці, ніж потім шкодувати про 
це в лікарняній палаті.
 «Ми не хотіли зайве бенте-
жити вас, — зізнається Доктор 
Бет Карлао. — Ми лише хоті-
ли пояснити: рак виліковний. 
Якщо виявити його на ранніх 
стадіях, то нічого страшного з 
вами не трапиться. Викорис-
товуйте останні досягнення 
медичної науки по максимуму 
— і зможете жити, як жили, і 
до діагнозу. Головне – вчасно 
звернутися до фахівців». ■

Мирослава КРУК

 Коли надворі спекотно, наш організм актив-
но втрачає вологу з потом, відтак різко змен-
шується кількість магнію і калію — а ці мікро-
елементи вкрай важливі для справного функ-
ціонування серцево-судинної системи. Якщо 
ви завважили, що ваше серце у спеку дає про 
себе знати — вживайте заходів: пийте. 
 Найкраще, за словами медиків, у таких ви-
падках пити просту негазовану воду і підкис-
лені напої без цукру. А ось чого категорично не 
радять вживати лікарі, так це алкоголю! Зок-
рема, пива. Будь-який алкоголь здатен підви-
щувати артеріальний тиск, що спричиняє под-
війне навантаження на серце, яке і так працює 
в умовах спеки в посиленому режимі. Вживан-
ня алкоголю влітку не тільки провокує погір-
шення самопочуття, а й призводить до зневод-
нення організму і навіть може викликати теп-
ловий удар, адже для того, щоб нейтралізувати 
алкоголь, організму потрібно багато вологи.
 Медики кажуть, що в спеку краще не вжи-
вати міцної кави і чаю, а також солодких га-

зованих напоїв, лимонаду і квасу. У таких на-
поях не тільки надто багато цукру, а й надмір 
різних хімічних добавок, штучних барвників 
і консервантів, які, потрапляючи в організм в 
умовах спекотної погоди, можуть спровокува-
ти несподівані й важкі реакції.
 Не ризикуйте! ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Знати ворога в обличчя
Аби розпізнати рак на ранніх стадіях, уважно придивляйтеся 
до свого організму

■Яна ХОРОЛЬСЬКА

Медична статистика безжальна: за останні кілька десятків років 
значно зросла кількість пацієнтів, хворих на рак. Ця смертельна 
хвороба може застати зненацька кожного, і коли вже проявить 
себе, на жаль, дуже часто вже нічого не можна вдіяти. Тому лікарі 
одностайні: раннє виявлення пухлини має вирішальне значення 
для боротьби з хворобою. Якщо недугу виявити раніше, її можна 
вилікувати. Але як її виявити, якщо у більшості людей вона ніяк не 
проявляється?
Однак є деякі ознаки розвитку раку, які абсолютно не можна ігно-
рувати. Перевірте свій організм на предмет його чистоти від рако-
вих клітин, якщо відчуваєте якийсь із цих симптомів. Лікарі радять 
звертати увагу на своє здоров’я, на всі зміни в організмі, оскільки 
вони можуть бути ознакою не тільки цієї хвороби, а й низки інших. 
І тоді недуга не застане вас зненацька. Ось кілька порад від аме-
риканських медиків на тему: як самостійно виявити рак на ранній 
стадії, щоб відразу бити на сполох. 
Ці ознаки означають тільки те, що вам потрібно звернутися по кон-
сультацію до лікаря, а не панікувати.

Якщо виявили якісь підозрілі симптоми в своєму організмі — 
не відкладайте візиту до лікаря!
Фото з сайтаUdoktora.net.

❙
❙
❙

У спекотну погоду вода — символ життя...
Фото з сайта BabyBen.ru.

❙
❙

АКТУАЛЬНО

 Вам час освіжитися!
 Що варто і чого не можна пити у спеку

■
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Валентина САМЧЕНКО

 У Вінниці завершив-
ся перший пленер «Кра-
щий художник». Оскільки 
до місцевих малювати міс-
то приєдналися художни-
ки з Дніпра, Полтави, Киє-
ва, Одеси, то проект набув 
всеукраїнського статусу. 
Ініціював проведення твор-
чого зібрання колег, майс-
трів пензля і фарб, вінни-
чанин Володимир Козюк 
— народний художник Ук-
раїни, чиї роботи представ-
ляли на виставках у Поль-
щі, Японії, Італії, США. 
 «Сьогодні живопис дуже 
багато втрачає. Люди втоми-
лися спостерігати за неесте-
тичним сучасним мистец-
твом з порізаними корова-
ми та понівеченими акула-
ми — всім тим, що відлякує 
від справжнього живопи-
су, — каже Володимир Ко-
зюк. — А наше місто — чу-
дове. Воно щодня змінюєть-
ся на краще, багато чого но-
вого з’являється. Тому я 
запропонував меру Вінни-
ці Сергію Моргунову ідею з 
пленером, що розвиватиме 
мистецтво як у місті, так і в 
країні в цілому». 
 Бажаючих стати учас-
никами пленеру «Кращий 
художник» було понад 200. 
Взяли участь 12. 
 На рахунку 35-річної 

киянки Олесі Рибченко, ви-
пускниці Національної ака-
демії мистецтв, уже більше 
десятка пленерів. Тільки-но 
повернулася з Чорногорії, де 
малювали у запаморочли-
вої краси Которській затоці 
Адріатичного моря. Худож-
ниці прекрасно працюється 
у Седневі на Чернігівщині, 
де творили Тетяна Яблонсь-
ка й інші. Подобаються їй 
Карпати, які можна писа-
ти у різні пори року. Побу-
вала на пленерах і в Чугуєві 
на Харківщині, і в Ужго-
роді.
 — У Вінниці я впер-
ше. Мені дуже сподобало-
ся: багато мальовничих 
місць, набережна Півден-
ного Бугу, старі вулички, 
— каже «Україні молодій» 
Олеся. — Імпонує, що тут 
намагалися забезпечи-
ти художників за повною 

програмою: ми могли бра-
ти будь-які матеріали для 
роботи, нам організували 
відмінні проживання, хар-
чування і програму дозвіл-
ля. Які прекрасні подільсь-
кі пісні нам співали в один 
iз вечорів — вони накрили 
нас із головою!
 Кожен з учасни-
ків «Кращого художни-
ка» мав намалювати по 
п’ять картин. На полотнах 
з’явилися у різних стилях 
Вежа, театр імені Садовсь-
кого, міські мури, Спасо-
Преображенський кафед-
ральний собор, усипальни-
ця Миколи Пирогова, ву-
лиця Соборна, Південний 
Буг… Весь цей мистецький 
арсенал усі бажаючі змо-
жуть побачити на виставці 
у день міста, у вересні.
 На завершення плене-
ру конкурсне журі визна-

чило кращі роботи. Перші 
почесні значки «Кращий 
художник» із гербом Він-
ниці, мольбертом і пензля-
ми, створені українським 
ювелірним домом Kimberli 
зi срібла з коштовною по-
золотою, отримали три ху-
дожники. 
 Знаний вінницький 
митець Володимир Ов-
рах, який добре знає лока-
ції міста, малював, зокре-
ма, усипальницю Мико-
ли Пирогова і район Єру-
салимка. Хто раніше бачив 
його картини «Етноляль-
ка» (2012) чи «Перекоти-
поле» (2008), розуміють, 
що заслужений художник 
України тримає рівень. До 
речі, зараз пан Володимир 
разом із двома синами пра-
цює над створенням першо-
го пам’ятника Симону Пет-
люрі, який планують від-

