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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,092 грн 

1 € = 31,395 грн

1 рос. руб. = 0,426 грн

Психічна атака 

По той бік реальності: 

у Маріуполі зробили 

арт-об’єкт із міського 

транспорту

Курс нашої національної валюти 

перетнув психологічну позначку 

в 27 гривень і продовжує падати 

— навіть попри інтервенції НБУ на 

міжбанківських торгах

стор. 6» стор. 12»

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

На Всеукраїнському 

фестивалі 

«Український кавун 

— солодке диво» 

визначили переможців

А король же — смугастийГодини непроглядної темряви і 
другий подих 

стор. 3»

Причепимо 

відкриті с
писки 

і в
се буде окей!

«Консервуємо» 
на зиму Судячи з останніх тенденцій, 

змін до виборчого законодавства 
таки не буде. 
Влада чинить цьому 
дуже активний спротив

стор. 4»



Юрій ГНАТКЕВИЧ

 Минуло дев’ять днів по смер-
ті Євгенія Івановича Чикаленка 
— внука (i, до речi, тезки) вели-
кого борця за українське націо-
нальне відродження, мецената і 
публіциста. Помер Євгеній Іва-
нович, так і не дочекавшись ні 
вулиці iменi свого дiда, ні площi, 
ні пам’ятника своєму знаменито-
му Євгеновi Чикаленку. А він про 
це так мріяв і так цим жив. Саме 
зараз важливо подумати: а чому 
ж так сталося, що в часи масових 
перейменувань на підставі «де-
комунізаційного» закону в Києві 
так і знайшлося місця одному з 
найвидатніших українців.
 Нагадаю історію. Наш Про-
світницький центр національно-
го відродження імені Євгена Чи-
каленка вніс свого часу пропози-
цію про перейменування вулиці 
Мельникова (організатора пер-
ших марксистських гуртків) на 
вулицю Євгена Чикаленка. До 
цього схвально поставилася біль-
шість членів міської комісії з най-
менувань. Обґрунтування наше 
таке: на цій вулиці тривалий час 
жила родина мецената, зокрема 
сім’я сина Івана (якраз навпро-
ти пам’ятника Котляревському). 
Але наші молоді активісти (зок-
рема, пізніше загиблий Олексій 
Курінний) проявили іншу ініціа-
тиву. Начебто під впливом ситу-
ації, що «свободівці» в Київраді 
хотіли б надати цій вулиці ім’я 
«свободівця», геніального кіно-
режисера Юрія Іллєнка. Мотива-
ція: він проживав на цій вулиці. 
Я погодився.  
 Комісія з найменувань теж 
погодилася і винесла нашу нову 
пропозицію про перейменування 
вулиці Льва Толстого на так зва-
не громадське обговорення че-
рез сайт КMДА. Наша мотива-
ція була така: Лев Толстой має 
в Києві   аж шість(!) топонімів: 
пам’ятну дошку, провулок, три 
вулиці (одну в самісінькому сер-
ці Києва), площу та станцію мет-
ро, у зв’язку з чим ім’я російсь-
кого графа оголошується в під-
земці на чотирьох станціях мет-
ро понад 3 тисячі разів за добу. 
Чому ми були впевнені в нашому 
успіхові? Бо перед нами були на-
слідки голосування на підтримку 
проспектів Степана Бандери і Ро-
мана Шухевича. Першого підтри-
мали три тис. 146 киян (проти 2 
тис. 548), а другого — 3 тис. 165 
(проти 2 тис. 627). Такі топоніми 
в столиці могли підтримати тіль-
ки люди націоналістичної орієн-
тації, і ми розраховували на голо-
си бодай двох iз половиною тисяч 
столичних націоналістів. Проте 
не так сталося, як гадалося.
 Наслідки цього голосування 
мають викликати глибоке зди-
вування у самих націоналістів 
(українських, звичайно, бо в 
Києві є чимало російських націо-
налістів). Ось результати, згідно 
з якими Євген Чикаленко «про-
грав» російському письменнику 
графу Льву Толстому. Є. Чика-

ленко «отримав» 1 тис. 279 голо-
сів (проти 2 тис. 160). 
 Тоді ми наважилися на пере-
йменування площі Льва Толсто-
го, розраховуючи на поглиблен-
ня нашої просвітницької роботи. 
Ми виступили на двох українсь-
ких телеканалах: «Київ і «Цент-
ральний». Усі інші нам відмови-
ли. Нас підтримали «Слово Про-
світи», «Нація і держава» та де-
які інші малотиражні газети. Ми 
виступали в багатьох колективах, 
а Євгеній Іванович стояв біля пор-
трета свого діда на Хрещатику і 
роздавав листівки. Листівок було 
роздано на різних зібраннях на-
ціоналістів шість тисяч. Ми звер-
нулися по підтримку в усі партії і 
громадські організації національ-
но-патріотичної орієнтації. 
 Проти нашої пропозиції мо-
білізували своїх читачів, гляда-
чів і виборців відомі київські про-
російські портали, два централь-
них російських телеканали, ук-
раїнський нардеп В. Рабінович на 
своєму «Ньюзвані» та депутатка 
Київради від «Самопомочі» Оле-
ся Пинзеник. 
 Площу ми також програли: 
проти Чикаленка проголосувало 
1 тис. 813 киян, а за — 1 тис. 279. 
Тоді робимо просту арифметичну 
дію: 3 тис. 165 за Шухевича мі-
нус 1 тис. 279 за Чикаленка. Різ-
ниця — 1 тис. 886. Виникає пи-
тання: чому 1 тис. 886 київських 
націоналістів не вважали Чика-
ленка націоналістом? Чому вони 
вважають заслуги Льва Толстого 
перед Україною більшими за за-
слуги Євгена Чикаленка? Чому 
вони вважають, що російський 
письменник заслужено має в сто-
лиці України шість топонімів 
включно з трьома в центрі сто-
лиці, а Чикаленко не заслужив 
жодного? ■

ВІВТОРОК, 7 СЕРПНЯ 20182 ІнФорУМ

«Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її до 
глибини своєї кишені».

Євген Чикаленко
громадський діяч, видавець, меценат української справи (1861-1929)

УКРАЇНА МОЛОДА

ПАМ’ЯТЬ

Непатрiотична 
топонiмiка
Чому в Києві не названо жодної вулицi 
іменем Євгена Чикаленка, 
великого борця за українську справу

■

Євген Чикаленко-внук ще встиг 
попрощатися з Левком Лук’яненком
у Володимирському соборі у Києві.

❙
❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Хоч упродовж цих вихідних ситуація в 
районі проведення операції Об’єднаних сил 
залишалася цілком контрольованою, проте 
ворог знову гатив по українських позиціях із 
важкого озброєння: у суботу — один раз, а в 
неділю — чотири. Зокрема, противник обстрі-
ляв наші позиції 5 серпня біля Луганського та 
Гнутового з 82-мм мінометів, а захисники Ле-
бединського зазнали вогневого впливу з міно-
метів калібром 120 мм.
 Крім того, російські окупаційні війська 
цими днями вели ще й прицільний вогонь із 
гранатометів, великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї, а на окремих напрямках — 
з озброєння БМП. Обстріли здійснювали по 
захисниках Кримського, Новозванівки, Лу-
ганського, Світлодарська, Південного, Новго-
родського, Мар’їнки, Чермалика, Гнутового, 
Лебединського, Павлополя, Водяного та Ши-
рокиного. 
 На жаль, 4-5 серпня за Україну на фронті 
знову наклали головами двоє бійців, ще троє 
дістали поранення різного ступеня важкості. В 
окупантів, згідно з розвідданими, також втра-
ти: «200»-х — четверо, «300»-х — восьмеро. 
 Додамо, що впродовж 6 серпня, за даними 
прес-служби ООС на 9-ту годину ранку, бойо-
вики російських окупаційних військ чотири 
рази відкривали вогонь по позиціях українсь-
ких захисників біля Кримського, Мар’їнки та 
Лебединського. У понеділок один наш війсь-
ковослужбовець отримав поранення. ■
  

Ірина КИРПА

 Українець повністю відбув 
термін покарання за сфабрико-
ваною співробітниками росій-
ської ФСБ справою про теро-
ризм, відсидівши чотири роки 
у колонії Кіровської області 
країни-агресора.
 Приводом для арешту, не-
законного суду над Костенком 
із подальшим ув’язненням 
стала скарга співробітника 
російського «Беркута». Сило-
вик написав, що український 
активіст нібито кинув у ньо-
го каменем під час драматич-
них подій на півострові навес-
ні 2014 року. За пару синців, 
що невідомо звідки з’явилися 
на тілі російського окупанта, 
український патріот відсидів 
майже чотири роки в’язниці 
без права на амністію. Зате 
співробітник ФСБ, який зла-
мав Костенкові руку під час 
затримання, не тільки не от-
римав ніякого покарання, не 
відшкодував моральної трав-
ми, а й досi продовжує працю-
вати в органах.
 Обвинувальний вирок 
Олександрові Костенку за-
читала особисто колишній 
прокурор Криму, а нині де-
путат Держдуми РФ Наталія 
Поклонська. У праві на умов-
но-дострокове звільнення 
йому було відмовлено, а всі 
клопотання його адвокатів 
про пом’якшення вироку від-
хиляли.
 — Мій підзахисний підда-
вався тортурам, перебуваючи 
у російській колонії, лише за 
те, що відмовився визнавати 
свою провину та ті дії, яких він 
у реальності не скоював, — обу-
рюється адвокат Олександра 
Дмитро Сотников. — Українсь-
кого патріота неодноразово ки-
дали до штрафного ізолятора 
під надуманими приводами: 

то він не сказав «здрастуйте» 
комусь із співробітників ко-
лонії, то якось не так подивив-
ся на якогось тюремника. Ці 
знущання тривали всі чотири 
роки ув’язнення.
 За пару місяців до звіль-
нення кримчанин на знак солі-
дарності з патріотами України 
оголосив голодування. Костен-
ко вимагав негайного звіль-
нення всіх політичних в’язнів 
Кремля, включаючи Олега 
Сенцова, Володимира Балуха 
та Павла Гриба.
 Після завершення терміну 
відсидки Олександр Костенко 
кілька днів приходив до тями 
в українському консульстві в 
Москві, після чого літаком ви-
летів до Києва. Після звільнен-
ня чоловік тимчасово жити-
ме у столичному гуртожитку, 
номер йому надано рішенням 
уряду України. Це дві частко-
во мебльовані кімнати з балко-
ном, де колишній політичний 
в’язень мешкатиме найближ-
чі дванадцять місяців...
 — Ми обговорили питання 
надання житла для Костенка 
з мером Києва Володимиром 
Кличком, і він дав свою згоду, 
— розповіла уповноважена з 
прав людини Верховної Ради 

України Людмила Денисо-
ва. — Олександр Костенко жи-
тиме в Києві, а його сім’я — в 
окупованому Криму. Поверну-
тися до рідних він не зможе че-
рез протизаконне рішення оку-
паційної влади півострова. 
 Костенко отримає докумен-
ти, що гарантують йому статус 
внутрішньо переміщеної осо-
би з правом на щомісячну до-
помогу.
 Щоб морально підтрима-
ти патріота України, особисте 
послання Олександрові Костен-
ку написала народна співачка 
України Руслана Лижичко. У 
своєму листі артистка повідо-
мила, що повністю поділяє його 
життєву позицію, принципи та 
силу духу. Руслана попросила 
Костенка не втрачати надію й 
далі продовжувати боротьбу за 
деокупацію Криму. Адже саме 
такі люди, як він, дають силу, 
надію іншим жити та мислити 
правильно, мріючи про краще 
життя. ■

ІЗ ПОЛОНУ

Вільний і незалежний 
Колишній політв’язень Кремля Олександр Костенко на свободі

■

НА ФРОНТІ

Не діставайте!
Тепер наші бійці вирішують 
самі: стріляти по ворогу у 
відповідь на провокації чи ні

■

ДО РЕЧІ

 Командувач Операцією об’єднаних сил генерал-лей-
тенант Сергій Наєв наголосив, що зі зміною на Донбасі 
військової операції змінився й принцип ведення бойових 
дій: якщо раніше під час перемир’я українським військо-
вим забороняли давати «відповідь», то тепер вони самі 
вирішують, стріляти у ворога чи ні.
 Він пригрозив бойовикам, що відтепер вони отриму-
ватимуть адекватну реакцію на обстріли позицій ЗСУ. 
«Ми перестали миритися з безкарними обстрілами оку-
паційними військами наших позицій. Рішення про від-
криття вогню приймає особисто кожен військовослуж-
бовець, якщо йому загрожує небезпека. За останні два 
місяці ворог уже переконався в цьому. Окупанти та їхні 
поплічники знають, що за кожен злочин вони отримають 
адекватну відповідь. Український солдат — не мішень 
у тирі, для окупантів розплата за пролиту кров наших 
воїнів буде неминучою — зараз і в майбутньому. Ворог 
повинен про це завжди пам’ятати».

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Учора звільнений кримський 
активіст Олександр Костенко при-
був в Україну.

■

Довга дорога додому.❙
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«Здоїти» фуру
Парочка вже раніше судимих 
злодіїв зливала пальне з 
припаркованих вантажівок
Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Як повідомили «УМ» у відділі комуні-
кації обласної поліції, тернопільські право-
охоронці вийшли на слід групи зловмисни-
ків, підозрюваних у постійному викраданні 
дизельного пального — його крадькома зли-
вали з баків вантажівок далекого слідуван-
ня . Такий «бізнес» організували двоє меш-
канців обласного центру, раніше судимих 
за крадіжки та наркозлочини. За словами 
начальника управління карного розшуку 
ГУНП в Тернопільській області Анатолія 
Гуски, ділки з кримінальним минулим 
під’їжджали вночі «легківкою» на стоян-
ки чи спеціальні майданчики, де були при-
парковані фури. І поки втомлені водії відпо-
чивали, з допомогою компресора та шлан-
га за декілька хвилин зливали з паливних 
баків по 500-600 літрів дизпалива. 
 Тільки в одному Бучацькому районі 
поліцією задокументовано п’ять подібних 
фактів. У цілому ж наразі встановлено 14 
випадків такої злочинної діяльності на 
трасах кількох районів та біля міста Тер-
нопіль. Викрадене пальне зловмисники 
майже одразу збували за ціною, нижчою 
від ринкової, тому покупців у них виста-
чало.
 До речі, під час санкціонованого обшу-
ку поліція виявила у тих, хто «доїв» фури, 
амфетамін та цілий арсенал зброї з набоя-
ми. Розпочато кримінальне провадження 
за частиною 2 статті 185 ККУ — крадіжка, 
вчинена повторно або за попередньою змо-
вою групою осіб. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Заробили 
200 тисяч і 
кримінальну 
справу
Крадії в погонах здавали на 
металобрухт мідний кабель
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині військова прокуратура міс-
цевого гарнізону встановила факт викраден-
ня майна з однієї з військових частин ЗСУ. 
 Злодії в погонах крали кабелі живлен-
ня і здавали їх на металобрухт. Заробили по-
над 200 тисяч гривень. І кримінальну спра-
ву.
 «Кілька військовослужбовців цієї части-
ни, діючи за попередньою змовою, незакон-
но проникали до сховища впродовж двох мі-
сяців і таємно викрадали звідти мідні кабелі 
живлення. Після чого здавали їх на мета-
лобрухт», — повідомляють у військовій про-
куратурі Центрального регіону.
 За вказаним фактом розпочато кримі-
нальне провадження за ч. 3 ст. 410 Кримі-
нального кодексу України. За таку «служ-
бу» Батьківщині затриманим світить поз-
бавлення волі на строк від п’яти до дванад-
цяти років.
 До речі, днями Шевченківський район-
ний суд Києва посадив на 5 років начальни-
ка продовольчого складу взводу забезпечен-
ня — тимчасово виконуючого обов’язки ко-
мандира взводу забезпечення однієї з київсь-
ких військових частин, який привласнив 
електроінструменти на загальну суму 22 ти-
сячі 381,33 гривні. ■