крити у Вінниці на Покро-
ву, 14 жовтня. 
 Другий «Кращий ху-
дожник» — у Євгена Ша-
повалова з Чернігова. Він 
новачок на пленерах. Не 
має спеціальної худож-
ньої освіти. Але це не за-
важає йому оригінально 
зображувати на картинах 
навколишній світ. Євген 
міські вінницькі пейзажі 
перемежував елементами 
абстракціонізму. Міст че-
рез Буг із світлотінями на 
його полотні не статичний, 
має підтексти.
 Першочергово вирі-
шили відзначити почес-
ним знаком «Кращий ху-
дожник» і Володимира Ко-
зюка, організатора проек-
ту. Оскільки він апріорі не 
може стати учасником цьо-
го конкурсу. А творчий до-
робок має вагомий. Кілька 

альбомів його робіт, зокре-
ма, презентують Вінниччи-
ну у холах готелів міста.
 На урочистій церемонії 
нагородження пленеру 
«Кращий художник» голо-
ва Вінницької обладмініст-
рації Валерій Коровій за-
значив: «Мені дуже приєм-
но вітати учасників сьогод-
нішнього заходу. Це один із 
кроків реалізації стратегії, 
відповідно до якої ми хо-
чемо бачити наше місто ус-
міхненим, успішним і євро-
пейським».
 Володимир Козюк за-
певняє, що «Кращий ху-
дожник» матиме продов-
ження. Частина вже на-
писаних робіт учасниками 
першого пленеру потра-
пить у музей міста Вінни-
ця, про створення яко-
го згадав на церемонії мер 
Сергій Моргунов. ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Енергійна, цікава й талановита, а ще 
неймовірно красива жінка — це все про 
майстриню з Луцька Жанну Миляшке-
вич. Її глиняні вироби неповторні, як і 
сама майстриня, яка офіційно внесена в 
Книгу рекордів як володарка... найдов-
шої коси у Лесиному краї.
 Познайомилися ми на Ягеллонсько-
му ярмарку десять років тому. Згодом 
зустрічалися в Музеї народної архітекту-
ри та побуту (Пирогiв), замку-музеї Радо-
мисль.  
 Усіх захоплюють її неповторні ке-
рамічні  вироби.  А ще — непідробна ук-
раїнська краса і довга коса. До неї навіть 
ставали черги —  сфотографуватися.
 Жанна Миляшкевич  — лучанка, сво-
го часу закінчила художню школу. Навча-
лася у Миргородському керамічному тех-
нікумі — одній з найсильніших шкіл з ке-
раміки на просторах колишнього Союзу. 
Згодом працювала на Сумському порцеля-
новому заводі. Дев’яності роки були дуже 
складні: все закривали, все розвалювало-
ся... Із Сум повернулася до Луцька, де по-
чала займатися майолікою — різновидом 
кераміки, яку виготовляють із випаленої 

глини і розписують глазур’ю.
 Керамікою майстриня займається вже 
чверть століття. Про свої роботи каже: «У 
них моя душа. Я — українка, й Україна в 
моєму серці. Участь у різноманітних фес-
тивалях та ярмарках не лише в Україні, а 
й за кордоном дозволяє показувати світові 
багатство української майоліки». 
 Роботи майстрині є в Португалії, 
Японії, Італії, Франції. Багато заробітчан 
хочуть часточку України забрати з собою, 
тому купують її вироби, серед яких є обе-
реги з маками, бусликами, рушниками. 
Про ці знаки та їхній символізм  пані Жан-
ні  ще бабуся розповідала. Їх треба вміти 
правильно малювати, підбирати співвід-
ношення кольорів. Наприклад, бусли — 
обереги роду й дуже вірні одне одному; 
якщо птаха-вона хвора і не летить у теплі 
краї, то і він лишиться, хоча обоє можуть 
загинути.
 Жанна  залюбки створює глиняні дзво-
ники. Адже, коли в них дзвониш, руй-
нується все негативне. До душі їй і янго-
ли. «Спільно з митцями Волині виготов-
ляли обереги для наших солдатів, — роз-
повідає Жанна Миляшкевич. — Мені було 
надзвичайно приємно дізнатися, що один 
воїн повісив мого янгола до себе в танк. 

Вірю, що він його оберігатиме!»
 «За талант дякую Всевишньому, — 
каже жінка. — Часом проснуся серед 
ночі, бо в голові виникає красивий образ. 
Іноді за ніч і робота буває готова! Звісно, у 

сирому варіанті, адже її ще потрібно ви-
сушити та випалити в печі». Придбати 
піч майстрині  допомогла добра знайома 
тернопільчанка. «Буває, що беру шматок 
глини, а ідея сама приходить у голову, і 
з-під пальців виходять роботи, — розпові-
дає. —  Часом ідеї замальовую, а деколи 
працюю над якоюсь роботою довго, напри-
клад маю одне дерево роду, над яким пра-
цюю з 2000 року».
 Глина навіть лікує, упевнена майс-
триня. Згадує: «Був у мене такий випа-
док: продаю свої роботи в Пирогові, до 
мого столу підійшла жінка й довго біля 
нього стояла. На вулиці було прохолодно. 
Каже вона мені, що стоїть біля моїх робіт 
і гріється. Я люблю ручну роботу і до про-
цесу підходжу лише з позитивними дум-
ками. А коли працюю над персональними 
оберегами, думаю про цю людину й за ро-
боту сідаю з молитвою на вустах». 
 Не могли ми не поговорити і про косу 
жінки. «Зараз її довжина  — 1 метр 66 
сантиметрів — відповідно до мого зросту, 
— уточнює Жанна Миляшкевич. — Ка-
жуть, що до метра вона росте природно, а 
далі Господь дає. Лише, коли навчалася в 
школі, мама півметра відрізала моєї коси... 
А вже відтоді  не обрізаю, тож можна ска-
зати, що коса росте з дитинства». 
 У родині жінки завжди носили дов-
гі коси. Навіть бабуся, якій було за сім-
десят, мала довгу косу — більше метра. 
Мама теж мала довгу косу, але її довело-
ся обрізати, коли перенесла інсульт. 
 До речі, щодо  краси. Майстриня ра-
дить жінкам робити маски з глини. Дода-
ти у глину трішки оливкової олії, лимон-
ного соку — і на личко. Ефект підтяжки 
та очищення просто неймовірний! ■

Жанна Миляшкевич.
Фото автора.

❙
❙

ТРАДИЦІЇ

Непідробна краса і довга коса
Лучанка Жанна Миляшкевич залюбки створює глиняні 
дзвоники, бо вони руйнують усе негативне

■

Володимир Козюк (четвертий ліворуч) з учасниками «Кращого художника».
Фото надані організаторами, Simonenko Photography & Design.

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Намалюй Бугу красу
Народний 
художник 
Володимир Козюк 
зорганізував 
мистецький 
пленер у Вінниці

■

Володимир Оврах.❙

Євген Шаповалов.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Царська Росія мала вироб-
ництво майже в усіх галузях. 
Промислові споруди, техніка 
та устаткування досить доб-
ре пережили революцію і гро-
мадянську війну (крім хіба 
Донбасу — у 1921—1923 ро-
ках вугілля завозилося сюди з 
Англії та Америки). Та на по-
чатку 1921-го — все стояло: 
не було менеджерів та інже-
нерів. Кваліфіковані робітни-
ки перебралися у села, вироб-
ничі ланцюжки розпалися. 
Лєнін не знав, як організува-
ти промисловий процес — зате 
знав Лєонід Красін, колишній 
топ-менеджер компанії «Сім-
менс-Шуккерт». Тож Лєнін 
прислухався до порад Красіна, 
надійного більшовика (крім 
роботи на німецький концерн, 
до революції Красін особисто 
розробляв і виготовляв бомби 
для «ексів» — експропріацій; 
простіше — для пограбувань 
банків). 
 1922-го підписано договір 
між Німеччини та Радянсь-
кою Росією в Рапалло (разом 
із таємними протоколами, зок-
рема про розробку і спільне ви-
робництво озброєнь у СРСР), 
близько 2 тис. німецьких ін-
женерів приїхали в Росію і по-
чали відновлювати заводи. У 
1927—1928 роках німецьких 
інженерів в основному заміни-
ли американські.
 Ключем до реанімації еко-
номіки стали нафтові родови-
ща Кавказу (захоплені біль-
шовиками після окупації 
Азербайджанської Демокра-
тичної Республіки у квітні 
1920-го): «В Баку найбільше 
родовище... у 1901 році дава-
ло понад половину світового 
видобутку нафти. Нафтові 
родовища Кавказу пережили 
революцію й інтервенцію без 
значних пошкоджень і стали 
істотним фактором радянсь-
кого економічного відроджен-
ня, даючи понад 20 % виручки 
від експорту». Відновлення ви-
добутку забезпечила компанія 
«Барнсделл Інтернешнл», яка 
підписала концесійну угоду в 
1921-му, придбала й завезла 
на родовища устаткування. 
Працювали тут американсь-
кі та британські інженери й 
бригади кваліфікованих іно-
земних робітників (так само, 
до речі, за часів пізнього СРСР 
бригади бурильників і нафто-
виків доставлялися в Тюмень 
з Івано-Франківська рейса-
ми аерофлоту). Саттон ци-
тує одного з радянських бонз 
Рикова, який визнає: «Од-
ним із порівняно успішних 
прикладів у Росії є нафтова 
промисловість, і це завдяки 
тому, що багато американсь-

ких працівників прибули на 
родовища для організації ви-
добутку нафти». Скільки ви-
добуто нафти, які прибутки 
компанії й радянського уря-
ду — невідомо, оскільки то 
були націоналізовані більшо-
виками приватні родовища, а 
концесіонери боялися судо-
вих позовів попередніх влас-
ників і приховували інформа-
цію. 
 Комуністична догма не доз-
воляла концесій для іноземців 
— рішення про їх запровад-
ження Політбюро ухвалило 
тільки з третьої спроби у 1923-
му. Правила вимагали від ін-
вестора винаймати 10-20% 
місцевого інженерного і уп-
равлінського персоналу, але 
з тим були проблеми: у сере-
дині 1920-х серед директорів 
770 радянських підприємств 
лише 71,6 % мали початкову 
освіту, 3,5% взагалі не відві-
дували школу. 
 Гроші на імпорт обладнан-

ня (2/3 усього імпорту) дава-
ли приблизно в рівних част-
ках три сировинні сектори, де 
практично повністю доміну-
вали західні концесії: нафта, 
хутра, ліс (експорт цих трьох у 
1927—1928 рр. складав 55,6% 
від загального). Наприклад, 
концесія «Лена Ґолдфілдс» 
(британсько-німецька) вироб-
ляла 40% золота в країні. Пе-
ред експропріацією (1929) ак-
тиви компанії оцінювали в 89 
мільйонів доларів. «Лена Ґол-
дфілдс» була однією з най-
більших, але далеко не єди-
ною. Американська розвідка 
доповідала про «156 концесій 
практично в усіх галузях еко-
номіки». І, окрім концесій, 
працювало майже вдвічі біль-
ше спільних підприємств плюс 
контракти технічної допомо-
ги.
 Зрештою, з концесіями та 
спільними підприємствами вчи-
нили так само, як і з НЕПом: 
щойно у бізнесменів з’явилися 

помітні гроші — їх бруталь-
но відібрали. Приклад екс-
пропріації — згадувана вище 
«Лена Ґолдфілдс». ОГПУ здій-
снило масові обшуки, вилучен-
ня документів і арешти на біль-
шості підприємств концесії; 
роботу паралізовано, інозем-
ні спеціалісти частково виїха-
ли з країни. Відтак радянський 
уряд звинуватив концесію в 
невиконанні умов договору і 
розірвав угоду. «Лена Ґолд-
філдс» звернулася до суду — 
це єдиний випадок, коли СРСР 
спочатку погодився на участь у 
міжнародному арбітражі, але 
пізніше відмовився і свідчити, 
й виконувати будь-які рішен-
ня. І не виконав, незважаючи 
на те, що до справи долучився 
уряд Великої Британії. За пів-
тора року (до кінця 1920-х) всі 
концесії відібрали подібним чи-
ном (лише японські концесії на 
Сахаліні пропрацювали до 1944 
р.)
 Після розгрому концесій 
основним шляхом набуття 
технологій і обладнання ста-
ли контракти з конкретними 
зарубіжними фірмами. Саме в 
такий спосіб і побудовані сотні 
заводів і фабрик 1930-х років. 
Ось приклад: «До 1930 року ра-
дянська автопромисловість 
обмежувалася виробництвом 
дореволюційних вантажівок 
«Фіат» з імпортованих ком-
плектуючих. Після 1930 ав-
топром повністю залежав 
від американської технічної 
допомоги. Один новий завод, 
Горьківський, з нуля побудо-
ваний під наглядом «Форд Мо-
торс Компані», а два заводи 
царських часів, у Москві та 
Ярославлі, розширені і повніс-
тю переобладнані сучасними 
американськими верстата-
ми. Ці три підприємства, ра-
зом з меншим складальним 
заводом у Москві, який від-
крився в 1940 році, були усією 
радянською автомобільною 
промисловістю перед Другою 
світовою війною». На оплату 
цих заводів, очевидно, пішли 
кошти від націоналізації по-
передніх західних інвести-
цій, а також експорту сирови-
ни, зерна та інших продуктів 
харчування — більше «Країні 
Рад» не було чого експортува-
ти. Для України це обернуло-
ся Голодомором.
 Як обережно зауважує 
Е.Саттон, «вивчення вкла-
ду західних технологій у ра-
дянський економічний розви-
ток може насправді змінити 
наш погляд на ті сили, які були 
«вивільнені» соціалізмом, і які 
традиційно вважалися джере-
лом радянського економічного 
зростання». Так, вивільнені 
були сили, які збройно відби-
рали в представників усіх про-
шарків гроші, цінності, майно, 
зерно, коней, корів — нерідко 
до останньої крихти. Перетво-
рювали ж промислові руїни на 
модерні підприємства — зов-
сім інші сили, західні фахівці. 
За радянським міфом про еко-
номічне диво індустріалізації 
насправді стоять іноземні тех-
нології, запущені прийшлими 
спеціалістами. 
 Ентоні Саттон наводить 
безліч задокументованих свід-
чень цього. Ось лише факти, 
що стосуються України. «Дже-
нерал Електрик» поставила і 
встановила «під ключ» біль-
шість енергетичного і регулю-
ючого обладнання Дніпрогесу 
(один американський гене-