■

■

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Найпопулярніший фестиваль 
півдня України на Херсонщині 
зібрав цими вихідними понад 5 ти-
сяч гостей з усіх регіонів країни.
У місті Гола Пристань журі кон-
курсу вже шістнадцятий раз пос-
піль визначило найбільший кавун, 
найгарніший гарбуз i найслодшу 
диню, які виростили українські 
фермери. 
 У серпні 2018 року рекордсме-
нами стали 25-кілограмовий ка-
вун, 35-кілограмовий гарбуз та 9-
кілограмова диня. Виростили цих 
баштанних велетнів фермери Голо-
пристанського району. Перемож-
ці свята отримали як пам’ятнi при-
зи сучасні мобільні телефони та ко-
рисну для господарства побутову 
техніку.
 У нинішньому сезоні фестиваль 
«Український кавун — солодке 
диво» відбувся майже на два тижні 
раніше, ніж у минулі роки, через по-
годні умови — поєднання аномаль-
ної спеки зi зливами та градом.
 Організатори конкурсу пораді-
ли, що нинішні рекордсмени вирос-
ли майже вдвічі більшими за роз-
мірами, ніж минулорічні переможці 
конкурсу. Але ось здивувати гостей 
свята та виростити справжні квад-
ратні кавуни фермерам завадила до-
щова погода. Через надлишок воло-
ги смугасті ягоди просто лопнули в 
особливих квадратних ємностях із 
пластику, куди їх помісили ще до 
моменту дозрівання плодів. Утім, 
фермери не впадають у відчай та 
сподіваються, що квадратні кавуни 
все ж таки справлять фурор на все-
українському фестивалі «Українсь-
кий кавун — солодке диво» наступ-
ного року. Технологію вирощування 
кавунів у формі квадрата розробили 
японські селекціонери пару років 
тому. На даний час вона набула по-
пулярності у багатьох країнах світу 
за рахунок своєї ергономічності. Ад-
же квадратні кавуни набагато легше 
транспортувати на великі відстані 
та зберігати тривалий час.
 — У рамках фестивалю фер-
мери провели виставку-продаж 
сільськогосподарської, а також 
продукції переробної промисло-
вості, — розповів мер міста Гола 
Пристань Олександр Бабич. — 

Це свіжі ягоди та фрукти, виног-
рад, ковбаси, інша смакота. — На 
фестивалі була широко представ-
лена й українська наука. Зокре-
ма, Інститут баштанництва, що 
у місті Гола Пристань, та Хер-

сонський державний аграрний 
університет. Для вчених наш фес-
тиваль кавунів — це відмінна 
можливість поділитися досвідом 
із колегами з інших країн, дале-
кого та ближнього зарубіжжя. ■

Іван БОЙКО

 Черговий новий правоохорон-
ний орган опинився у центрі скан-
далу: після того, як репутаційні 
втрати поніс глава Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури 
Назар Холодницький (у так звано-
му скандалі з «прослушкою» його 
кабінету, де він спілкується з під-
леглими нецензурно і лобіює пот-
рібні рішення у кримінальних про-
вадженнях), «вступив у лайно» ще 
й директор НАБУ Артем Ситник. 
 За неофіційними джерелами 
ЗМІ, Генеральна прокуратура Ук-
раїни розслідує факти заволодін-
ня нерухомістю у Києві співробіт-
никами НАБУ. За словами «Ін-
сайдера», в нетрях ГПУ існує про-
вадження стосовно заволодіння 
співробітниками НАБУ низкою 
житлових приміщень у столиці, 
безпосереднім головним фігуран-
том якого є директор Бюро Артем 
Ситник!
 «У провадженні проходять слід-
чі дії, проведено 18 обшуків. Уже 
готувалося вручення підозр Ситни-

ку та іншим співробітникам НАБУ, 
але втрутилася адміністрація Пре-
зидента і загальмувала процес», — 
розповіло джерело сайта «Інсай-
дер».
 За його словами, саме це кримі-
нальне провадження і стало при-
чиною нещодавнього нічного візи-
ту пана Ситника до дому Президен-
та Петра Порошенка. Показово, що 
нещодавно під стінами НАБУ прой-
шла акція протесту, на якій вете-
рани АТО звинуватили директора 
Бюро Артема Ситника в обслугову-
ванні інтересів Порошенка.
 Водночас, як написав на своїй 
сторінці в Facebook народний де-
путат від Радикальної партії Ігор 
Мосійчук, зазначені звинувачен-
ня дуже серйозно можуть відбити-
ся на директорі НАБУ.
 «Це дуже серйозні звинувачен-
ня, і якщо вони підтвердяться, то 
директору НАБУ Артему Ситнику 
не позаздриш. І преценденти засу-
дження за корупційні злочини 
керівників антикорупційних ор-
ганів у Європі вже мали місце», — 
зазначає пан Мосійчук.

 Депутат додає, що для з’ясування 
істини вже готує відповідні депутат-
ські звернення до ГПУ, МВС та СБУ 
з вимогою надати інформацію щодо 
згаданого в публікації кримінально-
го провадження.
 «У будь-якому випадку продов-
жую наполягати на заслуховуванні 
директора НАБУ Артема Ситника 
на засіданні парламентського Комі-
тету з законодавчого забезпечення 
правоохоронної діяльності з приво-
ду системного порушення КПК де-
тективами НАБУ», — констатує 
Ігор Мосійчук. ■

ОТАКОЇ!

Квадратні метри для НАБУ
Директор Бюро Артем Ситник опинився в епіцентрі корупційного скандалу 
щодо заволодіння нерухомістю в Києві

■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

А король же — смугастий
На Всеукраїнському фестивалі «Український кавун 
— солодке диво» визначили переможців

■

З ЛАНУ ДО СТОЛУ

 Перша баржа по Дніпру з дешевими кавунами від фермерів з Херсонщини відправиться до 
Києва вже найближчими днями. Пробна партія «смугастиків» налічуватиме лише кілька тонн — 
такі запобіжні заходи пов’язані з аномальною погодою цього літа та бажанням переконатися, 
що вантаж буде доставлений без втрат та безпечно.
 Традиція транспортування кавунів по Дніпру річковим транспортом до столиці України була 
відроджена на початку серпня 2017 року, вперше за останні 14 років. Херсонщина відправила 
свої знамениті кавуни на спеціальним чином обладнаній баржі, де були передбачені всі належні 
умови зберігання соковитих ягід від спеки та псування.
 Ініціаторами відправки баржі з 250-тоннами кавунів на борту стали фахівці компанії «Нібу-
лон», а стартував «смугастий рейс» від причалу зернопереробного терміналу компанії. Вже у 
Києві баржу з кавунами акуратно розвантажили, а далі солодкі ягоди були доставлені традицій-
ним автотранспортом до магазинів мережі столичних супермаркетів «Сільпо». Свіжі та якісні 
кавуни мешканці Києва розкупили буквально за пару тижнів.

■

Форма таки має значення.
Фото з сайта agro-business.com.ua.

❙
❙

Артем Ситник.❙
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«Вибори мають відбуватися за пропорційною системою з відкритими 
списками. Інакше взагалі немає сенсу проводити їх. Якщо буде збережена 
«мажоритарка», округи знову «засіють» гречкою, і результати виборів не 
відповідатимуть настроям громадян».

Леонід Кулєш
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Проценти спотикання
 В історії України прохідний 
бар’єр варіював від 3 до 5%. 
Парламентські вибори 2006 та 
2007 років проходили за про-
порційною системою з тривід-
сотковим бар’єром. У 90-ті роки 
та у 2002-му планка, яку треба 
було взяти партіям, перебувала 
на рівні 4 відсотків, а от вибори 
2012-го та 2014-го років відбу-
валися за змішаною системою 
з п’ятивідсотковим прохідним 
бар’єром.
 За умови, якщо у 2019 
році ми повернемося до 
суто пропорційної системи, 
п’ятивідсотковий бар’єр знач-
но звузить представництво пар-
тій у парламенті. Супротивни-
ки зниження бар’єра неодмін-
но вкажуть на те, що створен-
ня більш комфортних правил 
гри обернеться тим, що до пар-
ламенту потраплять ті чи інші 
одіозні структури, але плюси й 
мінуси є в кожній системі, тож 
головне — це вибудувати певну 
шкалу пріоритетів.
 Бо що ми, власне, маємо на 
сьогоднішній день? Передусім, 
доволі високий рівень недовіри 
до існуючих парламентських 
партій. Згідно з недавнім опи-
туванням соціологічної гру-
пи «Рейтинг», кількість тих 
ви борців, які воліють шукати 
альтернативу серед нових пар-
тій, вперше з 2012 року переви-
щила кількість бажаючих від-
дати голос за вже представлені 
в парламенті політсили.
 Це свідчить про величезну 
втому соціуму від задіяних нині 
у великій політиці облич та пра-
порів. Саме цей чинник й виш-
товхує на поверхню, зокрема, 
партію «Слуга народу» Воло-
димира Зеленського, більшість 
симпатиків якої готові голосу-
вати не так за саму структуру 

(фактично — віртуальну), як за 
її лідера.
 Подібний «голод», спрово-
кований відсутністю нових про-
ектів, є настільки значним, що 
попит випереджає пропозицію. 
Й водночас робить українського 
виборця не надто розбірливим, 
про що говорять високі відсо-
тки Зеленського та Вакарчука. І 
все-таки усвідомлення того, що 
владу слід передавати не від од-
нієї фінансово-олігархічної гру-
пи до іншої, а від людей, позбав-
лених принципів, — тим, хто 
такі принципи сповідує, пома-
лу оволодіває свідомістю серед-
ньостатистичного українського 
виборця.
 На ранньому етапі такої мен-
тальної перебудови не бракува-
тиме певних помилок, і влада 
знову опинятиметься не в тих ру-
ках, однак зниження прохідного 
бар’єра саме й відіграє роль моти-
вуючого чинника для тих, хто за-
мислюється про похід у політи-
ку, але не має надії, що його сил 
вистачить на перемогу над ус-
таленими «важковаговиками», 
котрі вкотре готуються подолати 
п’ятивідсотковий бар’єр.
 Нинішнє законодавство бло-
кування партій не передбачає, 
що вкотре виносить за дуж-
ки «маленькі» політсили, поз-
бавлені можливості заявити 
про себе. Пораховано, що на ви-
борах 2014 року близько 50 де-
путатських мандатів дісталися 
«великим» партіям через пере-
розподіл відсотків, тоді як на-
справді це були голоси за тих 
учасників процесу, котрі не 
змогли подолати бар`єр. А від-
так немає причин для того, щоб 
дарувати нинішнім політграв-
цям такі бонуси, особливо з ог-
ляду на їхню непопулярність та 
непродуктивність роботи у Вер-
ховній Раді.

Відкрити списки
 Тепер щодо другого моменту, 
пов’язаного з відкритими спис-
ками. По суті, незалежна Украї-
на не знала подібної практики. 
Обіцянка запровадити подібний 
формат  так і залишилася обіцян-
кою. Щоправда, в 2015 році ми 
мали досвід проведення місцевих 
виборів у новому форматі. Проте 
назвати алгоритм тодішнього го-
лосування «відкритими списка-
ми» доволі проблематично.
 Три роки тому ухвалили змі-
ни до закону про місцеві вибори. 
І полягали вони в тому, що мажо-
ритарна система виборів, у звич-
ному для нас розумінні, була збе-
режена лише на виборах до сіль-
ських та селищних рад. Для 
решти органів місцевого само-
врядування введено пропорцій-
ну систему з відкритими списка-
ми, але при цьому вибір електо-
рату було обмежено лише двома 
іменами.
 Але ніде у світі канди-
датів не групують попарно і не 
прив’язують ці пари до конкрет-
ного округу. У авторів законо-
проекту №2831-3 вийшов якийсь 
правовий покруч, що було дуже 
великою, хоча й не єдиною вадою 
цього документа.
 Згідно з класичним визначен-
ням, відкриті списки — це форма 
волевиявлення, яка надає право 
виборцям висловити своє став-
лення до кожного з кандидатів, 
занесених у конкретний партій-
ний список. Такий принцип діє 
в Австрії, Норвегії, Швеції, Фін-
ляндії та інших країнах. Але як 
висловити своє ставлення? За 
ідеєю, це відбувається дуже прос-
то: виборець бере список тієї чи 
іншої партії і робить позначки 
навпроти прізвищ кандидатів.
 При цьому єдиної моделі го-
лосування за відкритими спис-
ками не існує. Кожна з країн 
розробляє свою, залежно від 
того, яких цілей вона хоче до-
сягнути саме через вибори. Тому 
й Україна мусить запропонува-
ти свою. В залежності від моделі 
голосування бюлетені на діль-
ницях матимуть різний вигляд. 
Вони можуть бути, власне, са-

мим списком партії чи блоку, в 
якому виборець позначає бажа-
ного кандидата. А можуть бути 
листком, в якому виборець вка-
зує номер зі списку всіх канди-
датів, що балотуються в окрузі 
й яким присвоєно такий номер 
(подібний порядок діє в Естонії).
 Хоча деталізація процесу за-
раз не є головним моментом. Зви-
чайно, що й відкриті списки — не 
панацея від порушення виборчо-
го законодавства. Власне, ніщо 
не убезпечить від порушення за-
кону, якщо є бажання його пору-
шити. Тільки довга й копітка ро-
бота з плекання в собі та у співвіт-
чизниках справжніх громадян. І 
все-таки пропорційна система з 
відкритими списками створить 
здорове конкурентне середови-
ще для політичних партій.
 Адже це — реальна зброя 
проти фальсифікацій, принай-
мні значної їх частини. Хоті-
лось би сподіватися, що Вибор-
чий кодекс, за який депутати 
голосували в першому читан-
ні, все ж буде остаточно затвер-
джено. Але подібні надії тануть 
по мірі наближення до наступної 
парламентської сесії. В нещодав-
ньому інтерв’ю виданню «Глав-
ком» представник президентсь-
кої фракції, народний депутат 
Сергій Березенко вказав на при-
чину, через яку, на його переко-

нання, не варто міняти виборчу 
систему. 
 «Виборчий кодекс — це най-
гірше, що можна було б зробити, 
з точки зору модернізації вибор-
чого законодавства. Поясню: до-
кумент складається з п’яти клю-
чових законів (про місцеві ви-
бори, про вибори до Верховної 
Ради, про вибори Президента, 
про виборчий реєстр і про ЦВК). 
Якщо одночасно розглядати та 
синхронізувати ці закони, мож-
на розпочати дуже довгий про-
цес, з якого буде важко вийти», 
— говорить Березенко. 
 Але ніщо не заважало Вер-
ховній Раді розпочати «цей дуже 
довгий процес» ще чотири роки 
тому і вже зараз вийти з нього із 
гідністю. Очевидно, що провлад-
ні групи у парламенті просто не 
бажають міняти чинну систему, 
й передусім, мабуть, відмовля-
тися від мажоритарних округів, 
в яких Порошенко і БПП вважає 
свій головний ресурс і опертя для 
пролонгації влади. Але якщо все 
лишити, як є, то у подальшому 
брудні виборчі кампанії трива-
тимуть й набиратимуть обертів, 
хоча, власне, значення самих ви-
борів буде повністю знівельоване 
— немає сенсу викидати мільйо-
ни з державної скарбниці, щоб 
раз у раз тасувати одну й ту саму 
політичну колоду. ■

ВИБОРИ

«Консервуємо» на зиму
Судячи з останніх тенденцій, змін до 
виборчого законодавства таки не буде. 
Влада чинить цьому дуже активний спротив

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Ситуація зі змінами до виборчого законодавства зайшла у глухий 
кут. Свого часу була ухвалена резолюція Парламентської асамблеї 
Ради Європи, у якій йдеться про неможливість змін у законодав-
стві за рік до виборів. Такою є і загальноєвропейська, і українська 
практика. А відтак в українських законотворців лишається тільки 
вересень та початок жовтня, і якщо відповідний пакет законів не 
буде ухвалено протягом першої половини осені, відведений на 
зміни час буде вичерпано. Адже парламентські вибори в Україні 
відбудуться, як ми пам’ятаємо, в жовтні 2019-го. 
Однак чи була потреба відкладати вирішення такого важливого пи-
тання, як перегляд виборчого кодексу, на останній момент? Звісно, 
ні. У законотворців було достатньо часу, не було лише — як при-
йнято казати, політичної волі. Адже ще наприкінці листопада 2014 
року фракції парламентської більшості зафіксували в Коаліційній 
угоді, що протягом 1 кварталу 2015-го буде ухвалено новий Закон 
«Про вибори народних депутатів України» на основі пропорційної 
системи з відкритими списками. Проте минуло не півроку, а цілих 
три, й лише в листопаді 2017-го в першому читанні було ухвалено 
Виборчий кодекс, до якого з того часу було подано близько 4,5 
тисячі поправок, що є рекордом у Верховній Раді.
Звісно, якщо ухвалювати виборчу реформу подібними темпами, 
то до другого читання справа дійде ще не скоро. Наприклад, у гро-
мадській мережі «Опора» на ухвалення кодексу не сподіваються 
взагалі. Між тим кардинальні зміни потрібні вже — інакше восе-
ни наступного року ми обиратимемо новий парламент за старими 
правилами. Проте головною необхідною новацією могли б бути не 
тільки відкриті списки. На думку ряду експертів, нам дуже необхід-
не зниження прохідного бар’єра. Тільки завдяки такому зниженню 
ми зможемо запобігти консервуванню нинішнього статус кво.