ратор 1932 року випуску тут 
і досі в експлуатації). Пізні-
ше турбіни, генератори, інше 
електротехнічне обладнан-
ня стали виготовляти в СРСР 
за американськими креслен-
нями на оснащених тими ж 
американцями і британцями 
заводах («Динамо» і «Елек-
трозавод» у Москві; «Елект-
росила», «Електроприбор», 
«Путіловєц» в Ленінграді; 
«Уралелектротяжмаш» у 
Свердловську). «Другим за 
розміром об’єктом, побудо-
ваним на виконання Друго-
го п’ятирічного плану, став 
гігантський новий завод для 
виробництва турбін, розта-
шований у Харкові… Всесоюз-
ний електротрест підписав 
контракт з компаніями «Ін-
тернешнл Дженерал Елект-
рік» і «Метрополітен Вікерс» 
на підготовку проекту, будів-
ництво і технічну допомогу 
для ХЕМЗ». Це — про ниніш-
ній «Турбоатом». У Вікіпедії 
про те — нічого: хто спроек-
тував, побудував, звідки взя-
лося обладнання і кадри. Ав-
жеж, радянське диво!
 Те саме з іншим гігантом — 
Краматорським машинобудів-
ним заводом. Для його реконс-
трукції з невеличкого заводу 
Фітцнера і Хампнера, засно-
ваного ще 1896-го, вдалося 
залучити легендарного аме-
риканського інженера Мар-
терстека, який зібрав в Аме-
риці команду з 20 інженерів 
і вони cпроектували в Крама-
торську перший прокатний 
стан, що його потім завод ви-
пускав серійно. Головними 
інженерами двох із трьох но-
вих заводів «Крамкомбінату» 
були американці. У вугіль-
ній промисловості Донбасу «у 
1931 році було близько 2000 за-
рубіжних спеціалістів». 
 Отже, коли знайомитися з 
документально підкріпленим 
описом подій і фактів (як у 
розглянутих вище книжках), 
то можна принаймні розви-
нути імунітет супроти міфів 
і фальшивих інтерпретацій, 
нав’язуваних нам замалим не 
сто років поспіль. Участь за-
рубіжних компаній і тисяч іно-
земних фахівців у радянській 
індустріалізації випала з істо-
ричногого наративу і суспіль-
ної пам’яті. Хоч як прикро, 
замовчування триває по досі. 
Приміром, у книжці С. Куль-
чицького і Л. Якубової «Трис-
та років самотності: українсь-
кий Донбас у пошуках смислів 
і батьківщини» (К.: Кліо, 2016) 
на 72 сторінках, присвячених 
радянській індустріалізації 
1926—1938 рр., жодного разу 
не згадано про роботу на Дон-
басі тисяч німецьких, амери-
канських, французьких фірм 
та інженерів! 
 Очевидно, що Сталіну ін-
дустріалізація і машини та-
кож потрібні були для ство-
рення могутнього озброєння 
— танків, гармат, літаків 
— яке допомогло б завоюва-
ти світ. Захід закривав на це 
очі: «Вже в середині 1930-х 
уряд США знав, що на побудо-
ваних американцями трак-
торних заводах приблизно 
половина потужностей ви-
користовується для вироб-
ництва танків». Але жодних 
вказівок американським ком-
паніям уряд не давав — мож-
ливо, тому що контракти з 
СРСР створювали робочі міс-
ця в Америці?.. ■

НЕПЕРЕКЛАДЕНЕ

Індустріалізація,
яку здійснив Захід у «Країні Рад»
Володимир О. ТИХИЙ 

«Більшовики були в першу чергу революціонерами. Але в революційній догмі не було жодних на-
тяків на те, як керувати соціалістичною економікою... Про роль підприємця більшовики не знали 
нічого», — читаємо у тритомовій книжці британсько-американського економіста й історика Ен-
тоні Саттона «Західна технологія і радянський економічний розвиток» (Antony C. Sutton. Western 
Technology and Soviet Economic Development. Hoover Institution Press, Stanford University, 1968, 
1971, 1973). Ця блискуча демістифікація радянських міфів — наслідок дослідження архівів США 
та Німеччини, підданого перехресній перевірці (бо і радянська влада, і західні уряди та компанії з 
різних причин часто приховували дані).

■
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Григорій ХАТА

 Коли Андрій Шевченко, пояснюючи об-
межене представництво вітчизняних клубів 
у національній команді, каже, що в нашій 
країні є два клуби, котрі поглинають 80 від-
сотків кращих гравців, — головний тренер 
національної збірної просто констатує існу-
ючу реальність в українському футболі. 
 Попри відчутне падіння конкуренто-
здатності української прем’єр-ліги, котре, 
слід визнати, продовжується й досі, на чем-
піонському горизонті, як-то кажуть, без 
змін.
 Як і іншим вітчизняним колективам, 
«Шахтарю» та «Динамо» також довелося 
урізати свої бюджети, проте це аж ніяк не 
заважає їм i надалі грати першу скрипку на 
внутрішній арені.
 Щоправда, в існуючих реаліях паралель-
но з турнірними завданнями вітчизняним 
грандам доводиться вирішувати іншого роду 
завдання, пов’язані з місцем проведення ок-
ремих поєдинків. В останні роки для «гірни-
ків» найактуальнішим було (i, здається, за-
лишається) питання «домашньої» арени. А 
от динамівці з невирішеним «стадіонним пи-
танням» розпочали нинішній сезон. 
 Іще до старту поточного розіграшу УПЛ 
у динамівському клубі заявили, що, не маю-
чи надійних гарантій безпеки, не гратимуть 
свої гостьові поєдинки в Маріуполі з місце-
вою командою. У день, коли «біло-сині» на 
Мадейрі проводили перший поєдинок раун-
ду «плей-оф» кваліфікації Ліги Європи, в 
стінах ФФУ на засіданні комітету з питань 
стадіонів та безпеки проведення змагань 
було прийнято рішення, що поєдинок сьо-
мого туру між «Маріуполем» та «Динамо» 
має відбутися в Маріуполі на стадіоні «Іл-
лічівець» 27 серпня.
 Нагадаємо, що динамівці всіма силами 
намагалися переконати керівництво ФФУ 
перенести цей матч на нейтральне поле. В 
азовському клубі навіть заявили, що мо-
рально готові до гри поза рідним містом. 
Утім у «маріупольському питанні» очіль-
ник футбольного господарства Андрій Па-
велко виявився непохитним. «Члени ко-
мітету при прийнятті рішення врахува-
ли досвід проведення попередніх матчів у 
Маріуполі, а також доводи Служби безпе-
ки України, поліції Донецької області, До-
нецької обласної військово-цивільної ад-
міністрації», — йдеться в повідомленні 
прес-служби ФФУ. 
 Водночас у «Динамо» заявили, що, при-
ймаючи подібне рішення, члени відповідно-
го комітету ФФУ, включно з його головою 
Геннадієм Прокоповичем, а також прези-
дентом ФФУ Андрієм Павелком, перебрали 
на себе всю повноту персональної відпові-
дальності за проведення матчів чемпіона-

ту, першостей усіх вікових категорій і Куб-
ка України в Маріуполі. «Після детально-
го ознайомлення з документально оформле-
ним рішенням Комітету з питань стадіонів 
та безпеки проведення змагань ФФУ ми за-
лишаємо за собою право оскаржити його 
в передбачених футбольним регламентом 
апеляційних інстанціях — у тому випад-
ку, якщо ФК «Динамо» вважатиме недо-
статніми аргументи, якими керувався ко-
мітет, приймаючи це рішення», — повідо-
мили в столичному клубі.
 Тим часом молодіжна команда «Динамо» 
(до 19 років) минулого тижня не прибула до 
Маріуполя на поєдинок юнацької першості. 
Президент УПЛ Володимир Генінсон відре-
агував: «Усе має бути по закону. Якщо га-
рантії безпеки були надані вчасно, динамівці 
мали приїхати на гру. Тепер на них може че-
кати технічна поразка, якщо так вирішить 
контрольно-дисциплінарний комітет».

 

Натомість у головній футбольній першості 
країни перша динамівська команда, граю-
чи доволі видозміненим — у порівнянні з 
єврокубковим матчем у Португалії — скла-
дом, легко «розібралася» зі «Сталлю». Став-
ши на заміну ключовим виконавцям, місце 
в «основі» отримали, так би мовити, резер-
вісти й завдали «сталеварам» четвертої пос-
піль поразки. Утретє в сезоні програв брон-
зовий призер минулого розіграшу — лу-
ганська «Зоря». Водночас у нинішньому 
сезоні бронзові амбіції демонструє «Ворск-
ла», компанію котрій у боротьбі за місце на 
п’єдесталі вочевидь складе «Олімпік».
 Решта ж команд навряд чи зможе долу-
читися до медальної боротьби. При цьому 
новачки чемпіонату — «Верес» та «Маріу-
поль» — наразі перебувають у так звано-
му єврокубковому секстеті, що зайвий раз 
свідчить про відчутну турбулентність ук-
раїнського футболу. ■

Єврокубки
 Українські команди не змогли вигра-
ти виїзні поєдинки кваліфікації до групово-
го етапу ЛЄ: київське «Динамо» розписало 
«суху» нічию з «Марітіму», а «Олександрія» 
в Білорусі обмінялася голами з «БАТЕ». Після 
результативної зустрічі в Борисові підопічних 
Шарана влаштує й нульова нічия, а от «біло-
синім» треба лише перемагати.
 Матчі-відповіді пройдуть 24 серпня. За-
значимо, що кияни гратимуть без лідера за-
хисту Євгена Хачеріді, котрий у Португалії от-
римав червону картку.
 Ліга Європи. Кваліфікація. Ра-
унд «плей-оф». Перші матчі. «Маріті-
му» (Португалія) — «Динамо» (Україна) 
— 0:0 (вилучення: Хачеріді, 89 («Д»); «Д»: 
Коваль, Віда, Хачеріді, Кадар, Морозюк, Си-
дорчук, Гармаш (Кравець, 87), Бцяльський 
(Шепелєв, 87), Ярмоленко, Д. Гонсалес (Ци-
ганков, 72), Мбокані), «БАТЕ» (Білорусь) — 
«Олександрія» (Україна) — 1:1 (Іваніч, 8 
— Банада, 19; «О»: Паньків, Чеботаєв, Гіт-
ченко, Банада, Басов, Цуріков, Полярус (Ста-
ренький, 77), Запорожан (Каленчук), Сітало, 
Грицук (Пономар, 69), Бацула).
 Інші найцікавіші результати. «ПАОК» 
(Греція) — «Естерсунд» (Швеція) — 3:1 
(Шахов («П») — до 62 хв.), «Вардар» (Ма-
кедонія) — «Фенербахче» (Туреччина) 
— 2:0 (Новак («В») — 90 хв.), «Лудого-
рець» (Болгарія) — «Судува» (Литва) — 
2:0 (Пластун («Л») — 90 хв.), «Осієк» (Хор-
ватія) — «Аустрія» (Австрія) — 1:2 (Льо-

па («О») — 90 хв.), «Брюгге» (Бельгія) — 
«АЕК» (Греція) — 0:0 (Чигринський («А») 
— 90 хв.).

Англія
 Серед усіх «грандів» АПЛ сезон найкра-
ще розпочав «Манчестер Юнайтед» — у пер-
ших двох турах «манкуніанці» забили по чоти-
ри м’ячі «Вест Хему» та «Суонсі». Це, до речі, 
найкращий старт «червоних дияволів» за 110 
років.
 Оговтався після невдачі з «Бернлі» лон-
донський «Челсі»: «аристократи» у принципо-
вому дербі на «Уемблі» здолали «Тоттенхем», 
переможний «дубль» — в активі іспанського 
захисника «синіх» Маркоса Алонсо.
 Прем’єр-ліга. 2-й тур. «Суонсі» — 
«Манчестер Юнайтед» — 0:4 (Баї, 45; Лу-
каку, 81; Погба, 82; Марсьяль, 84), «Борнмут» 
— «Уотфорд» — 0:2, «Бернлі» — «Вест 
Бромвіч» — 0:1, «Лестер» — «Брайтон» — 
2:0, «Ліверпуль» — «Крістал Пелас» — 1:0 
(Мане, 73), «Саутгемптон» — «Вест Хем» — 
3:2, «Сток Сіті» — «Арсенал» — 1:0, «Хад-
дерсфілд» — «Ньюкасл» — 1:0, «Тоттен-
хем» — «Челсі» — 1:2 (Батшуаї, 82 (у свої во-
рота) — Маркос Алонсо, 24, 88).
 Лідери: «Ман. Юнайтед», «Хаддерс-
філд», «Вест Бромвіч» — 6, «Уотфорд», 
«Ліверпуль», «Саутгемптон» — 4.
 Бомбардир: Лукаку («МЮ») — 3.

Іспанія
 Після виграшу двох поспіль Суперкуб-
ків (УЄФА та Іспанії) успішно грає мадридсь-
кий «Реал» і в Ла Лізі — у стартовому турі «га-

лактікос» навіть без свого бомбардира Ронал-
ду напрочуд легко розгромили «Депортиво». 
Нагадаємо, що зірковий португалець відбуває 
п’ятиматчеву дискваліфікацію за вилучення у 
першому поєдинку національного Суперкубка.
 Перемогою відкрила новий чемпіонат і 
«Барселона» — каталонці, які звикають гра-
ти без Неймара, «на класі» обіграли «Бетіс» 
Романа Зозулі. Український нападник тради-
ційно опинився поза заявкою — востаннє 27-
річний форвард виходив на поле за «зеле-
них» ще 22  січня.
 Прімера. 1-й тур. «Леганес» — «Ала-
вес» — 1:0, «Валенсія» — «Лас-Пальмас» 
— 1:0, «Сельта» — «Реал Сосьєдад» — 
2:3, «Жирона» — «Атлетико» — 2:2 (Сту-
ані, 22, 25 — Анхель Корреа, 78; Хіменес, 
85), «Севілья» — «Еспаньйол» — 1:1, «Ат-
летик» — «Хетафе» — 0:0, «Барселона» 
— «Бетіс» — 2:0 (Тошка, 36 (у свої ворота); 
Серхі Роберто, 39), «Депортиво» — «Реал 
Мадрид» — 0:3 (Бейл, 20; Каземіро, 27; Кро-
ос, 62).
 Бомбардир: Стуані («Жирона») — 2.

Італія
 Основні претенденти на «скудетто» — 
«Ювентус», «Рома», «Наполі», «Мілан» та «Ін-
тер» — без проблем здолали слабших за ран-
гом суперників у першому турі Серії А: «стара 
синьйора» вдома декласувала «Калья рі», «вов-
ки» були сильнішими за «Аталанту», а неаполі-
танці переграли новачка ліги — «Верону».
 Після залучення китайських інвестицій 
та вражаючої роботи на трансферному рин-
ку вдало виступають «Мілан» (11 нових фут-

болістів) та «Інтер» (7 нових гравців): «рос-
со-нері» за 25 хвилин «знищили» «Кротне», 
а «чорно-сині» розгромили ослаблену «Фіо-
рентину».
 Серія А. 1-й тур. «Ювентус» — «Ка-
льярі» — 3:0 (Манджукіч, 12; Дібала, 45; Ігу-
аїн, 66), «Верона» — «Наполі» — 1:3 (Пац-
цині, 83 (пен.) — Супрайєн, 33 (у свої ворота); 
Мілік, 39; Гулам, 62), «Аталанта» — «Рома» 
— 0:1, «Болонья» — «Торіно» — 1:1, «Кро-
тоне» — «Мілан» — 0:3 (Кессі, 5 (пен.); Кутро-
не, 18; Сусо, 24), «Інтер» — «Фіорентина» — 
3:0, «Лаціо» — «СПАЛ» — 0:0, «Сампдорія» 
— «Беневенто» — 2:1, «Сассуоло» — «Дже-
ноа» — 0:0, «Удінезе» — «К’єво» — 1:2.
 Бомбардири: Ікарді («Інтер»), Квалья-
релла («Сампдорія») — 2.