Схоже, що нові вибори до парламенту пройдуть за старими правилами, а відтак до Верховної Ради 
потраплять все ті ж самі персонажі.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Відсутність нового виборчого кодексу — не єдиний пробіл у роботі Верховної 
Ради. Депутати розійшлися на літі канікули, не виконавши ще однієї місії. Мова про 
ухвалення закону про ЦВК та оновлення складу Центральної виборчої комісії. 
 Нагадаємо, що 5 липня, в останній «голосувальний» четвер, ВР так і не приступи-
ла до ротації членів ЦВК, оскільки більшість народних депутатів відмовились від роз-
гляду даного пункту порядку денного. Спікер Андрій Парубій поставив це питання на 
рейтингове голосування, щоб побачити, скільки нардепів готові голосувати за звіль-
нення старих членів Центральної виборчої комісії, термін перебування яких на поса-
дах сплив, і за призначення нового складу. Набралося всього 189 голосів із 226 необ-
хідних, а відтак вирішення цієї проблеми відкладено на невизначений термін. 
 При цьому представник Блоку Петра Порошенка Артур Герасимов заявив 5 лип-
ня, що президентська фракція буде голосувати за це питання, оскільки воно вже «перезрі-
ло», і закликав усіх не маніпулювати й об’єднатися. Однак лідер «Радикальної партії» Олег 
Ляшко, співголова групи «Відродження» Віктор Бондар та представники «Опозиційного 
блоку» і «Батьківщини» заявили, що не будуть голосувати за оновлення ЦВК, оскільки у 
поданні Порошенка більше кандидатів, ніж вимагає закон, і при цьому не представлені всі 
фракції, які є у Раді. На їхню думку, Президент Петро Порошенко хоче створити «ручну» 
ЦВК, і такі побоювання, слід зазначити, мають під собою всі підстави.

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Європейці знемагають від  
аномальних цього літа висо-
ких температур. Іберійський 
(Піренейський) півострів і вза-
галі перетворився на розпече-
ну сковорідку. Прогнозують, 
що подекуди температура може 
сягнути +48°С. Востаннє так 
спекотно було в Афінах у липні 
1977 року. 
 У Португалії за умов ано-
мальної спеки почалися лісові 
пожежі. Португальський інс-
титут моря та атмосфери видав 
червоне попередження для де-
сятка районів країни. На півдні, 
у популярному серед туристів 
районі Моншикі, влада евакую-
вала два села. На боротьбу з вог-

нем тут скеровані більше семи-
сот пожежників та не менше де-
сяти спеціалізованих літаків і 
гелікоптерів, повідомляє аген-
ція «Рейтер». 
 У низці регіонів Португалії 
рятувальні служби поширюють 
попередження про надзвичайно 
високу загрозу пожеж. Влада 
побоюється повторення трагедії 
червня минулого року, коли че-
рез лісові пожежі загинуло зага-
лом більше 110 осіб. Тоді також 
за умов аномальної спеки вогонь 
охопив майже 45 тис. гектарів у 
центральній частині країни. Ми-
нулорічну пожежу назвали най-
більшою у сучасній історії Пор-
тугалії. 
 Якщо португальці є більш-
менш звиклими до високих тем-

ператур, то для численних у цій 
країні закордонних туристів ом-
ріяний відпочинок перетворив-
ся на пекельні тортури. Замість 
оглядів історико-архітектурних 
пам’яток доводиться сидіти під 
кондиціонером чи у воді місько-
го фонтану. 
 Подібні екстремальні умови і 
в сусідній Іспанії. Офіційно, від 
спеки в цій країні померли три 
особи, скільки від побічних уск-
ладнень — невідомо. У чоти рьох 
провінціях Іспанії через спеку 
запроваджений червоний рівень 
небезпеки, ще в 17 — помаран-
чевий. Гаряче повітря, яке над-
ходить із пустелі Сахара, викли-
кало надвисокі температури в іс-
панських областях Естремадурі, 
Кастільї Ла Манче, Андалусії та 

в столиці — Мадриді. 
 Лісові пожежі, які переки-
нулись на іспанську територію 
з Португалії, вдалося приборка-
ти спільними зусиллями, хоча 
шестеро португальських по-
жежників таки потрапили до 
шпиталів із пораненнями та опі-
ками. Влада радить населенню 
дотримуватися максимальної 
пильності: не викидати де попа-
ло недопалки та акуратно пово-
дитися зі скляними пляшками, 
які на сонці можуть відіграти 
роль збільшуваного скла. 
 У неділю, 5 серпня, в 67 де-
партаментах Франції (з 95 у єв-
ропейській частині) був оголо-
шений помаранчевий рівень за-
грози. Денна температура там 
сягнула +40° Цельсія. Францу-
зи переходять від денного сти-
лю життя до нічного, коли стає 
прохолодніше. Паризькі парки 
за наказом мерії стали працю-
вати цілодобово. Влада Франції 
та інших країн Європи виділи-
ла кошти на безплатну роздачу 
питної води у пляшках на вули-
цях у скверах, яку здійснюють 
волонтери. 
 Подих Сахари сягнув так да-

леко, що спека накрила і тради-
ційно більш прохолодні краї-

ни півночі Європи: Німеччину, 
Данію, Швецію, країни Балтії, 
Польщу. В Німеччині та Данії, де 
температури останніх днів сяга-
ли +35, міські служби виловили 
з рік тонни мертвої риби, а самі 
ріки пересохли. Давно вже рі-
вень води в Ельбі та інших річках 
і водоймах Німеччини не опус-
кався до таких низьких позна-
чок, як зараз. Відхід води оголив 
не лише дно водойм, а й боєпри-
паси часів Другої світової війни. 
Тому особливо «спекотний» час 
тепер у німецьких саперів. Лише 
в федеральній землі Саксонія-
Ангальт станом на 2 серпня ви-
явили 22 місця з боєприпасами, 
які чекали свого часу на дні те-
пер уже почасти висохлих водо-
йм, повідомляє «Німецька хви-
ля». 
 У Польщі пік спеки 1 сер-
пня — +34С. Балтійське море 
прогрілося на 5-6 градусів вище 
норми, і в ньому з’явилися от-
руйні водорості. 
 Не менше за людей від спеки 
потерпають тварини. Поліція 
швейцарського Цюріха закли-
кала власників собак купувати 
для них спеціальне взуття, щоб 
захистити лапи від впливу висо-
ких температур. ■

РЕЙТИНГИ

«Яблуко» 
спокуси
Трильйон доларів за ідею, 
народжену в гаражі 
Ігор ВІТОВИЧ

 Американська компанія Apple («Яблуко») стала 
першою у світі акціонерною компанією, вартість якої 
становить один трильйон доларів, повідомляє Бі-Бі-Сі.
 Такої вартості компанія, що виробляє iPhone, досяг-
ла на вечірніх торгах 4 серпня в Нью-Йорку, коли 
ціна однієї акції компанії перевищила 207 доларів.
 Проти вівторка на минулому тижні, коли були 
оголошені кращі, ніж очікувалося, квартальні фінан-
сові результати компанії, ціни зросли на 9%. Таким 
чином, Apple випередив інших велетнів Силіконової 
долини, включно з Amazon, Microsoft та Facebook.
 Своєю появою у 1976 році Apple «завдячує» гара-
жу її співзасновника Стіва Джобса. Спочатку ком-
панія була відома своїми комп’ютерами Macintosh. 
Відтоді, як у 2007 році Apple почав випускати 
iPhone, вартість акцій компанії зросла на 1100%. 
Загалом, від первинного випуску акцій Apple у 1980 
році ціна цих паперів зросла на понад 50 тис. %.
 За цей самий період індекс 500 найбільших ком-
паній S&P 500 зріс на 2000%. ■

■Олег БОРОВСЬКИЙ

 Щонайменше 142 людини за-
гинули внаслідок землетрусу на 
острові Ломбок в Індонезії 5 сер-
пня, повідомляє «Радіо «Свобо-
да» з посиланням на місцеву вла-
ду. Більше 200 осіб отримали по-
ранення. Речник індонезійського 
агентства з пом’якшення наслід-
ків стихійних лих учора заявив, 
що землетрус спричинив «масш-
табні» збитки на півночі остро-
ва, пошкоджені тисячі будинків. 
Мешканці були змушені залиши-
ти свої домівки і шукати притулок 
деінде. 
 Кількість жертв може зрос-
ти, оскільки рятувальники поки 
не добралися до окремих районів. 
Речник додав, що найбільше буді-
вель зруйновано та пошкоджено в 
місті Матарам.
 Рятувальні служби не припи-
няють пошуки загиблих і пост-
раждалих. Острів Ломбок приваб-
лює туристів з усього світу через 
свої гарні пляжі та піші маршру-
ти: він розташований приблиз-
но за 40 кілометрів на схід від ку-
рортного острова Балі. Жертв се-
ред відпочивальників, за наявни-
ми даними, немає. Аеропорти на 
островах Ломбок та Балі працю-
ють у звичному режимі, попри де-
які пошкодження всередині буді-
вель.
 Нагадаємо, увечері 5 серпня на 
острові Ломбок стався землетрус 
магнітудою 6,9 бала. Епіцентр 
землетрусу на острові був розта-
шований за 18 кілометрів на пів-
нічний схід від регіону Північний 
Ломбок на глибині приблизно 15 
кілометрів. Після першого струсу 
були зафіксовані ще близько 20 
підземних поштовхів. Найбільше 

струс був відчутний у столиці ре-
гіону Матарам. Поштовхи також 
були відчутні на сусідньому ост-
рові Балі, де, за даними рятуваль-
ників, загинули дві людини, та у 
східній частині провінції Східна 
Ява. Геологічна служба США по-
передила про можливість цунамі, 
але потім скасувала попереджен-
ня.
 Цей землетрус став уже дру-
гим за останній тиждень на ост-
рові Ломбок. 29 липня там були 
зафіксовані поштовхи магнітудою 

6,4 бала. Унаслідок цього тоді за-
гинули 16 , ще близько 160 людей 
були поранені. Були зруйновані та 
пошкоджені сотні будинків.
 Індонезію часто «трусить», ос-
кільки вона розташована на лінії 
тектонічних розломів у Тихому 
океані. У грудні 2004 року масив-
ний підводний землетрус біля уз-
бережжя Суматри у західній час-
тині Індонезії спричинив цунамі, 
в результаті якого загинуло понад 
220 тисяч людей у багатьох краї-
нах регіону. ■

АНОМАЛІЇ

Спека виснажує і палить
«Високий градус» спричинив лісові пожежі в Португалії та Іспанії

■

СТИХІЯ

Катаклізм у раю
Кількість жертв землетрусу в Індонезії 
наближається до півтори сотні

■

Руйнування на острові Ломбок.❙

 Пляжі в Іспанії в аномальну спеку переповнені. ❙

У Варшаві від спеки рятуються і люди, і тварини.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Перед минулими вихідними гривня зно-
ву обвалилася щодо американського до-
лара. Неприємна для нашої нацвалюти 
подія сталась у четвер: за один долар 
давали 27,03–27,08 гривні. 

Гривня впала. 
Як і прогнозувалося…
 Причому день перед цим Націо-
нальний банк вчасно вийшов на між-
банківські торги і продав понад 100 
мільйонів доларів. НБУ провів аук-
ціон із продажу валюти і задовольнив 
заявки банків на загальну суму 100 
мільйонів доларів. На аукціон об’ємом 
до 100 млн. доларів було подано 44 за-
явки на загальну суму 124,2 млн. до-
ларів. Курс відсікання був встанов-
лений на рівні 27,0101 грн. Середньо-
зважений курс за підсумками аукціо-
ну становив 27,0062 грн.
 Це був другий вихід НБУ на тор-
ги за останні дні. Як відомо, востан-
нє Нацбанк проводив аукціон із про-
дажу валюти в останній день липня. 
Тоді Нацбанк задовольнив заявки на 
суттєво скромнішу суму — 28,1 млн. 
доларів. Середньозважений курс, 
за підсумками аукціону, становив 
26,8611 грн. Утім, як ми бачимо, ні 
перший, ні другий аукціон не поряту-
вали гривню від падіння. 
 Але подібне падіння нашої націо-
нальної валюти для економістів не 
стало випадковим. Гривню назива-
ють сезонною валютою: навесні та на 
початку літа вона традиційно дорож-
чає, а з настанням осені, навпаки, її 
курс падає. Так зазвичай відбуваєть-
ся щороку, а цьогоріч сталися й інші 
події, які змусили курс гривні поспі-
шити донизу. 
 На думку очільників Нацбанку та 
незалежних економістів, девальвація 
гривні за останній тиждень не була не-
сподіванкою, ослаблення нацвалюти 
можна було спрогнозувати і кілька мі-
сяців тому, з огляду на майбутнє по-
гашення великого обсягу держобліга-
цій, що належали іноземцям.
 «Гривня ослабла за останній тиж-
день. Те, що минулого тижня грив-
ня буде під тиском, можна було ска-
зати місяць тому, два місяці і навіть 
півроку тому. Чому виник тиск? Ве-
ликий обсяг погашення державних 
облігацій, які належали іноземцям. 
Вони увійшли в ці папери на почат-
ку року, заробили на сезонному зміц-
ненні гривні і отримали високий ук-
раїнський відсоток, і тепер фіксують 
прибуток. Погашення було плановим 
і відбулося 25 липня. У підсумку, 
вони конвертували в долари свої чес-
но зароблені гривні. На валютному 
ринку це створило дисбаланс — у ре-
зультаті гривня ослабла», — написав 
на своїй сторінці у «Фейсбуку» фахі-
вець із продажу цінних паперів Сер-
гій Фурса.