Німеччина
 Після зміни тренера (замість Маркуса 
Вайнцирля прийшов Доменіко Тодеско) змі-
нився і статус Євгена Коноплянки у «Шаль-
ке»: новий сезон екс-«дніпрянин» розпочи-
нає в основі. Спочатку українець став най-
кращим футболістом «гірників» на зборах, а 
потім продовжив демонструвати якісну гру і в 
офіційних матчах — 27-річний хавбек відзна-
чився «дублем» у Кубку та одного разу забив 
у чемпіонаті.
 Не так вдало поки йдуть справи у «Байє-
ра» Владлена Юрченка: «фармацевти» пос-
тупились мюнхенській «Баварії», а українсь-
кий «опорник» залишився у запасі.
 Перша Бундесліга. 1-й тур. «Ба-
варія» — «Байєр» — 3:1 (Зюле, 9; Толіс-
со, 18; Левандовський, 53 (пен.) — Мехмеді, 

65), «Хоффенхайм» — «Вердер» — 1:0, 
«Герта» — «Штутгарт» — 2:0, «Гамбург» 
— «Аугсбург» — 1:0, «Майнц» — «Ганно-
вер» — 0:1, «Вольфсбург» — «Боруссія» 
(Д) — 0:3 (Пулішич, 22; Бартра, 27; Обамей-
янг, 60), «Шальке» — «РБ Лейпциг» — 2:0 
(Бенталеб, 42 (пен.); Коноплянка, 73), «Фрай-
бург» — «Айнтрахт» — 0:0, «Боруссія» (М) 
— «Кельн» — 1:0.
 Бомбардир: Лекі («Герта») — 2.

Франція
 У Лізі 1 продовжує дивувати Неймар — 
після скандального переходу з «Барселони» 
форвард «ПСЖ» забив три м’ячі у двох поє-
динках. Результативна гра зіркового бразиль-
ця забезпечила парижанам стовідсотковий 
результат на старті сезону — 9 пунктів. Нама-
гається не відставати від віце-чемпіона «Мона-
ко» — третю поспіль перемогу «монегаскам» 
приніс їхнiй капітан Радамель Фалькао.
 Ліга 1. 3-й тур. «Мец» — «Монако» — 0:1 
(Фалькао, 78), «Ліон» — «Бордо» — 3:3 (Фекір, 
10; Тете, 23; Б. Траоре, 74 — Малкон, 41, 90+1; 
Лерагер, 88), «Монпельє» — «Страсбур» — 
1:1, «Ніцца» — «Генгам» — 2:0, «Ренн» — «Ді-
жон» — 2:2, «Сент-Етьєн» — «Ам’єн» — 3:0, 
«Труа» — «Нант» — 0:1, «Лілль» — «Кан» — 
0:2, «Марсель» — «Анже» — 1:1, «ПСЖ» — 
«Тулуза» — 6:2 (Неймар, 31, 90+2; Рабйо, 35; 
Кавані, 74 (пен.); Пасторе, 82; Курзава, 84 — 
Градель, 18; Жюльєн, 78). 
 Лідери: «ПСЖ», «Монако», «Сент-Еть-
єн» — 9, «Ліон», «Марсель» — 7, «Бордо» 
— 5. 
 Бомбардир: Фалькао («Монако») — 5. ■

Олексій ПАВЛИШ

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Апеляційне право
Отримавши припис їхати до Маріуполя, динамівці 
резервним складом розгромили «Сталь»

■

Матч «Карпати» — «Олександрія» — єдиний у шостому турі, де команди взагалі не забили голів.
Фото УНІАН.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 6-й тур.
«Чорноморець» — «Верес» — 0:1
 Гол: Бандура, 90+2
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 4950 
глядачів
«Шахтар» — «Олімпік» — 2:0
 Голи: Феррейра, 20; Марлос, 57 
(пен.)
 Харків, стадіон «Металіст», 11250 
глядачів
«Зірка» — «Зоря» — 2:1
 Голи: Ель Амдауї, 20; Прядун, 30 — 
Громов, 19
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 
2150 глядачів
«Карпати» — «Олександрія» — 0:0
 Львів, стадіон «Україна», 4220 глядачів
«Ворскла» — «Маріуполь» — 1:0
 Гол: Чижов, 83
 Полтава, стадіон «Ворскла», 4500 
глядачів
«Динамо» — «Сталь» — 4:1
 Голи: Бесєдін, 2; Кравець, 26, 65; 
Віда, 41 — Кузик, 54 
 Київ, НСК «Олімпійський», 6910 гля-
дачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Динамо» 6 5 1 0 15-2 16
2. «Шахтар» 6 5 0 1 12-4 15
3. «Ворскла» 6 4 1 1 7-5 13
4. «Олімпік» 6 3 2 1 5-2 11
5. «Верес» 6 2 3 1 4-2 9
6. «Маріуполь»  6 2 2 2 8-5 8
7. «Сталь» 6 2 0 4 5-10 6
8. «Зоря» 6 1 2 3 4-7 5
9. «Зірка» 6 1 2 3 5-10 5
10. «Карпати» 6 1 2 3 5-13 5
11. «Олександрія» 6 0 4 2 4-7 4
12. «Чорноморець» 6 0 1 5 3-10 1
 Бомбардири: Циганков, Мбокані, 
Ярмоленко (всі — «Динамо»), Марлос, 
Феррейра (обидва — «Шахтар»), Кузик 
(«Сталь») — 3.

* * *
 Перша ліга. 7-й тур. «Авангард» 
— «Десна» — 0:0, «Жемчужина» 
— «Гірник-Спорт» — 1:2, «Суми» — 
«Геліос» — 1:1, «Балкани» — «Колос» 
— 1:0, «Черкаський Дніпро» — «Пол-
тава» — 2:3, «Нафтовик» — «Волинь» 
— 1:0, «Кремінь» — «Інгулець — 0:1, 
«Оболонь-Бровар» — «Миколаїв» — 
2:0, «Арсенал» — «Рух» — 0:0.
 Лідери: «Арсенал» — 17, «Геліос», 
«Інгулець», «Полтава» — 16, «Оболонь-
Бровар» — 14, «Десна», «Колос» — 13.
 Бомбардир: Акименко («Інгулець») 
— 7. ■

■
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«Ми повинні продемонструвати приклад боротьби з договірними матчами».Ігор Жданов
міністр молоді та спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Історія з договірними 
матчами в Україні — не 
нова. Раніше час від часу 
з’являлася інформація 
про неприродно високий 
характер букмекерських 
ставок на футбольні мат-
чі вітчизняних молодіж-
них (і не тільки) команд. 
Не так давно українсь-
ка Феміда винесла перше 
рішення в кримінальній 
справі щодо договірно-
го поєдинку, котрий від-
бувся в сезоні 2015/2016 
років у чемпіонаті Украї-
ни (U-21), між «молодіж-
ками» «Металіста» та «Во-
лині». Минуло трохи часу 
— й вітчизняний спорт 
«накрив» новий скандал з 
«договорняками», епіцен-
тром якого цього разу став 
хокей. Серйозно шторми-
ти хокейне господарство 
почало в міжсезоння, коли 
представники вітчизня-
них клубів вирішили пере-
форматувати  національ-
ну першість у молодіжну. 
Щоправда, запровадив-
ши в УХЛ віковий ліміт, 
хокейні мужі викликали 
невдоволення старшого 
покоління хокеїстів, які 
заявили про вікову дис-
кримінацію в українсько-
му хокеї. У ФХУ пообіця-
ли не підписувати такий 
«молодильний» регламент 
на наступний сезон. 
 Утім після того, як в 
Україні днями розгорів-
ся скандал iз «договорня-
ком» міжнародного масш-
табу, формат та майбутнє 
нового чемпіонату Украї-
ни з хокею опинилися під 
великим питанням.
 Наскільки виявить-
ся правдивою історія з на-
чебто здачею двома грав-
цями збірної України — 
воротарем Едуардом За-
харченком та захисником 