Курс гривні: 
від 27,5 до 33,5 грн. за долар
 На його думку, питання лише в 
тому, чи бачимо ми вже зараз початок 
цього сезонного ослаблення або грив-
ня ненадовго зміцниться перед тим, 
як знову почати зниження через пару 
тижнів. «Але це питання не має сен-
су, тому що результат усе одно — один 
і той самий, — продовжує Фурса. — 
У вересні-грудні ми побачимо слабку 
гривню. А коливаннями в серпні мож-
на знехтувати. А іноземці, які купу-
ють українські держоблігації, спо-
чатку стали тригером початку зміц-
нення гривні, коли купували папери 
в січні-лютому, а тепер запустили про-

цес ослаблення нацвалюти. Кожен раз 
вони просто вносили дисбаланс в уста-
лену систему попиту та пропозиції на 
валютному ринку України. Фактично 
виступили, як глобальне потепління, 
фактором зсуву сезонів. Сезонне зміц-
нення почалося трохи раніше, але точ-
но також раніше може початися і се-
зонне ослаблення».
 За словами Фурси, сам рух грив-
ні не є чимось трагічним. «Внутріш-
ньо річні коливання можуть сягати 
до 10%, але по факту курс практично 
не змінюється. Ми бачили в січні курс 
28,8, базовий прогноз на кінець року 
включає в себе курс на рівні 29,0-29,5. 
Зміни не значні. Просто треба порів-
нювати подібні речі і не протистав-
ляти курс літа до зими, а порівнюва-
ти січень із січнем. І тоді ніякої «зра-
ди» знайти не вдасться», — наголошує 
аналітик. — Жодної «зради» на валют-
ному ринку не буде за умови співпра-
ці з МВФ. Це звичайно ж ключовий 
фактор. Якщо не буде траншу, і мож-
на буде говорити вже не про сезонні 
фактори. І про курс, який значно ви-
ходить за межі базових сценаріїв. Але 
тут має перемогти здоровий глузд».
 За оцінкою Міністерства економі-
ки і торгівлі, середній курс долара в 
2018 перебуватиме на рівні 27,5 грив-
ні за долар. Міністерство підготува-
ло три можливі сценарії розвитку си-
туації в Україні та порахувало, який 

може бути курс національної валюти 
щодо долара у кожній із них. 
 Перший сценарій передбачає здій-
снення реформ і збереження сприят-
ливих умов на світових ринках. Сце-
нарій передбачає помірну реакцію 
економіки на реформи. Згідно з цим 
сценарієм, у 2019 році курс у серед-
ньому за період становитиме 28,2 
гривні за долар, у 2020 — 29,7 грив-
ні за долар, у 2021 — 30,4 гривні за 
долар. Другий сценарій передбачає 
реалізацію складних реформ — зе-
мельної та податкової у частині опо-
даткування доходів підприємств (за-
провадження податку на виведений 
капітал). Зовнішня кон’юнктура буде 
сприятливою. Згідно з цим сценарієм, 
у 2019 р. курс у середньому за період 
становитиме 29,4 гривні за долар, у 
2020 — 28,3 гривні за долар, у 2021 — 
28,3 гривні за долар. Третій сценарій 
— песимістичний. Він передбачає, 
що негативні тенденції зовнішньої 
кон’юнктури послаблять можливості 
реформ, насамперед у фінансовому 
секторі. Гальмування економічного 
розвитку і втрата довіри іноземних 
інвесторів загострять проблему розра-
хунку України за своїми борговими 
зобов’язаннями. За цим сценарієм у 
2019 році курс у середньому за період 
становитиме 29,7 гривні за долар, у 
2020 — 32 гривні за долар, у 2021 — 
33,5 гривні за долар. ■

НАШІ ГРОШІ

Психічна атака 
Курс національної валюти перетнув психологічну позначку в 27 гривень 
і продовжує падати — навіть попри інтервенції НБУ на міжбанківських торгах

■

Аналітики переконані: навіть якщо гривня і укріпиться у серпні, 
то у перший осінній місяць її курс все одно упаде… 

❙
❙

Сільське господарство: 
плюс 36,4%
 Сільгоспвиробництво в Україні зросло на 
36,4% в червні 2018 у порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року. Про це повідомляє прес-
служба Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України. Відзначається, що реалізація про-
грами державної підтримки тваринництва, яка в 
2018 році становитиме 4 млрд. гривень, також пос-
прияла таким високим показникам.

Фармацевти–монополісти 
 Антимонопольний комітет України вирішив 
оштрафувати низку фармацевтичних компаній 
за результатами розгляду справи про порушен-

ня законодавства про захист економічної конку-
ренції. Накладено штрафів на загальну суму 18 
млн. грн. Усього під санкції потрапили чотири ком-
панії. Одна з них, «Рош Україна», на думку АМКУ, 
укладала договори купівлі-продажу з компаніями 
«БаДМ», «Бізнес Центр Фармація», «Альба Ук-
раїна», умови яких привели до необґрунтовано-
го завищення вартості лікарських засобів, реалі-
зованих через процедури державних або суспіль-
них закупівель у 2012—2016 роках. 
 Усі компанії змушені припинити порушення у 
двомісячний термін із дня отримання рішення. 

Два мільярди — на суд
 Нові правки, які внесла українська сторона у за-

кон про Антикорупційний суд, повністю схвалили у 
МВФ. І цей факт, як вважається, суттєво наблизив 
нашу країну до отримання нового траншу кредиту 
стенд бай від Міжнародного валютного фонду в 
сумі 1,9 млрд. доларів.
 При цьому у Фонді запевняють, що цього не-
достатньо, і сьогодні триває обговорення низки ін-
ших питань, таких як, скажімо, ціна на газ і рівень 
дефіциту державного бюджету. МВФ наполягає на 
єдиній ціні на блакитне паливо для промисловості 
і населення. Володимир Гройсман таку практику 
відкидає, оскільки це понесе за собою серйозні 
наслідки для громадян України. Але цей пункт є 
критичним, і поки Україна і МВФ не врегулюють 
це питання, про новий транш годі й говорити. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Рубль, готуйтеся…
 Фінансові аналітики прогнозують невтіш-
ні перспективи для російського рубля. За їхніми 
оцінками, курс національної валюти нашого сусі-
да–агресора може впасти на 15% — у випад-
ку, якщо США вирішать таки запровадити санкції 
проти російського держборгу.
 Московські аналітики банку «Сітігруп» вважа-
ють, що на такий крок влада США може піти при 
«найгіршому сценарії», за яким іноземцям   за-
боронять купувати облігації федеральної пози-
ки. У разі виходу нерезидентів із цих цінних па-
перів їхня прибутковість може зрости з 7,76 до 
8,61% вже до кінця 2018 року. А до кінця наступ-
ного, 2019 року, їхня прибутковість може сягнути 
захмарних, як для подібного ринку, 11,9%.
 Відтак поширення санкцій тільки на нову 
емісію бондів послабить рубль приблизно на 
5%. Як зазначає агентство «Блумберг», про об-
меження проти російського держборгу в Штатах 
знову заговорили після закликів до жорсткіших 
санкцій проти Росії за можливе втручання у ви-
бори 2016 року.
 

ДО РЕЧІ

 Державний і дуже прибутковий
 Український державний банк «Ощадбанк» 
заробив за січень-червень 2018 року понад сто 
мільйонів гривень. «Ощадбанк» забезпечив при-
буткову діяльність за результатами І півріччя 
2018 року. Так, станом на 1 липня 2018 чистий 
прибуток банку становить 108,4 млн. грн.», — 
йдеться у прес–релізі банку. Сьогодні ця фінан-
сова установа посідає друге місце за обсягами 
активів, кредитного та депозитного портфелів. 
 Як виявляється, «Ощадбанку» довіряють ук-
раїнці, розміщуючи у ньому свої депозитні вкла-
ди. Так, приріст коштів фізичних осіб за остан-
ні півроку становив 5,5 млрд. грн. Таким чином 
темп приросту становить 6,3%, що у 2,3 раза пе-
ревищує значення аналогічного показника по 
банківській системі (2,8%). А клієнтам малого і 
середнього бізнесу за цей період було видано 
кредитів на суму 1,3 млрд. грн. 
 Краще за «Ощадбанк» спрацював хіба що 
«Перший український міжнародний банк», який 
відносять до власності відомого бізнесмена Рі-
ната Ахметова. За підсумками першого півріччя 
ця фінустанова задекларувала прибуток у розмірі 
одного мільярда гривень.

ПРАВИЛО МІНФІНУ

 Як латати дірку. Бюджетну
 Міністерство фінансів України провело по-
заплановий аукціон із розміщення обліга-
цій внутрішньої державної позики. Таким чи-
ном до державного бюджету залучено додатко-
вих 2,113 мільярда гривень. Облігації терміна-
ми обігу 96 і 187 днів із дохідністю 18% річних. 
Розміщення валютних облігацій не проводи-
лось. 
 Днем раніше на плановому щотижнево-
му аукціоні з розміщення облігацій внутріш ньої 
держпозики Мінфін залучив до держбюдже-
ту 1,015 мільярда гривень. Експерти пояснюють 
таку активність Міністерства фінансів тим, що 
у державному бюджеті виявилося надто мало 
коштів для поточних виплат за раніше продани-
ми облігаціями. 
 Залишок коштів на єдиному рахунку Де-
ржавної казначейської служби на 1 серпня 2018 
року становив 1,995 мільярда гривень, що є 
мінімальним значенням показника за чотири з 
половиною роки — із січня 2014 року. Втім, ви-
конуюча обов’язки міністра фінансів України Ок-
сана Маркарова заявила про наявність на ва-
лютних рахунках Держказначейства суми в екві-
валенті 20,9 мільярда гривень, яка не відобра-
жається у стандартному звіті на початку місяця.

■

■

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Оксана СОВА

 Держпродспоживслужба 
опрацювала понад 80 зразків 
знищених бджолиних роїв і 
з них у 53 відсотках випад-
ків підтверджено наявність 
небезпечних хімічних речо-
вин. Про це повідомив голова 
відомства Володимир Лапа. 
 У контролюючому ві-
домстві вважають, що про-
блема з застосуванням на по-
лях пестицидів, небезпечних 
для бджіл, є і вона комплек-
сна. «Потрібно почати з того, 
що Інструкція щодо попере-
дження та ліквідації хвороб 
і отруєння бджіл, прийнята 
у 2001 році, застаріла. У ній 
є норми щодо висоти парка-
ну, кольору вуликів і багато 
інших показників, які зараз 
навряд чи виглядають реаліс-
тичними. Наші спеціалісти 
працюють над оновленням 
інструкції, і, якщо не буде 
підтримки від експертів, ми 
самі зможемо вийти з пропо-
зиціями щодо спрощення цьо-
го документа», — пообіцяв 
Володимир Лапа. Також він 
зауважує, що потрібно спро-
стити процес отримання доз-
вільної документації: «За-
раз обов’язкові і реєстрація 
пасіки, і отримання паспор-
та. Можна було б обмежити-
ся реєстрацією та веденням 
реєстру, в якому б відмічали 
дату ветеринарних оглядів. 
І тоді не треба зайвих папір-
ців, а в публічному реєстрі всі 
зможуть бачити інформацію 
про пасіку. Я про це згадую, 
тому що більшість українсь-
ких пасік не зареєстровані. У 
нас ускладнені бюрократичні 
процедури, і, коли пасічни-
ки дивляться на інструкцію, 
вони розуміють що її не вико-

нають. А запрошувати вете-
ринарного спеціаліста на не-
зареєстровану пасіку не дуже 
приємно», — наголосив він.
 У Держпродспоживслуж-
бі вважають, що на рівні за-
кону має бути визначено й 
умову, згідно з якою сіль-
ськогосподарське підприєм-
ство повинно повідомити 
органи місцевого самовря-
дування про те, що воно об-
робляє поля. «Надавати пот-
рібно конкретну інформацію: 
я оброблятиму поля таким-то 
препаратом, такою-то дію-
чою речовиною, таку-то тери-
торію, в такий-то період, та-
ким-то методом (повітряний 
чи трактором). Зараз норма 
рамкова і слабо здатна досяг-
ти цілі, яка  малася на увазі. 
Готуємо законодавчі пропози-
ції щодо більш детальної рег-
ламентації: що треба надава-
ти, кому, і якщо інформація 
надається в органи місцевого 
самоврядування, то повинен 
бути обов’язок посадових осіб 
інформувати зареєстрованих 
бджолярів. Я сподіваюся, що 
коли ми змінимо недолугі на-
кази та інструкцію, то кіль-
кість зареєстрованих пасік 
збільшиться», — сказав він.
 Мінекології реагує на про-
хання пасічників розібра-
тися з масовим отруєнням 
бджіл хімікатами не надто 
охоче. А тим часом екоситуа-
ція навколо українських пасік 
опосередковано позначилася 
навіть на експорті меду. Екс-
перти, які коментували квіт-
неві потрави, не очікували 
такого рикошету, зважаючи, 
що основними продавцями 
українського меду за кордон 
є промислові пасіки, оточені 
власними, підконтрольними 
їм медоносними полями. І все 

ж, протягом першого півріч-
чя Україна скоротила екс-
порт меду майже вполовину. 
Розповіді про нібито падін-
ня цін на нього на світовому 
ринку недостовірні: за дани-
ми фіскальних органів, з по-
чатку нинішнього року по 
травень було експортовано 
15 тисяч тонн меду при ціл-
ком прийнятній середній оп-
товій ціні $2,2 за кілограм. 
Минулорічних перехідних 
запасів лишилося небагато, 
а нинішній збір меду прогно-
зують меншим через чисель-
ні потрави та погодні умови. 
Експерти медового ринку 
радять пасічникам не поспі-
шати з реалізацією, купува-
ти діжки, закладати в них 
продукцію і чекати осені. За 

перше півріччя 2018 року 
Україна експортувала близь-
ко 17 тисяч тонн меду на за-
гальну суму $37 мільйонів, 
що на 43 відсотки менше в 
порівнянні з аналогічним 
періодом 2017 року, повідо-
мила національний консуль-
тант Продовольчої та сільсь-
когосподарської організа-
ції ООН (ФАО) Анна Бурка. 
Минулий рік був надзвичай-
но вдалий для українсько-
го меду, тому в порівнянні з 
таким самим періодом 2016 
року маємо навіть 12 відсо-
тків приросту. Проте орієн-
туватися треба на кращі до-
сягнення. Особливо ж, коли 
вони цілком реальні, якщо 
убезпечити себе від прикрих 
«нежданчиків». ■

НОВИНИ ПЛЮС

Амброзію треба знищити
 Потрібні підписи небайдужих під громадським 
проектом «Створити ефективну систему боротьби 
з амброзією полинолистої в Україні». В кінці лип-
ня це звернення розмістив у соцмережах автор та 
ініціатор проекту Микола Ралик. «Стаття 50 Конс-
титуції гарантує безпечне для здоров’я довкілля, — 
йдеться у тексті проекту. — Величезні зарослі амб-
розії по всій країні порушують це право, тому що ве-
лика концентрація амброзієвого пилку сприяє появі 
алергії в громадян України. Поширеність амброзії 
полинолистої по всій території України не дозволяє 
алергікам знайти безпечні місця, де можна було б 
перебути сезон цвітіння амброзії. Вимагаємо ство-
рення дієвої системи боротьби з амброзією полино-
листою в Україні. Вимагаємо захисту права на без-
печне для здоров’я довкілля». «Україна молода» 
вже неодноразово писала про локальний досвід 
боротьби з амброзією аматорів-активістів, зокре-
ма, в Запоріжжі. Але масштаби зараження земель 
цією небезпечною для здоров’я людини культурою 
свідчать: без грамотної загальнодержавної програ-
ми подолати її вже стало неможливим.

Поїмо гарбузів із часником
 За даними Держстату цьогоріч сільськогос-
подарські підприємства удвічі збільшили посівні 
площі під патріархальними гарбузами та часником. 
Так, посадкова площа під гарбузами становить 218 
відсотків відносно рівня минулого року. Під часни-
ком цьогоріч так само більш ніж удвічі розширили 
загальну площу. Стрімке зростання плантацій під 
цими культурами зумовлено зацікавленістю пере-
робників та експортерів.
 Загалом овочі на відкритому ґрунті в поточно-
му році в Украіні висаджено на 433 тисячах гектарів, 
що відповідає рівню попереднього року. У розрізі 
городини, за офіційними статистичними даними, на 
сьогодні ростуть: капуста — на 62,9 тис. га; пе рець 
стручковий — на 15,3 тис. га; огірки та корнішони 
— на 46,3 тис. га; помідори — на 70,6 тис. га; гар-
бузи — на 29,9 тис. га; кабачки — на 31,8 тис. га; 
часник — на 22,6 тис. га; цибуля — на 54,4 тис. 
га; морква — на 42,5 тис. га; буряк столовий — на 
37,8 тис. га. Крім того, висіяно 65,1 тисячі гектарів 
баштанних культур, з яких кавуни — 47,4 тисячі, а 
дині — 17,7 тисячі гектарів. Площа під картоплею 
нинішнього року — 1,3 мільйона гектарів.

Украінську сільгосптехніку 
цінує Африка 
 Експорт українських товарів до країн Африки 
за перші п‘ять місяців 2018 року становить $ 1,8 мі-
льярда, повідомляє прес-служба Міністерства еко-
номічного розвитку і торгівлі. Зокрема, пріоритет-
ними секторами для експорту в Гану є сільськогос-
подарська техніка, новітні технології для виробниц-
тва та переробки продукції, промислове обладнання 
і експорт товарів сектору харчової і переробної про-
мисловості. У Гані Мінекономрозвитку вважає пер-
спективними для експорту чорні метали та вироби 
з чорних металів із загальним потенціалом у $ 211 
млн., двигуни і насоси ($ 58 млн.), алкогольні та 
безалкогольні напої (на більш як $ 25 млн.), елек-
тричну апаратуру (майже $ 25 млн.). На ринку Ні-
герії найкращий потенціал має українська продук-
ція легкої промисловості (можна експортувати на 
$ 123 млн. щорічно), меблі ($ 73 млн.), електрична 
апаратура (більш ніж $ 60 млн.) та кондитерські ви-
роби (до $ 57 млн.). Користуються попитом на рин-
ку Нігерії і українські послуги ремонту і технічного 
обслуговування, транспортні та інформаційно-ко-
мунікаційні послуги.

Самогонники — теж псевдоеліта...
 У Чернігівській області співробітники Держав-
ної фіскальної служби ліквідували два підпільні 
цехи, які спеціалізувалися на виготовленні «еліт-
ного» алкоголю. У рамках проведення операції «Ак-
циз-2018» встановлено групу місцевих жителів, які 
в приватному будинку та гаражному приміщенні ор-
ганізували масове незаконне виробництво елітних 
лікеро-горілчаних напоїв відомих торговельних ма-
рок у тарі bag-in-box та у скляній тарі. Потужність 
вказаних виробництв становила до 20 тисяч літрів 
фальсифікату на місяць. Реалізовували незакон-
но виготовлену продукцію оптовим покупцям Чер-
нігівської та Київської областей та в інші регіони Ук-
раїни, використовуючи для контактів безкоштовні 
повідомлення у соціальних мережах та мобільні до-
датки миттєвих повідомлень. За результатами об-
шуків з незаконного обігу вилучено та передано на 
відповідальне зберігання 1,6 тисячі літрів спирту, 
12,2 тисячі літрів фальсифікованого алкоголю. Зок-
рема — 300 літрів у скляній тарі, 9,7 тисячі літрів 
фальсифікату в тарі bag-in-box та 2,2 тисячі літрів 
алкоголю у пластиковій тарі. Загальна орієнтовна 
вартість вилученого — 4,3 мільйона гривень. На-
гадаємо, трохи раніше на Київщині вилучено алко-
гольний фальсифікат на 10 мільйонів гривень.

■Олена ЯРОШЕНКО

 Станом на кінець минулого тиж-
ня збирати ранні зернові та зернобо-
бові українські аграрії закінчили на 8 
мільйонах гектарів. Це понад 80 відсо-
тків від площ, що підлягають збиран-
ню під такими культурами. При серед-
ній врожайності 33,2 центнера з гекта-
ра загалом намолочено 26,5 мільйона 
тонн зерна нового врожаю. 
 За останніми даними прес-служби 
Мінагрополітики, зібрано 20,1 мільйо-
на тонн озимої пшениці з 5,6 мільйона 
гектарів, — 87 відсотків від загально-
го обсягу. Середня врожайність — 36,2 
центнера з гектара. Яру пшеницю на 
3 серпня змолотили на п’ятій частині 
належних площ: її зібрали 125 тисяч 
тонн при врожайності 28,5 центнерів 
із гектара. Озимого ячменю отрима-
ли 3 мільйона тонн із 855,5 тисячі гек-
тарів, практично завершивши його зби-
рання. Середня врожайність зібраного 
— 35 центнерів із гектара. Ярий ячмінь 
при врожайності 23 центнери поки що 
зібрано на 65 відсотках площ. Його вже 
маємо 2,4 мільйона тонн. Гороху отри-
мали 669 тисяч тонн. На 87 відсотках 
площ його врожайність зафіксовано на 
рівні 17,7 центнера із гектара. Трохи 
менше половини площ звільнили з-під 
жита. Його, за останньою інформацією, 
зібрано 165 тисяч тонн із 62 тисяч гек-
тарів. Середня врожайність жита цьо-
го року — 26,7 центнера з гектара. Та-
кож зібрали 60 тисяч тонн вівса. На 30 
тисячах гектарів (а це 15 відсотків від 
загальної площі посівів) його середній 

урожай склав 20,3 центнера з гектара.
 Фактично закінчено на сьогодні зби-
рання озимого ріпаку. Його намолоти-
ли два з половиною мільйони тонн із 
953 тисяч гектарів. Підсумкова серед-

ня врожайність — 26 центнерів із гек-
тарів. Ярого ріпаку вже завезено на 
токи 38 тисяч тонн. Його перша зібра-
на третина дала врожайність 20,6 цен-
тнера з гектара. ■

ЖНИВА—2018

Озимий ячмінь уже в коморі
Популярної на ринку культури очікуємо 
понад 6 мільйонів тонн

■

Зерно ранніх озимих уже сушиться на елеваторах.
Фото з сайта landlord.ua.

❙
❙

ДО РЕЧІ

 У зв’язку з посухою у бджіл цього року був тривалий безвзяточний пе-
ріод, через що меду буде менше, вважає глава «Спілки пасічників Ми-
колаївській області» Андрій Галдін. Зокрема, це стосується сорту 
різнотрав’я, на період цвітіння якого, в основному, й припала посуха. Тому 
меду з нього менше. Навіть незважаючи на те, що на сьогодні ситуація 
виправляється за рахунок рясних опадів і цвітіння соняшнику, Галдін вва-
жає, що бджолярам не вдасться досягти торішніх обсягів урожаю: «Бджо-
лині сім’ї втратили в силі впродовж безвзяточного періоду, тому вони гір-
ше спрацюють і на соняшнику. На мій погляд, урожай буде менше на 30 
відсотків».
 Експортери українського меду в цьому році встановили невисоку вартість, 
що не відображає витрат бджолярів у повному обсязі. Глава спільноти пасіч-
ників висловлює надію, що ситуація до кінця року все-таки виправиться, і ек-
спортери ще раз зможуть колегіально озвучити більш справедливу ціну.

■

Дефіцит меду з різнотрав’я, очевидно, підвищить на нього ціну. 
Сьогодні вже просять 200 гривень за літр.
Фото з сайта aif.ua.

❙
❙
❙

ВІДЛУННЯ

Бджіл таки отруїли
Половина загиблих пасік точно на совісті 
хімічного фальсифікату

■
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Геннадій КАРПЮК

Що потрібно, аби досягти успіху 
в будь-якій справі? Передусім, 
це зарядженість на результат, 
це фаховість і здатність швид-
ко вчитися. І напевно, якщо го-
ворити про українські реалії, це 
небайдужість, повноформатна 
зануреність у процес. Днями я 
мав надзвичайно приємну зуст-
річ із невеличкою командою саме 
таких «занурених і небайдужих» 
волонтерів, колишніх атовців, 
будівельників, які впряглися у до-
волі амбітний та нагальний про-
ект, який в Україні тепер відомий 
як #184 общаги. Держава наре-
шті почала надавати адекватний 
обсяг ресурсу на розбудову інф-
раструктури Збройних сил. І що 
показово, оборонне відомство 
наважилося водночас будувати 
як табірні містечка нової якості, 
полігони й арсенали, так і пробує 
зрушити у війську з тривалого за-
стою квартирне питання.

Синергії не потрібне 
начальство
 Ніхто не казав, що буде лег-
ко. Це розуміють усі, хто з влас-
ної ініціативи чи волею долі те-
пер причетний до будівництва 
184 гуртожитків по всій країні 
для наших ратників — від вищо-
го керівництва держави та Міно-
борони до бетонярів і мулярів, 
котрі, попри нинішні спеку й 
дощ, матеріалізують мрію 23 
тисяч військовослужбовців про 
пристойне житло. 
 ...Уже декілька місяців їх-
нім другим домом є кабінет у ДП 
МОУ «Центральний проектний 
інститут». Від ранку і допізна 
тут не змовкають телефони, пах-
не кавою, в повітрі витають ди-
зайнерські та будівничі ідеї. Це 
професіонали, патріоти і парт-
нери, які зібралися разом, аби 
допомогти армії. Так, саме пар-
тнери, бо вони самі кажуть, що в 
їхній групі немає начальства, ос-
кільки тут керуються не наказо-
вими регламентами, а фактич-
но творять синергетичний про-
дукт. Саме завдяки їхнім ста-
ранням проект не став мертвим. 
Можливо, він не так швидко, як 
хотілося б, втілюється, проте на 
більшій частині будмайданчиків 
уже кипить робота.
 Хоча направду, може, й дещо 
суб’єктивно, але роль «мотор-
чика» команди я би віддав саме 
Олександрові Погребиському.
 — Олександре, чи можна го-
ворити, що проект перебуває 
десь близько до його екваторіаль-
ної лінії? — цікавлюся в нього.
 — Ой ні! Екватор для нас — це 
повна готовність покрівлі споруд. 
Тоді можна з деяким полегшен-
ням зітхнути й розгортати внут-
рішні роботи — наступну не менш 
важливу частину починання.
 — Процедури торгів стали 
серйозним випробуванням для 
проекту?
 — Оборонне відомство упер-
ше настільки масово зіштовхну-
лося з потребою одночасно прово-
дити величезну кількість торгів. 
Йдеться про замовників — тери-
торіальні квартиро-експлуата-
ційні управління (ТерКЕУ). І ми 
не могли тут довго гратися, бо на 
виконання комплексу будівель-
них робіт «нарізали» всього 7 мі-
сяців. Практично для всіх Тер-
КЕУ то був виклик. За допомогою 
відомої волонтерки Неллі Стель-
мах ми організували їм семінари 
під орудою фахівців із процедури 
торгів (майданчика «Прозорро», 
Мінекономрозвитку, Київської 
школи економіки тощо). Вчили 
на прикладах реальних торгів, як 
правильно діяти згідно з законом 
і не припускатися типових поми-
лок і проблем.
 — І на перших засіданнях у 

тендерних комітетах ми бачи-
ли, що хлопці з ТерКЕУ помітно 
«плавають» у цій темі. Доводи-
лося розбиратися й допомагати у 
багатьох ситуаціях, шукати ви-
ходи, — долучається до розмови 
Дарина Недозим. — Існував ве-
ликий ризик помилок, відтак — 
ймовірності оскарження укладе-
них угод, що затягувало б проце-
дуру торгів та саме будівництво.
 Співрозмовники зізнаються: 
на торги заходили фірми без ус-
пішного будівельного бекграун-
ду чи пропонували фантастично 
низькі ціни на виконання робіт. 
Теоретично це ставало запору-
кою їх формальної перемоги. 
Проте проекту #184 общаги фе-
номенально пощастило: очікува-
ного засилля таких «фірмочок» 
не відбулося. Той, хто відверто 
демпінгував, зазвичай мав нега-
разди з документами і не прохо-
див сито тендерної комісії.

Злий жарт відкритої 
публічності
 — Формуючи договірну базу, 
ми врахували помилки, які до-
пустили на будівництві табірного 
містечка для «Широкого Лану» 
й інших об’єктів, що стартували 
раніше, — говорить Дарина Не-
дозим. — Зокрема, передбачили 
тверді ціни. Не вийде, так, що 
учасник стає переможцем завдя-
ки демпінгу, а потім через пере-
укладання додаткових угод під-
німає вартість робіт. Є визначе-
ний обсяг коштів — погодили-
ся на нього, будь ласка, будуйте. 
Витратите більше — вам ніхто 
не заплатить. Також закладе-
но можливість штрафних санк-
цій та розірвання угоди в разі її 
невиконання. У нас уже є такий 
прецедент. Підрядник упродовж 
п’яти днів після підписання уго-
ди мав виїхати технікою на май-
данчик. Але він цього не зробив і 
не почав роботи за 20 днів. Ми од-
носторонньо розірвали договір.
 — Яка картина реальних 
термінів здачі об’єктів, адже їх 
обіцяли здати до кінця 2018-го?
 — Не приховую, що через 
об’єктивні причини — неготов-
ність будмайданчика, оскаржен-

ня торгів чи блокування проце-
дури частину будинків здадуть 
лише наступного року. Напри-
клад, у Чернівцях громаду без-
підставно підбурюють до блоку-
вання одного з наших гуртожит-
ків. Вважаю: так шантажують 
Міноборони, — зауважує Олек-
сандр Погребиський. — Особи, 
які проживають поруч у відом-
чих гуртожитках, за рахунок 
#184 общаги якось хочуть пок-
ращити і свій побут. Саме публіч-
ність проекту відіграє з ним злий 
жарт, бо така відкритість на руку 
тим, хто хоче займатися маніпу-
ляціями. Не розумію таку пози-
цію, адже там споруджують не 
торгово-офісний центр, а житло 
військовим! І будівництво фізич-
но не зачіпає їхній старий буди-
нок: стрічковий фундамент но-

вої двоповерхівки ніяк не впли-
не на сусідню — там не забивають 
паль, не копають глибокий кот-
лован. Напевно, вся справа в гро-
мадському лідері, який нав’язує 
землякам думку, що перед тим, 
як когось пустити будуватися, 

треба щось виторгувати собі.
 Неллі Стельмах якось на по-
чатках казала команді #184 об-
щаги: «Якщо ви укладете 50 угод 
— ви герої». Нині вже укладено 
майже 170 угод, де почалися або 
в розпалі будівельні роботи із за-
планованих184. На майже півсо-
тні локацій практично готові сті-
ни. Команда не збирається зупи-
нятися. Їхні дрони, немов всеви-
дючі очі, невтомно літають над 
майданчиками та фіксують стан 
справ у реальному часі.
 — А як сприймають проект 
підрядники. Це виклик для них 
чи просто можливість заробити?
 — Проект надзвичайно пуб-
лічний, і не всі будкомпанії зро-
зуміли це одразу, сприймаючи 
його як рядову комерційну про-
позицію, — відповідає Дарина 

Недозим. — Загалом підрядни-
ки дуже різні. Є навіть колишні 
АТОвці, які згуртувалися і тепер 
будують для діючих військових. 
От у Білій Церкві заступник ком-
бата 72-ї бригади повернувся піс-
ля мобілізації до власної будівель-
ної компанії і тепер будує гурто-
житок для частини. Він чесно 
виграв торги на «Прозорро», хоча 
навіть і до його роботи є зауважен-
ня. До речі, найуспішніша лока-
ція проекту — будівництво для 
95-ї бригади і 199-го Навчально-
го центру ДШВ у Житомирі.

Смарт-квартири для сержантів
 Гуртожитки лише на пер-
ший погляд типові. Архітектур-
но-інженерні рішення тут індиві-
дуальні, залежні від місцевого 
клімату, особливостей ґрунтів, 
їх гідрологічного режиму, сейс-
мічності тощо. Стандартна лише 
«коробка». Вже на місцях про-
ектувальники закладали умови 
для фундаменту. Десь котлован 
має в глибину 70 см, а деінде — 
майже 5 метрів. Тому кошторис 
будинків «стрибав» від 16 до 20 і 
більше мільйонів гривень.
 — Є і в нас помилка… Як ка-
жуть, вік живи — вік учись. Ми 
не мали встановлювати для всіх 
проектів однакові строки вико-
нання робіт, — чесно зізнається 

Дарина Недозим. — Майданчи-
кам зі складними фундамента-
ми треба було дати значно біль-
ше часу на роботу.
 — Як зараз корегуєте стро-
ки?
 — Домовляємося з виконав-
цями, що у них є можливість за-
триматися на одному етапі, а на-
гнати на наступному. Йдемо один 
одному назустріч. Намагаємося 
вийти на раніше визначені тай-
мінги.
 — Поступово наші завдання 
стали однотипними. А коли все 
починалося, було багато нового 
й незрозумілого. Тепер проблеми 
можна автоматизувати, загнати у 
табличку й реагувати на них про-
грамно. Досвід вирішення про-
блеми браку і заміни матеріалів у 
регіонах тепер є частиною нашої 
прогнозної аналітики. Мало хто 
уявляє, скільки кіл пекла тре-
ба пройти, щоб щось змінити, — 
каже ще один учасник команди 
Руслан Калайда. — Вже розпо-
чалося виробництво меблів для 
гуртожитків. І ці шафи, тумбоч-
ки й ліжка — теж продукт на-
шої творчості. Так ми закладає-
мо нові традиції у війську та ре-
ально відходимо від «совка».
 Різноплановий досвід де-
бюту #184 общаги надихає Да-
рину Недозим в її новій роботі 
над подальшим розвитком про-
екту. Йдеться про сержантсь-
кі смарт-квартири — чотирипо-
верхові типові будівлі, зроблені 
на основі проектів покращених 
гуртожитків. Це службове жит-
ло з хорошими умовами. Пло-
ща квартири буде навіть біль-
шою, аніж середній показних 
комерційного смарт-сегменту 
на ринку. Військовим пропону-
ватимуть близько 30 кв. метрів, 
тоді як у звичайному будівниц-
тві «міні» бувають удвічі мен-
шими. Згідно із запланованою 
реформою, таку квартиру про-
понуватимуть будь-якому сер-
жанту, незалежно від складу 
родини. Навіть якщо він неод-
ружений. ■

КВАРТИРНЕ ПИТАННЯ 

«Ми розробили навіть нові 
меблі для гуртожитків»
#184 общаги: як реалізується амбітний проект будівництва житла для військових

■

Ця дружна команда втілює в життя мрію військових про власне житло. ❙

Нині вже укладено майже 170 угод, де почалися 
або в розпалі будівельні роботи, із запланованих 184.