Володимиром Вариводою 
— одного з матчів чемпіо-
нату світу в дивізіоні ІА 
2017 року в Києві (проти 
збірної Південної Кореї), 
покаже час. Проте зро-
зуміло, коли в історію за-
лучені майбутні господарі 
зимової Олімпіади-2018, 
а руку на пульсі скандалу 
тримає персонально пре-
зидент Міжнародної феде-
рації хокею на льоду Рене 
Фазель, без репутаційних 
втрат вітчизняному хокею 
не обійтися.
 Суть історії в тому, що 
начебто Захарченко та Ва-
ривода зізналися (в пояс-
нювальних записках) у 
тому, що планували зда-
ти останню гру домашньо-
го «мундіалю» з південно-
корейцями. Але, оскіль-
ки забезпечити необхід-
ний результат (поразку 
в дві шайби) не змогли, 
зобов’язуються поверну-
ти (комусь) суму в 30 ти-
сяч доларів, якщо не змо-
жуть досягти потрібного 
рахунку. Власне, розпис-

ки з таким змістом і спро-
вокували публічний скан-
дал, який змусив ФХУ го-
ворити про внутрішній 
«аудит», міністра молоді 
та спорту Ігоря Жданова 
— вимагати для порушни-
ків чесної гри справедливо-
го покарання, а очільника 
світового хокею — створю-
вати комісію з розслідуван-
ня можливого міжнарод-

ного «договорняка». 
 «Якщо інформація під-
твердиться, то на нас че-
кає серйозна проблема. У 
будь-якому разі, ми роз-
починаємо дисциплінар-
ну перевірку, відкриємо 
справу, хоча  підсумок са-
мого матчу говорить про 
недоговірний його харак-
тер», — каже Фазель.
 Варто нагадати, що 

свою заключну гру на ЧС-
2017 в дивізоні ІА наші 
хокеїсти програли Пів-
денній Кореї лише в серії 
булітів, здобувши таким 
чином єдине залікове очко 
на проваленому турнірі.
 «Не надто віриться, що 
могло бути так», — каже 
наставник «синьо-жов-
тих» на «мундіалі» Олек-
сандр Савицький. «Спла-

нованою акцією» називає 
історію й іще один її фігу-
рант — екс-головний тре-
нер харківського «Витязя» 
Олексій Лазаренко, котро-
го називають організато-
ром цього «договорняка». 
У будь-якому разі, всі че-
катимуть на офіційні вис-
новки Федерації хокею Ук-
раїни. Поки ж можна роби-
ти лише припущення... ■

ХОКЕЙ

У пошуках слідів на льоду
На нещодавньому 
чемпіонаті світу 
в дивізіоні ІА 
двоє хокеїстів 
збірної України 
начебто 
займалися 
«зливом» матчу

■

У поєдинку ЧС проти південнокорейців (результат — 1:2 Б) двоє українських хокеїстів начебто намагалися 
забезпечити за гроші поразку в дві шайби.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Якби не хотілося шанувальникам 
тенісного таланту Еліни Світоліної на-
солоджуватися її стрімким сходженням 
рейтинговими сходами Жіночої тенісної 
асоціації, за підсумками представницько-
го турніру в Цинциннаті додаткового про-
гресу перша ракетка України не зробила.
 Після перемоги в Торонто та здобуття 
звання четвертої тенісистки планети при-
ма вітчизняного тенісу могла вже через 
тиждень піднятися на пік тенісного про-
токолу WTA. Щоправда, для цього їй, ок-
рім перемоги в Цинциннаті були потрібні 
й паралельні невдачі головних конкурен-
тів за тенісну корону.
 В підсумку Світоліна не стала форсува-
ти події й, обмежившись лише однією пе-
ремогою на минулому тижні (над співвіт-
чизницею Лесею Цуренко), залишилася 
четвертим номером жіночого тенісу. А за-
ключним у Цинциннаті для Еліни вийшов 
поєдинок третього кола проти німкені Юлії 
Гьоргес — 5:7, 4:6. Попри те, що в рейтин-
гу WTA Гьоргес посідає значно скромніше, 

ніж українка, — 37-ме місце, їхнє друге в 
нинішньому сезоні побачення знову завер-
шилося на користь німкені.
 З огляду на відверто скромний виступ 
у Цинциннаті найсильніша тенісистка 
України втратила лідерство в так званій 
чемпіонській гонці — протоколі, згідно з 
яким визначається вісімка учасниць під-
сумкового турніру року, котрий прохо-
дить у Сінгапурі. Очолила ж його замість 
Світоліної іспанка Гарбіньє Мугуруса, 
котра виграла головний турнір минулого 
тижня. У фіналі чинна тріумфаторка Уїм-
блдону вщент розгромила другу ракетку 
планети, румунку Сімону Халеп (6:1, 6:0), 
не дозволивши їй піднятися на вершину 

жіночого тенісу. Сама ж Мугуруса зроби-
ла потужний стрибок у рейтингу WTA, 
піднявшись із восьмої на третю позицію.
 Хай там як, а шанс стати тенісною при-
мою світу у Халеп буде в Нью-Йорку, де 
наступного понеділка стартує «Ю-Ес оу-
пен». Примітно, що одразу двоє українок 
матимуть на його старті статус сіяних. 
Світоліна змагатиметься на кортах «Фле-

шинг Міддоуз» із четвертим номером, у 
Цуренко буде також рекордно високий — 
28-й — рейтинговий щабель.
 При цьому, за підсумками Відкритої 
першості США, одразу восьмеро майс-
тринь великої ракетки претендуватимуть 
на першу сходинку світового рейтингу. 
Серед тих, хто може гарантовано — у разі 
своєї перемоги в Нью-Йорку — відібрати у 
чешки Кароліни Плішкової тенісну коро-
ну, фігурує й Еліна Світоліна. Окрім неї, 
на високий титул претендуватимуть Ха-
леп та Мугуруса. ■

ТЕНІС

Стрибок на вершину
Від організаторів престижного «Ю-Ес оупен» Еліна Світоліна 
отримала четвертий номер посіву, а від самого турніру — 
нагоду здобути тенісну корону

■

Еліна Світоліна недовго протрималася 
на елітному турнірі в Цинциннаті.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
❙

НА СТАРТ

 Капітан чоловічої збірної України Андрій Мед-
ведєв оголосив склад команди на поєдинок плей-
оф у Першій групі Євро-Африканської зони про-
ти Ізраїлю (15—17 вересня). На відміну від попе-
редніх матчів за «синьо-жовтих» виказали згоду 
зіграти всі найсильніші тенісисти країни — Олек-
сандр Долгополов, Сергій Стаховський, Ілля Мар-
ченко та Денис Молчанов.

■

Визнання
 Як повідомляє прес-служба НОК України, вдесяте 
нагороду найкращої спортсменки місяця з рук президен-
та Національного олімпійського комітету України Сер-
гія Бубки отримала олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, 
бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призер-
ка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан. Ок-
рім грошової премії та пам’ятного диплома, спеціально 
з нагоди рекордної, десятої, відзнаки Ольги Харлан НОК 
України розробив новий ексклюзивний дизайн статуетки 
— на ній 9 маленьких зображень статуеток найкращого 
спортсмена місяця з датою отримання цієї нагороди.