На об’єкті кипить робота.❙
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Усе з любов’ю до дрібниць
 «Ця подорож — саме те, 
що мені потрібно було поба-
чити», — зізнається Окса-
на. Майстриню захоплювало 
все: природа, чистота, квіти, 
плетені скатертинки на сто-
ликах, оригінальні штори на 
вікнах, привітність госпо-
дарів, непоспішність, а нав-
паки — розміреність у бесі-
дах.
 Полячка Ґражина Зарем-
ба-Шуба вже давненько упо-
добала  ляльки, які робить 
Оксана Вдовиченко. «Якісь 
вони особливі»,  — зазначи-
ла поціновувачка й запроси-
ла провести майстер-класи 
на етнофестивалі, який про-
водить практично на своєму 
обійсті —  у «Дворику тради-
цій». 
 Оксана Вдовиченко у 
Польщі занурилася в теп-
лу родинну атмосферу. Все 
було  цікавим і продуманим  
до дрібниць. Українка  ледь 
встигала все занотовувати й 
фотографувати, щоб потім 
пильніше все розгледіти і 
навіть вивчити.  На фести-
валі були представлені на-
ціональні кухні й віртуаль-
ні подорожі по світу. Зібра-
лися люди, залюблені у свою 
справу. 
 Оксана з цікавістю слуха-
ла лекції про В’єтнам, Ма-
дагаскар, насолоджувалася 
сербською музикою, смакува-
ла польські страви. Й особис-
то встигла подивувати поля-
ків і гостей фестивалю. Вони 
уважно, крок за кроком, ро-
били українську ляльку-мо-
танку. Чи де в світі є така? 

А якщо ще вкласти в робо-
ту частинку душі, загадати 
бажання — воно неодмінно 
здійсниться. Оксана сама в 
те вірить, тому й переконала 
гостей фестивалю. А ще при-
ємно здивувала, зробивши 
із сіна ляльку, яку зазвичай 
роблять в Україні до Купай-
ла і сонцестояння.

Усі ми родом з дитинства...
 Ще маленькою Оксана 
не просто бавилася лялька-
ми, вона їх любила наряджа-
ти. Обов’язково щось шила, 
в’язала, вишивала.
 Народилася Оксана на За-
поріжжі, у невеликому міс-
течку Дніпрорудне. Прикла-
дом у всьому для неї були  
мама і тато. Бабуся — вчи-
телька української мови, що  
на Сумщині,  навчила виши-
вати. Оксана пам’ятає її ве-
лику ляльку україночку — 
подарунок від учнів. Так 
ось, сорочечка у ляльки піс-
ля прання стала  негодна (не-
красива). Бабуся попросила 
Оксану вишити сорочечку на 
ляльку. Вийшло красиво. Ба-
буся була у захваті.
 Після школи Оксана пос-
тупила в технічний вуз Киє-
ва. Так і живе в столиці. 
 «Якось потрапила на май-
стер-клас до пані Валенти-
ни Бердник-Сокоринської. 
Дуже вдячна їй, бо для мене 
це виявилось подією», — роз-
повідає Оксана. Вся майстер-
ність, що взяла з дитинства 
від рідних, згодилась  і на-
далі на вищому рівні. Спо-
чатку робила ляльки для 
друзів. Спостерігала, як що-

разу, коли друзі брали ляль-
ку до рук,  у них  в душі та 
в очах  щось змінювалось. І 
вона дуже раділа, що дала 
близьким часточку емоцій 
та якоїсь древньої пам’яті. 
Хтось зі знайомих доречно 
зауважив, що відчуває добру 
енергетику ляльок.  
 Усе частіше Оксана Вдови-
ченко почала брати участь у 
фестивалях, ярмарках, май-
стер-класах. Дуже любить  
працювати з дітками, бо ук-
раїнська культура, дух пред-
ків повинні до них перейти і 
зберегтись для наступних по-
колінь. 

 «Лялька-мотанка — це 
диво, яке залишили нам 
наші предки. Це і добра за-
бавка для дитини, і медита-
тивна річ, і річ, що прино-
сить затишок у дім. Коли бе-
реш до рук добру ляльку-мо-
танку, розумієш, чим  така 
жива річ відрізняється від 
фабричної, бо сам спосіб тво-
рення ляльки з натуральних 
матеріалів допомагає пере-
дати тепло і любов майстра, 
який її створив», — розпові-
дає Оксана.
 Оксана каже, що все, що 
творить руками,  майструє 
в ім’я любові до рідної зем-

лі — України. Українська 
культура збереглась від дідів-
прадідів, відроджується, дя-
куючи багатьом жінкам-
майстриням та талановитим 
чоловікам,  і займає почесне 
місце у світі. 
 «Я свято вірю у відрод-
ження. Існує теорiя, що еко-
номіка залежить від ідеоло-
гії. А ідеологія  — частина 
традиції і культури народу. 
Традиціями та культурою ми 
багаті. Будемо наближувати 
час процвітання», — ділить-
ся думками Оксана Вдови-
ченко. 

Мотанка для королеви
 Ляльки Оксани Вдовичен-
ко розходяться по світу. Ба-
гато їх у Європі, є в Канаді. А 
то була така дивина. Оксану 
попросили виготовити ляль-
ку-мотанку для колекції ко-
ролеви  Англії Єлизавети. 
Які ж були хвилювання. Та 
Оксана зібралася з почуття-
ми й зосередилася на виго-
товленні ляльки-українки. 
Тепер із гордістю тримає в 
руках лист-подяку від коро-
леви. 
 Лялька, як твердить 
майстриня, — це перехід із 
невидимого у видиме. Це 
саме та тонка енергія, яка 
з’являється і доповнює цей 
світ своїми особливими фар-
бами, енергетика, яку вона 
дарує людям, і вони надиха-
ються нею.
 Оксана Вдовиченко пос-
тійно вдосконалює свою май-
стерність: додає вишивки, 
кольорів. Її ляльки і справ-
ді, мов живі. Дехто навіть 
вірить у їхню силу й, при-
міром, обирає для подарунку 
молодятам.  Її нерозлучників 
дарують на весілля, щоб так 
— рука в руцi — пройшли  
життям у мирі, коханні, зла-
годі. Часто дарують на річни-
цю весілля, щоб не гасло ко-
хання, щоб мудрість переда-
вати онукам. 
 Ляльки Оксани Вдовичен-
ко виготовлені з натуральних 
тканин iз використанням ви-
шивки і з дотриманням тра-
дицій при виготовленні. Мо-
нетки та зерно в мішечку — 
основа ляльки. Червоні коси 
— це незаміжня дівчина. Мі-
шечки в руках iз зернинами 
— на гарний добробут у жит-
ті. Дарували цю ляльку для 
заможності в родині, щоб во-
дилися гроші та достаток. 
Придбавши ляльку, варто її 
наректи ім’ям і загадати ба-
жання. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Наразі приємна новина з Чер-
кас: 12-річній Мар’яні Юнак, якій 
на операцію та реабілітацію в На-
ціональній дитячій спеціалізованій 
клініці ОХМАТДИТ потрібно було 
150 тисяч гривень, про що «Украї-
на молода» розповідала, добрі люди 
зібрали необхідну суму.
 «Коли ранок починається з таких 
чудових новин — дякуєш Богу за 
те, що живеш. Усю необхідну суму 
для операції Мар’яні Юнак зібра-
но. Вдячність усім, хто допомагав.
Я щаслива! Лишилось молитися, аби 
операція пройшла вдало», — пові-
домила черкащанка Юлія Фомічо-
ва, ініціатор та організатор доброї 
справи.
 Родина дівчинки щиро вдяч-
на всім, хто поділився коштами з 
Мар’янкою, аби дівчинка одужала. 
 Ії мама, Оксана Насім, каже 
«УМ», коли Мар’яна дізналася, що 
вже зібрано необхідну суму, вона 
заплакала і сказала: «Слава Богу! Я 
буду жити!».

 «Юлія Фомічова, Зоя Келем-
бет, не вистачає слів, аби від усьо-
го серця подякувати вам за ту робо-
ту, яку ви провели для Мар’янки. 
Слава Богу за вас і за кожну люди-
ну, котра не залишилася байдужою 
до долі нашої донечки», — наголо-
шує мама дівчинки.
 За словами організаторів збору 
коштів, Мар’яна Юнак із багатодіт-
ної черкаської сім’ї — у неї є три 

братики і сестричка. Вона дуже до-
питлива, добра і відкрита дівчин-
ка. Любить танцювати і співати. 
Мріє бути здоровою, щоб робити 
те, що їй до вподоби. От тільки зі 
здоров’ям Мар’яні не дуже пощас-
тило. 
 Два роки тому їй поставили 
діагноз: лейкоподібна деформація 
грудної клітини зі зміщенням влі-
во. Це означає, що ребра заверта-
ються всередину і тиснуть на життє-
во важливі органи. Крім зовнішньо-
го дефекту, в таких людей виника-
ють проблеми з серцево-судинною та 
дихальною системами, що заважає 
їм жити повноцінним життям і зу-
мовлює багато проблем. У випадку 
з Мар’яною ситуація ускладнюєть-
ся ще й тим, що деформація її груд-
ної клітини не симетрична, а має 
зміщення вліво третього ступеня. 
Вже зараз серце через це змістило-
ся на понад 3 сантиметри. Мар’яні 
важко дихати. Їй болить серце. Але 
тепер, коли добрі люди зібрали необ-
хідну суму, дівчинку буде врятова-
но. ■

ДОБРА СПРАВА

Надія без 
кордонів
Добрі люди зібрали кошти 
на операцію черкаській 
дівчинці Мар’янці

■

Мар’янка Юнак дякує всім небайдужим, 
хто їй допоміг.
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Оксана Вдовиченко: Лялька — 
це енергетика, яку я дарую людям
Як українка Оксана Вдовиченко, чия мотанка є у колекції королеви Британії, навчала 
іноземців у Польщі творити з тканин і сіна

■

Оксана Вдовиченко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Оксана  Вдовиченко — народна майстриня Національної спілки на-
родних майстрів України. Її ляльки-мотанки впізнають, вирізняють 
iз-поміж інших. Вони вже є по всьому світу. Майстриня недавно 
повернулася з етнофестивалю, що проходив у Польщі у  «Дворику 
традицій» польки Ґражини Заремби-Шуби. 
Мисткиня  ділиться враженнями від мандрів, розповідаючи про 
своє улюблене заняття.
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«В основному працювала на 
Близькому Сході та в країнах 
Азії»
 — Індустрія краси вабила 
мене з дитинства. Щоб подиви-
тися по телебаченню один із най-
престижніших конкурсів кра-
си у світі «Міс Всесвіт», я мог-
ла не спати до 2-ї години ночі, 
— пригадує Ірина Зінченко. — 
Модельний бізнес подобався 
мені ще й тому, що дуже хотіла 
побачити світ. У часи, коли по-
чинала кар’єру моделі, дівчат-
ка отримували перші котракти 
вже в 14—15 років. Я ж упер-
ше поїхала за кордон працю-
вати манекенницею після за-
кінчення вишу — у 22 роки. То 
була поїздка до Китаю. Одразу 
ж після першої поїздки йшла 
друга, третя... Тепер маю змогу 
розповісти моделям-початків-
цям про всю цю кухню, адже 
посібника з рекомендаціями, 
як стати моделлю, на сьогодні 
ще ніхто не видав. Уявіть собі, 
що ви вирушаєте в подорож до 
незнайомої країни з її куль-
турними особливостями і при 
цьому не знаєте ні місцевої 
мови, ні англійської. А мені за 
таких умов потрібно було ще й 
працювати. Звичайно, оскіль-
ки ти їдеш за робочою візою, за 
кордоном тебе зустрічає пред-
ставник модельної агенції й 
допомагає поселитися. І ось 
тут усе й починається. Тобі на 
e-mail надсилають адреси, за 
якими мають відбуватися кас-
тинги, — і, будь добра, добирай-
ся сама, це вже твої проблеми. І 
ти цілісінький день носишся з 
рюкзаком за плечима по всьому 
місту. Скажімо, у Греції я схуд-
ла на 5 кілограмів, бо за день до-
лала пішки, як мінімум, 10 кі-
лометрів. Так, за кордоном ми, 
моделі, маємо дуже насичене 
життя. 
 ■ Попри все, модельний біз-
нес для багатьох лишається за-
повітною мрією. 
 — Хоч узагалі він не для 
всіх. Це така собі шпариночка, 
в яку потрібно пролізти. Для 
цього треба мати певні зріст, 
вагу, параметри, особистісні 
якості, харизму. Один якийсь 
фактор не спрацьовує — і ти 
«пролітаєш». Можу розвінча-
ти всі міфи про моделей — вони 
не дурепи й надзвичайно силь-
ні духом. Спробуйте витримати 
дієту місяць. А вони витриму-
ють роками. 
 ■ Ви також увесь час дотри-
муєтеся дієти? 
 — Не люблю слова «дієта». І 
вважаю, що мордувати себе нею 
— не вихід. Натомість пропа-
гую в школі юних леді здорове 
харчування, оскільки сама його 
вивчала і, врешті-решт, дійшла 
висновку: щоб бути красивою й 
відповідати отим модельним 
параметрам, потрібно дотриму-
ватися певної системи. Хоч, не 
приховую, до цього я пройш-
ла через усілякі дієти й голо-
дування. Мала й дуже складну 
життєву ситуацію, як і всі, за-
їдала стрес солоденьким і в ре-

зультаті набрала вагу. Потім ой 
як нелегко було скинути зайві 
кілограми — на допомогу при-
йшли заняття спортом та пра-
вильне харчування. 
 ■ Чого ви не їсте? 
 — Їм усе — неможливо себе 
весь час обмежувати. Але від-
даю перевагу натуральній ко-
рисній їжі. От сьогодні, скажі-
мо, їла гречку, яйце, кисломо-
лочний сир, йогурт. До того ж 
я велика прихильниця свіжих 
овочів, фруктів. Якщо мені за-
хочеться цукерки, я її з’їм. Але 
це буде одна цукерка. Так само 
можу випити чашечку кави, 
проте не щодня. Я виросла на 
пшеничному хлібі, пиріжках 
та картоплі, але зараз мене ніх-
то не змусить їх з’їсти.
 ■ Іро, зрозуміло, що ви, як і 
більшість дівчаток, мріяли про 
красиве життя моделі. Коли ж 
уперше поїхали працювати за 
контрактом у Китай, не було 
розчарування? 
 — Знаєте, я виросла на іде-
алах моди 90-х, коли справж-
ньою подією ставали покази ко-
лекцій елітного одягу всесвітньо 
відомого модельєра Джанні Вер-
саче, який демонстрували його 
улюблені топ-моделі Клаудіа 
Шиффер, Сінді Кроуфорд, На-
омі Кемпбелл, Карла Бруні, Хе-
лена Крістенсен. А коли потра-
пила за кордон, у мене було таке 
враження, ніби мрія враз ста-
ла реальністю. Пам’ятаю свій 
перший макіяж, першу сукню, 
в якій вийшла на подіум, пер-
ше фешн-шоу. Це було схоже на 
театральну виставу. Недарем-
но вважається, що мода межує 
з мистецтвом. Єдиний мінус у 
тому, що справді цікаві робо-
ти — зйомки для відомих жур-
налів, рекламних компаній — 
трапляються не так часто. А в 
основному робота моделі скла-
дається зі зйомок для катало-
гів чи інтернет-магазинів, по-
казів під час фешн-шоу, де мало 
якоїсь творчості. 
 ■ Яка з країн, де вам довело-
ся побувати, вас найбільше вра-
зила? 
 — Мене вразили і Китай, і 
Таїланд, й Індія, й Індонезія... В 
основному працювала на Близь-
кому Сході та в азіатських краї-
нах, де котирувався мій тип 
зовнішності. Якщо говорити 
про азіатський модельний біз-
нес, то там, безсумнівно, відда-
ють перевагу світлошкірим дів-
чатам (світла шкіра вважаєть-
ся ознакою аристократизму). 
Скажімо, в Індії багато знімала-
ся в рекламі й навіть в одному 
фільмі, оскільки маю певні ак-
торські здібності. Збираючись у 
подорож до тієї чи іншої країни, 
аби краще її зрозуміти, глибше 
вивчала її історію, культуру. 
Наприклад, перед мандрівкою 
до Афін проштудіювала роботи 
грецьких філософів, перечита-
ла міфи Древньої Греції. Коли 
відвідуєш потім, скажімо, го-
ловний храм Афінського акро-
поля Парфенон чи споглядаєш 
сліди знаменитого храму По-

сейдона на мисі Суніон, прига-
дуєш пов’язані з ними леген-
ди й відчуваєш при цьому особ-
ливі емоції. У перші два місяці 
проживання в Делі обходила всі 
тамтешні храми й узагалі можу 
похвалитися тим, що добре ро-
зуміюся на індійській культурі 
й релігії. Загалом у кожній 
країні цікаво і є що почерпну-
ти. Дуже екзотичні Індонезія, 
Туреччина. Та чи не найбільше 
сподобалося в Лівані. У цій ма-
ленькій країні мене вразив рі-
вень професіоналізму людей, із 
якими працювала: у мене бага-
то фоторобіт пристойного рівня, 
та найкращі зроблені саме там. 
Досі до них повертаюся, із задо-
воленням показую. 

На Філіппінах стала відомою 
завдяки участі в телевізійному 
реаліті-шоу
 ■ Знаю, що в острівній країні 
Республіка Філіппіни ви про-
жили цілих півтора року. 
 — Найкраще модне шоу в 
столиці Філіппін Манілі, в яко-
му брала участь, називається 
«Одружись зі мною в Marriott». 
Marriott — це готель, у якому 
щороку за участю найкращих 
дизайнерів Філіппін проводять 
виставку весільного вбрання 
(а філіппінці, повірте, знають-
ся на весільній моді). Уявіть 
собі: у великому заквітчано-
му павільйоні, де грає живий 
оркестр, демонструють прос-
то-таки казкові сукні. Це щось 
неймовірне, схоже на театраль-
ну постановку. Коли вперше 
побувала на цьому дійстві як 
гостя, подумала: Боже, взяти 
б участь у такому шоу! А через 
рік мене запросили для участі в 
ньому — навіть без кастингу. 
 ■ Ви стали настільки відо-
мою в Манілі? 
 — Усе завдяки участі в те-
левізійному реаліті-шоу «Най-
безстрашніша», яке знімали 
аж півроку (зйомки розпочали-
ся в 2016 році, а закінчилися в 
2017-му), після чого показали 
по телебаченню. А його учас-
ницями стали як філіппінсь-
кі моделі, так і іноземки, пере-
можниці конкурсів краси й на-
віть одна фітнес-модель, тобто 
дівчата з індустрії краси. Мені 
запропонувала взяти участь у 
кастингу модельна агенція. А 
згодом стало відомо, що мене 
відібрали: керівнику й продю-
серу реаліті-шоу сподобалося 
те, що я нетипова модель. Можу 
без зайвої скромності сказати, 
що це справді так. Адже не всі 
моделі мають певний рівень ос-
віти, переймаються особистіс-
ним розвитком і паралельно з 
модельною кар’єрою займають-
ся іще чимось. Так от, ми меш-
кали в готелі, розташованому у 
джунглях, і брали участь у зма-
ганнях, у яких мали переборо-
ти власний страх. Скажімо, у 
нас були фотозйомки, під час 
яких нам на голову виливали 
якусь багнюку. Або ж нас одя-
гали в надзвичайно складні кос-
тюми з майже двометровими го-

ловними уборами — і ми мали 
пройти в них по хиткому міс-
тку, що розкинувся над прір-
вою. При цьому періщив дощ, 
дув сильний вітер. Проводили 
й фотозйомку під водою, і дів-
чатам, котрі не вміли плавати, 
було непереливки. Мушу ска-
зати, на той час в індустрії кра-
си пройшла Крим, Рим і мідні 
труби, проте зйомки того теле-
шоу стали найскладнішим, що 
пережила за всю свою модельну 
кар’єру. Уявіть собі, після наси-
ченого подіями дня нас будили 
посеред ночі й везли до якогось 
павільйону, де ми мали танцю-
вати філіппінські національні 
танці. І, знаєте, в мені проки-
нувся дух борця. Як наслідок, 
перемогла в багатьох змаган-
нях. В одному з конкурсів пот-
рібно було якнайшвидше випра-
ти одяг — воду при цьому дово-
дилося носити відром зі струм-
ка. Усі думали, що я така собі 
білоручка. Та вони не знали, 
що в мене бабуся живе в селі, я 
проводила там усі шкільні кані-
кули й допомагала їй прати в 
річці. Тож для мене це завдан-
ня стало найлегшим, і я впора-
лася з ним найпершою. Члени 
журі були дуже здивовані: «Ти 
справді вмієш добре ходити 
по подіуму, позувати, але при 
цьому, виявляється, ще й умієш 
прати вручну!». Я їм відповіла: 
ви не знаєте української жін-
ки! То був дуже цікавий досвід. 
А після телешоу мене запроси-
ли до співпраці місцеві дизай-
нери, до того ж моєю персоною 
зацікавилися журналісти. Ось 
так я стала там дещо відомою. 
Чому в Республіці Філіппіни 

мені було легко? Свого часу ця 
країна була колонією Іспанії, 
потім — Америки. Тож місце-
ве населення спілкується анг-
лійською — це в них друга де-
ржавна мова. 
 ■ А ви також добре володієте 
англійською? 
 — Так. Хоч під час моєї пер-
шої закордонної поїздки я нею 
володіла слабо. Але, знаєте, 
сама робота моделі підштовхує 
тебе до вивчення мови. До того 
ж, розмовна практика — вели-
ка сила. Так що розмовна анг-
лійська зараз у мене на дуже ви-
сокому рівні. 

«В індустрії краси досить 
жорсткі правила гри»
 ■ От ви говорите: приходиш 
іноді на кастинг — і виявляєть-
ся, що ти 250-та. Як не впасти 
духом, коли обирають інших, а 
перед тобою зачиняють двері?
 — Знаєте, в чому найбіль-
ший мінус модельного бізне-
су? Він дуже негативно впли-
ває на самооцінку. Щодня ми 
проходили десятки кастингів, і 
комусь казали «так», а комусь 
— «ні». Тобто тебе щодня оці-
нююють, неначе сканером пере-
віряють. Іноді погортають твоє 
портфоліо, поглянуть на тебе 
й запитають, який у тебе вік, 
зріст. А можуть просто його від-
крити й мовчки жбурнути межи 
очі. 
 ■ Тобто ніхто не церемонить-
ся? 
 — Ні. Професія моделі не 
є гламурною. Гадаю, проти-
лежне уявлення про неї скла-
лося завдяки 90-м, коли топ-
моделей було рівно шість осіб 

Із подіуму  
Уродженка райцентру Котельва 

попрацювала манекенницею в багатьох 
країнах світу

ВРОДА

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Зовсім недавно Ірина Зінченко повернулася з Афін, де працювала за контрактом як професійна мо-
дель. Зізнається: то, мабуть, була велика перемога, адже невдовзі їй виповниться 30. Модельна ж 
кар’єра для багатьох закінчується у значно молодшому віці. Нині Ірина позиціонує себе не лише як 
професійна модель, а й викладач школи юної леді Полтавського модельного агентства «Марго». У 
неї педагогічна освіта — магістратура Полтавського національного педагогічного університету. По-
чала викладати ще навчаючись у виші. Із роками віддавалася цьому все більше. Останні вісім років 
модельне життя поєднувала з викладацькою діяльністю. І от нарешті остання переважила.
Модельному бізнесу молода леді віддала значну частину свого життя. Свого роду стартом стала для 
неї перемога в конкурсі «Міс університет». І хоч після цього пропозиції працювати моделлю просто-
таки посипалися, дівчина змушена була їх відхиляти. Бо пріоритетним для Ірини, котра була круглою 
відмінницею й отримувала стипендію Верховної Ради України, завжди було навчання — вже тоді вона 
розуміла, що кар’єра моделі в певному віці закінчується. Попри все, стати професійною моделлю 
— то була велика мрія. 

■
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— усі вони отримали свої мільйо-
ни й досі пожинають плоди сла-
ви. Для решти ж це звичайна ро-
бота. І, знаєте, більшість моделей 
одягу, які демонструють дівчата, 
вони не носять у звичайному жит-
ті, бо не мають змоги його купити. 
А щодо кастингів, то не зустрічала 
такої моделі, котра б не плакала, у 
якої емоційна напруга не вилива-
лася б в істерику, хто б не пережив 
депресії й не почав сумніватися у 
своїй зовнішності. 
 ■ І з вами було щось подібне? 
 — Звичайно. Річ у тім, що 
клієнт, як правило, шукає свій ти-
паж, у нього є своє бачення зовніш-
ності моделі. Якщо він шукає блон-
динку, а ти шатенка, зрозуміло, у 
такому разі тобі нізащо не віддасть 
переваги. Але дуже важко сприй-
мати відмови на свій рахунок. Так, 
я від модельного бізнесу натерпіла-
ся сповна, наплакалася, настраж-
далася, навіть кидала його — було 
всяке. Потрібно розуміти, що в цій 
індустрії досить жорсткі правила 
гри. Водночас, без усякого сумніву, 
це хороша школа життя. До того ж, 
модельний бізнес відкриває круті 
перспективи. Чого варта лише 
можливість побачити світ. Повер-
нувшись уже після першої закор-
донної поїздки додому, я зрозумі-
ла, що змінилася. Можна прочита-
ти книгу чи подивитися кінофільм, 
які тебе вразять, змусять щось пе-
реглянути в собі. А можна пожити 
в іншій країні — це те, що тебе не-
одмінно змінить. У багато країн я 
поверталася двічі-тричі. У багать-
ох лишалася надовго. У тій же Ін-

дії провела майже рік, у Таїланді 
— півроку, на Філіппінах, як вам 
уже відомо, — півтора року. У мене 
є друзі на всіх континентах. Тобто, 
хоч я українка, почуваюся части-
ною світу. 
 ■ Цікаво, як вам удавалося на 
новому місці щоразу пристосову-
ватися до місцевої кухні. 
 — Раніше була експеримента-
тором і пробувала все, навіть гострі 
страви. Найбільш гостра їжа в Ін-
донезії: її тільки понюхаєш — уже 
сльози на очі навертаються. При-
їжджаючи до нової країни, виби-
рала з місцевої кухні те, що сма-
кувало, а загалом готувала сама. 
Тому найперше потрібно розпита-
ти, де супермаркет, а ще — вулич-
ний ринок, аби мати змогу купува-
ти овочі та фрукти і якось вижи-
вати. Бо чого бракує в екзотичних 
країнах, так це європейських про-
дуктів. Тобто труднощі з харчуван-
ням існували весь час. Тому, виру-

шаючи в чергову поїздку за кор-
дон, ми вже знали, що краще при-
хопити із собою два пакети гречки, 
чай тощо. Скажімо, мені зовсім не 
смакує тайська кухня, для якої ха-
рактерні поєднання солодкого, со-
лоного й гіркого. Чи не в усі стра-
ви там додають кокосове молоко, 
після чого в роті з’являється со-
лодкий присмак. Тому я прожила 
в Таїланді півроку й потім повер-
талася туди разів три чи чотири, 
але так і не змогла полюбити тай-
ської кухні. Натомість китайська 
або японська кухня мені дуже сма-
кує. А стосовно харчування, то я 
наголошую нині своїм ученицям, 
що ми, моделі, повинні вміти готу-
вати їжу самі — у чужій країні це 
неодмінно стане в пригоді.
 ■ Ви згадали і про питання без-
пеки в іншій країні. 
 — Так, це питання дуже акту-
альне. Потрібно розуміти, що ми 
красиві дівчата, а тому нам, бу-
демо говорити правду, небезпеч-
но скрізь. Якщо ж ти їдеш у краї-
ни Азії, де білошкіра жінка завж-
ди була таким собі трофеєм, чи-
мось екзотичним, що викликало 
підвищену цікавість, потрібно не-
одмінно враховувати ці особли-
вості. Особливо небезпечно в му-
сульманських країнах. До речі, мо-
дельна агенція увесь час про це по-
переджає.

«Мені хотілося б, щоб професію 
моделі поважали»
 ■ Ви ніколи не потрапляли в 
халепу? 
 — Потрапляла. Скажімо, в 

Делі молодий чоловік пересліду-
вав мене посеред білого дня, тож 
змушена була втікати. Дивним є 
те, що навіть своїм виглядом не 
провокувала його — була одягне-
на в довгу сукню. Завжди знала: 
у консервативних країнах, де вза-
галі не йдеться про якісь дошлюб-
ні стосунки й молоді люди не мо-
жуть зустрічатися публічно, іно-
земка в шортах та майці може 
викликати нестандартну реакцію. 
Тому одягалася набагато скромні-
ше, аніж вимагалося. Але бувають 
прецеденти, коли ти їдеш на кас-
тинги, які передбачають певний 
дрес-код: клієнт повинен бачити 
твоє тіло, тож одяг має бути в об-
тяжку, що неприпустимо на вули-
ці в тій же Туреччині. Так, у Стам-
булі я прибула на кастинг у легін-
сах, відкритій майці й туфлях на 
високих підборах. Наш автомо-
біль підвіз мене до місця кастин-
гу і, трохи від’їхавши, чекав — я 

мала лише перейти дорогу. Та досі 
пам’ятаю осуд у поглядах перехо-
жих. Завжди потрібно пам’ятати: 
якщо ти їдеш у країни з, так би мо-
вити, підвищеним ризиком, по-
винна найперше сама подбати про 
власну безпеку. Маєш нічим не 
ображати місцевих жителів — не 
тільки зовнішнім виглядом. Нап-
риклад, у Таїланді нас попереди-
ли, щоб у жодному разі не згина-
ли грошових банкнот, бо на їхнь-
ому лицьовому боці зображений 
король, і це розцінюється як не-
повага до нього. 
 ■ От ви побували у стількох 
країнах. Невже в жодній із них 
вам не хотілося лишитися? 
 — Коли мені ставили подібне 
запитання, завжди відповідала: 
лишуся там, де буду щасливою і 
зможу реалізувати свій творчий 
потенціал. Я зрозуміла просту річ: 
не в усіх країнах світу ти можеш 
прижитися. У деяких із них лег-
ше заробити гроші й, відповідно, 
створити зону комфорту, але в лю-
дей дуже важкий менталітет — ти 
розумієш, що тобі нема про що по-
говорити з іншими й навряд чи ти 
знайдеш тут друзів. Не хочу гово-
рити нічого поганого про країни, в 
яких побувала, але я не бачила там 
свого майбутнього, не уявляла себе 
через 20—30 років. Були куточки 
світу, де почувалася комфортно й 
думала, що можу там осісти, про-
те обставини складалися так, що 
я їх полишала. От багато хто ду-
має, що десь краще. Люди просто 
не знають, як це місяцями не мати 
можливості поговорити з кимось 
українською мовою. Як це, коли 
ти прокидаєшся на Великдень 
рано-вранці, а його ніхто не свят-
кує, і дзвони не дзвонять. Як це, 
коли ціле літо +40 градусів зран-
ку, коли немає ні весни, ні осені. 
Насправді нас оточує така велика 
кількість простих життєвих радо-
щів! Мабуть, їх потрібно вилучи-
ти, аби ми все це оцінили. Мене й 
зараз кличуть в інші країни: мо-
вляв, повертайся. І, на жаль, не 
чула жодної подібної пропозиції 
у власній країні. Та я продовжую 
тут працювати. А там буде видно. 
Тим же, хто вірить, що виїзд за 
кордон є магічною пігулкою, яка 
врятує від усіх бід, хочу сказати 
одне: можна бути як щасливим, 
так і нещасним і там, і тут.
 ■ Красива зовнішність допома-
гає вам у житті? 
 — Знаєте, я мала досить кон-
сервативне виховання. Моя роди-
на виховала мене таким чином, 
що зовнішність — це не головне. 
Тому я з дитинства велику увагу 
приділяла навчанню. У мене син-
дром відмінниці, і навіть моделлю 
я прагнула стати професійною. 
Більше того, мені дуже хочеться, 
щоб люди цю професію поважали. 
Узагалі ж українські жінки благо-
словенні Богом — у нас класна ге-
нетика, ми справді дуже красиві. 
Чи нам це допомагає? 
 ■ Іро, думаю, для своїх юних 
леді ви великий авторитет, адже 
досягли всього того, про що вони 
лише мріють. 
 — Знаєте, у нас такий собі 
клуб елітних панянок. Ми відві-
дуємо театр, переглядаємо балет, 
слухаємо класичну музику й ве-
демо світські бесіди. У дівчат го-
рять очі, вони говорять, що їхні 
однолітки не мають такого това-
риства. Окрім усього, я пропагую 
ідею домашнього етикету: вва-
жаю, що і вдома маємо їсти зі сто-
ловими приборами й не в халаті — 
так виховується самоповага. Мені 
хотілося б, щоб наша молодь роз-
вивала в собі смак — у їжі, музи-
ці, одязі. Постійно говорю дівчат-
кам: дивіться на мене і знайте, що 
я не завджи була такою. Я із про-
вінції, увесь час допомагала бабусі 
в селі, умію садити картоплю, ро-
бити всю хатню роботу. Але в мене 
була мрія стати кращою. ■