Бокс
 Здобувши переконливу перемогу технічним нока-
утом у шостому раунді над першим номером у рейтин-
гу WBC — американцем Крейгом Бейкером, бронзовий 
призер Олімпіади-2012 i володар чемпіонського пояса 
за версією NABF у напівважкій вазі Олександр Гвоздик 
здобув право стати офіційним претендентом на титуль-
ний бій iз чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та IBF 
Андре Уордом. ■

ХРОНІКА■
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Армія з-під Палиці
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 П’яний повертається вночі додому. 
Входить у двір, а з будки вискакує соба-
ка і починає на нього гавкати. Мужик:
 — Тихiше, дружина прокинеться 
— де ти тоді спатимеш?

* * *
 Якщо чиновник вимагає від вас 
купу документів, покладіть туди ще й 
дозвіл на носіння вогнепальної зброї 
— тоді ваші справи підуть набагато 
швидше.

* * *
 В очікуванні гостей чоловік попе-
реджає дружину:
 — Святковий сервіз можеш по-
ставити на стіл, а срібні ложечки не 
подавай.
 — Невже ти думаєш, що гості 
можуть їх украсти?

 — Я думаю, що їх можуть упізнати.

* * *
 У ресторані два хлопцi спостері-
гають за двома дівчатами.
 — Може, підійдемо, познайоми-
мося? — запитує один.
 — Трохи пізніше. Нехай спочатку 
розплатяться.

* * *
 Лейтенант, який прибув у далеку 
частину, запитує зустрічного старлея:
 — Як тут служба?
 — Дуже добре, щороку нове 
звання.
 — Та ну, а ти скільки тут?
 — Чотири роки.
 — І тільки старлей?
 — Так я сюди полковником при-
їхав.

По горизонталі:
 1. Стара-нова назва міста Ар-
темівська на Донеччині. 4. Бур’ян ук-
раїнсько-російського шоу-бізнесу. 7. 
Художник чи письменник, який від-
криває душу міста. 9. Одна з найпо-
пулярніших пісень Віктора Морозо-
ва на слова Костя Москальця. 11. Си-
цилійський вулкан. 12. Хижий птах, 
якого дресирували для полювання 
на інших птахів. 14. Передача м’яча 
від гравця до гравця у грі. 15. Роз-
бійник, бешкетник, хуліган. 16. Отруй-
на змія. 18. Місто на Полтавщині, де 
в 1658 році Іван Виговський підписав 
угоду з Польщею. 19. Паризька річ-
ка. 22. Колишній канцлер Німеччини, 
за якого відбулося об’єднання НДР та 
ФРН. 23. Каша з кукурудзяного бо-
рошна. 24. Критий прилавок для роз-
дрібної торгівлі. 29. Романтична пісня 
з розгорнутим сюжетом. 
По вертикалі:
 1. Королівство в Південно-Схід-
ній Азії. 2. Кубинський народний та-
нець. 3. Посудина для зберігання 
праху померлого після кремації. 4. 
Офіційна валюта Литви. 5. Газ, на-
сичений киснем, що з’являється в 
повітрі після грози. 6. Найромантичні-
ший із трійці мушкетерів. 8. Улюблене 

слово з політичного лексикону Олега 
Ляшка. 10. Імператор Франц Йосип 
Габсбург. 13. Прохолодний напій із 
сухофруктів. 14. «Є свято в шахтаря 
і енергетика. У цьому є свій пафос і ... 
Є  свято в лікарів, у стюардеси є. За-
бута нами лиш одна професія» (Ан-
дрій Панчишин. «День злодія»). 16. 
Давньогрецький філософ. 17. Лати-
ноамериканська країна, відома своїм 
каналом і паспортом Павла Лазарен-
ка. 20. Неофіційний символ Республі-
канської партії США. 21. Український 
парламент. 23. Рослина, плоди якої 
святять на Маковія. ■

Кросворд №99
від 16 серпня

У зв’язку зі святковими вихідними програма телепередач вийде 
у середу, 23 серпня
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хмарно

дощ

сніг
Південь +12…+17

 +22…+27

Аліса КВАЧ

 Здається, у кого-в кого, а в 
одного з найуспішніших і най-
касовіших голлівудських зірок 
Джонні Деппа грошей кури не 
клюють. Але ось уже півроку він 
намагається вибратися з фінан-
сової ями і паралельно з’ясувати, 
куди ж поділися його мільйони і 
хто має за це відповісти.
 На думку Деппа, у його бан-
крутстві винні передусім мене-
джери компанії The Mandel 
Group, які займалися його фінан-
совими справами. Ще в січні він 
подав проти них позов на суму в 
25 мільйонів доларів — саме так 
оцінив актор фінансові та репу-
таційні втрати. У відповідь клер-
ки звинуватили самого актора в 
надмірних тратах і в тому, що він 
не розрахувався з ними за остан-
ні місяці роботи.
 Коли ж протистояння заго-
стрилося, фахівці компанії взя-
лися захищатися, викинувши на 
публіку конфіденційну інформа-
цію клієнта. Спочатку вони за-
явили, що гроші Джека Горобця 
потратила його сестра Крісті, яка 
відгуляла весілля дочки, відпус-

тку та купила новий ба-
сейн. Потім винуват-
цем банкрутства став 
сам Джонні Депп, 
який, на думку фінан-
систів, страждає шо-
поголізмом і потре-
бує допомоги ліка-
ря. До того ж, пос-
каржилися клерки, 
актор не вчить свої 
ролі, а тому тримає 
в штаті суфлера, яко-
му платить сотні тисяч 
доларів.
 Днями стало відомо, 
що справами The Mandel 
Group зацікавилися ще й 
державні інституції: феде-
ральна податкова служба, 
міністерство юстиції та ко-
місія з цінних паперів та бірж, 
передає The Wall Street Journal. 
Можливо, вони поставлять крап-
ку в цій історії?
 А Джонні Депп тим часом 
виставив на продаж кілька своїх 
пентхаузів. Бо суди судами, а 
борги сплачувати треба. Від цьо-
го в Америці, як і від смерті, не 
відкрутишся. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Не варто іти в город із фамільними кош-
товностями. Але мешканка канадської провін-
ції Альберта Мері Грем настільки любила свій 
перстень із діамантом, що не розлучалася з 
ним і на мить. До того фатального дня, коли у 
2004 році, просапуючи грядки, вона не впусти-
ла каблучку в ґрунт.
 Щоб не засмучувати рідних, жінка виріши-
ла приховати втрату і поділилася бідою лише з 
сином, якого попросила купити подібний пер-
стень, але зі штучним каменем. Його вона й 
носила протягом 13 років, доки їй не подзво-
нили з ферми і не повідомили про сенсаційну 
новину — перстень знайшовся. І «знайшла» 

його звичайнісінька морквина: насінина впала 
в землю поблизу прикраси, а коли почав фор-
муватися коренеплід, обручка, як пояс, врос-
ла у морквину. Так її і витягли із землі.
 Тепер 84-річна Мері Грем жалкує лише 

про те, що свого часу не зізналася в усьо-
му чоловікові, який помер 5 років тому. За її 
словами, чоловік мав гарне почуття гумору і, 
можливо, визнав би цю історію досить кумед-
ною. ■

ОТАКОЇ!

Морква з діамантом
У Канаді родина знайшла в морквині 
загублений 13 років тому перстень

■

СПРАВИ НЕВТІШНІ

Не судися з дурнями
Джонні Депп намагається 
знайти винних у своєму 
банкрутстві

■

Джонні Депп.❙

23 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi, мiсцями грози. Вi-
тер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +12...+14, 
удень +19...+21.

Миргород: короткочаснi дощi. Уночi +13...+15, удень 
+20...+22.
Вiнниця: короткочаснi дощi. Уночi +11...+13, удень +19...+21.
Одеса: без опадiв. Уночi +14...+16, удень +23...+25.

21 серпня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-25 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi дощi. 
Трускавець: уночi +9...+11, удень +17...+19. Моршин: уночi 
+10...+12, удень +18...+20.
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