Ірина Зінченко досягла всього, про що її учениці лише мріють.
Фото з особистого архіву Ірини Зінченко
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— в клас

ПРОКАТ

Пригоди 
ведмедика Пуха 
у Лондоні 
Показують фільм про відомого 
з дитинства уже дорослого 
Крістофера Робіна
Тіна МІЛАШЕВСЬКА

 Вийшов у прокат заснований на книгах Алана Міл-
на про Вінні-Пуха і всю плюшево-іграшкову компанію 
фільм «Крістофер Робін». Стрічка є ігровою адапта-
цією діснеєвської франшизи про цього персонажа, в 
якій за допомогою комп’ютерної графіки оживають 
улюблені іграшки. Крістофер виріс, на його молоді 
роки випала Друга світова. Після її закінчення Робін 
займає посаду у фірмі, що виготовляє валізи. Треба 
оптимізувати витрати або скорочувати людей.
 Тим часом у Крістофера Робіна є дружина й донеч-
ка Меделін, які потребують уваги. Але виробничі про-
блеми вкотре заважають провести вихідні разом. «Ти 
мене покохала, бо я гарно танцював?» — перепитує 
Крістофер дружину. Й отримує у відповідь: «Бо гар-
но танцював і завжди був поруч».
 У «Крістофері Робіні» закладена сімейна драма — 
бо для дружини і доньки в їхньому житті є дуже важ-
ливою повноцінна присутність Крістофера хоча б у 
вихідні. Проте фільм за жанром — комедія. Постій-
но посміхатися дорослих змушує легка іронія з екра-
на, кумедні іграшки з дитинства і досвід власних сто-
сунків. 
 Нагадаємо, вперше вірші про ведмедика Пуха і ма-
лого Крістофера з’явилися у збірнику Алана Мілна у 
1924 році. І відтоді Пухоманія не припиняється: важ-
ко знайти дім, де нема книжки про Крістофера Робі-
на, плюшевого Тигрика, Поросятка, Кенги чи крихіт-
ки Ру...
 Коли шестирічна донька запитала Марка Форсте-
ра, чи є цікаве кіно про Пуха, американський режи-
сер вирішив сам його зробити — щоб було цікаво усім 
поколінням: і дітям, і дорослим одночасно. У резуль-
таті з’явився «Крістофер Робін» від студії Disney.
 Пух і Крістофер раптово зустрінуться на лавочці у 
Лондоні через 30 років. І це допоможе Робіну згадати 
про важливі речі. Втім, чоловікові доведеться пройти 
через двері-дупла великих старих дерев й опинитися 
у пастці.
 Фільм «Крістофер Робін» знімали у Лондоні і перед-
місті, а також за 50 км від столиці Британії у справж-
ньому лісі, поблизу королівського Вінздорського за-
мку. До 400 людей масовки в історичних костюмах за-
діяли для зйомок на залізничному вокзалі. 
 Малювала іграшкових героїв команда, яка за візу-
альні ефекти в іншому проекті уже має «Оскара».
 Роль Крістофера Робіна зіграв Юен Мак-Грегор, ві-
домий за ролями у фільмах «Красуня і чудовисько» та 
«Зоряні війни. Пробудження сили». У ролі його дру-
жини Евелін — Гейлі Утвелл («Людина-Мураха», 
«Месники. Ера Альтрона»). ■

■

Крістофер Робін (Юен Мак-Грегор) і ведмедик Пух. 
Зустріч через 30 років.
Фото з сайта bhfilms.com.ua.

❙
❙
❙
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Юлія БЕЛЬСЬКА

Крізь міліметровий отвір ллєть-
ся світло, і я бачу пучок про-
менів, подібний до того, який 
зображений на малюнку в під-
ручнику фізики. Але цей потік 
живий, я можу порахувати ко-
жен його промінчик, це настіль-
ки заворожує, що геть забуваю, 
навіщо я тут, і не можу відвести 
очей.
Сьогодні Всесвітній день пін-
холу, ми в Маріуполі, в тролей-
бусі, який завдяки Володимиру 
Буслову, Вальдемару Клюзку, 
Ігорю Бельському, Володими-
ру Фіногенову, Олені Мозгиній, 
Вімалі Малюченко, вашій покір-
ній слузі, дирекції Гогольфесту 
і міській владі перетворився на 
фотоапарат.

«ТЮ!» і Всесвітній день 
пінхолу
 До нас тролейбусом ніхто у 
світі не робив фотографій. Це бо-
жевільний експеримент.
 Ми з Ігорем Бельським за-
криваємось у фотоапараті. Одна 
думка про те, що ти можеш пот-
рапити всередину святая святих 
фотографа і побачити, як залом-
люються промені світла, як на-
роджується картинка, проймає 
до трепету. Ти ніби у задзеркал-
лі, про яке писав Льюїс Керролл, 
тут ходять на головах і «крізь 
дверцята в чудовий сад» пот-
рапляють на плівку. Все це дійс-
тво можна спостерігати завдяки 
довгій витримці — 34 хвилини.
 Спочатку закривається за-
твор, заклеюється скотчем, щоб 
не прослизнув промінь світла. 
Потім ми навпомацки знаходи-
мо рулон із плівкою, розмотує-
мо і кріпимо її на планшет.
 У непроглядній пітьмі час 
перестає мати значення, його 
просто немає. Зрозуміти, скіль-
ки тривав підготовчий процес, 
неможливо.
 Ми все не наважуємося від-
крити затвор, тому що не впев-
нені, що світло ніде не прони-
кає. Я здіймаю голову і бачу над 
собою міріади крихітних крапо-
чок-зірочок. Я відкидаю тінь на 
планшет, але при цьому не бачу 
власної долоні. Ігор переживає  
подібні відчуття. Що це? Десь 
таки світить? А раптом це галю-
цинація, колективний психоз?
 — Чи довго ще? — лунає го-
лос Володимира Івановича Бус-
лова, який допомагає організу-
вати зйомку за бортом фотоапа-
рата.
 Ми відкриваємо затвор і ба-
чимо людей із транспарантами. 
У мегафон лунає:
 — Чому тут кольоровий тро-
лейбус? Хто вам заплатив?
 Думки рояться в голові. А 
раптом спалять? Але я розумію, 
що в прифронтовому місті мак-
симально стежать за порядком, 
і найстрашніше, що може стати-
ся, це розгойдування тролейбу-
са. 
 Нарешті лунає сигнал по той 
бік реальності, який означає, що 
час експозиції минув. 
 На площі майже порожньо. 
Демонстрації начебто не було.
 — Що це було? — питаю у 
Володимира Івановича.
 Виявляється, маріупольсь-
ка галерея «ТЮ!» прийшла увіч-
нити себе в історії! Уже ввечері 
я побачила на фотографіях в ін-
тернеті їх транспаранти з хит-
ромудрою буквою Х, написом 
«Оперний теракт» тощо, які 
викликали нестримний сміх. 
Треба віддати належне людям, 
що мужньо витримали 34 хви-
лини експозиції. Деякі, особли-
во стійкі, навіть не «розмазали-
ся».
 Але в тролейбусі було зовсім 
не смішно!

Перетворення на годинник 
і швейна машинка
 Напередодні Всесвітнього 
дня пінхолу в нас не був поши-
тий світлонепроникний кон-
верт для плівки, не проявлені 
тестові знімки.
 До Маріуполя ми приїха-
ли зі швейною машинкою. Тре-
ба було зшити 40 кв. м чорного 
намету для зйомки. Коли я взя-
лася до роботи, стало зрозумі-
ло, що тут потрібна промисло-
ва швейна машинка, а не стара 
бабусина «Подолка». 
 У нас залишилася остання 
ніч, щоб дошити і проявити тес-
ти.
 Я відчувала себе андер-
сенівською Елізою, яка мала 
встигнути до світанку, до своєї 
страти пошити братам сорочки 
з кропиви, щоб врятувати їх.
 Коли з конвертами було 
покінчено, ми взялися за про-
явлення.
 Завісили чорною тканиною 
вікно, щоб крізь нього не сочи-
лося нічне світло.
 Я виконую роль годинника. 
Ігор полоще негатив у кюветі. 
Час проявлення 10 хвилин.
 — Один, два... сто п’ятдесят, 
триста п’ятдесят вісім ...
 Накочує істерика. Після де-
кількох годин надшвидкісного 
шиття я раптом перетворююся 
на годинник. Хочеться дико ре-
готати, хочеться лежати, спати. 
Але не можна — зіб’юся. Я впи-
раюся лобом у стіну, щоб легше 
було стояти, і продовжую лічи-
ти.
 Коли було все зшито, про-
явлено, вже був час вирушати 
на зйомку. Знесилені, ми ще не 
знали, що за кілька годин нас 
чекає перформанс від «ТЮ!».

У дзвінкій тиші
 Місто вже давно поснуло. Ми 
прийшли у тролейбус проявляти 
негатив.
 І ось тут стає справді страш-
но. Якщо хтось увірветься всере-
дину, почувши в нічній тиші, як 
лунає будильник у телефоні, від-
лічуючи час проявлення, жоден 
воєнізований патруль дістатися 
не встигне.
 Намет закривається. У бочку 
заливається проявник. Ми почи-
наємо її обертати, щоб проявник 
омив увесь негатив. Це все даєть-
ся непросто — вага бочки з ріди-
ною близько 15 кг. 
 Здається, що обертання бочки 
не закінчиться ніколи. Час знову 
зникає. Але тут лунає рятівний 
голос будильника.
 Зливаємо проявник, заливає-
мо стоп-ванну з оцту, знову кру-
тимо. Знову зливаємо і ллємо фік-
саж. Усе. Можна відкрити намет і 
нарешті вимкнути будильник.
 Ми витягуємо бочку під тьмя-
ве світло жовтих ліхтарів, дістає-
мо негатив і намагаємося розг-
ледіти, чи є зображення.
 Вийшло! Окрилені і до без-
умства щасливі, ми вперше за дві 
доби можемо дозволити собі пос-
пати.

Байкери і нестерпна задуха
 В одну з поїздок ми в поїзді 
познайомилися з маріупольсь-
ким байкером Великим Едом і у 

захваті розповіли про наш про-
ект. І ось ми зустрічаємося з ним 
на Театральній площі, перед тим 
як буде зроблений другий кадр 
на тролейбус. Уражений вірусом 
пінхол-тролейбуса, Ед організо-
вує байкерів для зйомки, і через 
кілька годин вони заповнюють 
площу.
 Сьогодні з нами Андрій Бон-
даренко із Запоріжжя. Ми вже 
втрьох заходимо у фотоапарат і 
починаємо шаманити. Усередині 
задушливо до знемоги. Ллється 
піт. Уже ніхто навіть не нама-
гається ловити промені, шука-
ти тінь на планшеті, вдивлятися 
в «зоряне небо». Від задухи ми на 
межі втрати свідомості.
 Вирішуємо проявляти негай-
но. Заливаємо проявник, обертає-
мо бочку. Але злити не можемо. 
Забився кран. Чекати не можна. 
Потім, коли ми покинемо задуш-
ливий намет, з’ясується, що тем-
пература проявника 33,3 градуса 
за норми 20. Ще кілька градусів 
— і світлочутлива емульсія зліз-
ла б з негативу.
 Андрій хапає бочку, перевер-
тає і зливає у відро. Тепер тре-
ба вимочити залишки проявни-
ка, але раптом виявляється, що 
рушники десь загубилися, шука-
ти їх часу немає — триває бідне 
проявлення.
 — Швидко знімай халат! — 
кричить Ігор.
 Я виконую роль затвора, який 
майже відклеївся від спеки, три-
маю його рукою.
 Незрозуміло яким чином роз-
стібаю мокрі від поту ґудзики і 
віддаю халат. Час раптом почи-
нає з’являтися. Далі все відбу-
вається блискавично. Вимочи-
ли. Залили стоп-ванну. Вимочи-
ли. Залили фіксаж.
 Ми вивалюємося з тролейбуса 
мокрі, змучені й абсолютно щас-
ливі.
 У результаті дійства і підго-
товки до нього тривалістю по-
над два місяці у нас є дві фото-
графії: 66,5х117 см, на якій «бу-
янить» «ТЮ!» і гордо височить 
у центрі Володимир Іванович, і 
104х117 см із байкерами.

Другий подих тролейбуса
 Ідея зробити арт-об’єкт із 
міського транспорту народи-
лася у Володимира Івановича, 
який запропонував її реалізува-
ти Вальдемару. Вальдемар прий-

шов із пропозицією зробити пін-
хол із тролейбуса до Бельського, 
який може зробити фотоапарат із 
чого завгодно.
 У березні наша делегація при-
була до Маріуполя на зустріч із 
місцевою владою, озброївшись 
валізою з пінхол-фотографіями, 
кресленнями, як зробити фотоа-
парат із тролейбуса, і вірою в те, 
що неможливого немає.
 Битва за тролейбус тривала 
кілька місяців. Біганина інстан-
ціями, всілякі узгодження... У 
підсумку ми отримали старень-
ку «Шкоду», останню в Маріу-
полі. Якби не ми, на неї чека-
ла б неминуча доля — на мета-
лобрухт.
 Попереду була чудова транс-
формація. Старий розвалений 
тролейбус із прогнилою підло-

гою поступово перетворювався. 
Були зроблені перегородки, під-
лога, пофарбовано все у чорний 
колір.
 Багато хто до останнього від-
мовлявся вірити, що у нас щось 
вийде. Питання виїзду тролейбу-
са з депо висіло у повітрі з техніч-
них причин.
 Але, незважаючи на всі пери-
петії, фотоапарат таки дістався 
Театральної площі, на якій його 
чекав натовп у передчутті таїн-
ства народження фотографії.

Київ
 Почути наживо історію тро-
лейбуса-фотоапарата у Києві, 
побачити величезні фотографії 
можна до 9 серпня включно у 
Pavlovka ArtGallery (вул. Кос-
тянтинівська, 73). ■

ЕКСПЕРИМЕНТ

Години непроглядної темряви 
і другий подих 
По той бік реальності: у Маріуполі зробили арт-об’єкт із міського транспорту

■

Процес... фiксажу зображення на плiвцi. Щоб фiксаж омив негатив, 
треба протягом 20 хвилин обертати бочку.
Фото надані організаторами.

❙
❙
❙

Коли тролейбус став арт-об’єктом.❙

Саме так, догори дригом, виглядає зображення на матрицi 
або свiтлочутливому матерiалi фотоапарата.
Фото, зроблене тролейбусом.

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК 

Фентезі — це хаос. Письмо 
поза законами: логіки, досві-
ду і власне літератури. На цій 
території стихії зароджуються 
позитивні антициклони й руй-
нівні цунамі. Перші приводять 
до впорядкування внутрішньо-
го простору фентезі, вписують 
його в координати соціуму: «Во-
лодар перснів», «Гаррі Поттер», 
«Гра престолів» — протистоять 
інстинктам зграї-натовпу. Другі, 
як-от «Нічна варта», — заміща-
ють традиційні форми співжит-
тя не-людською мораллю.

 Прикметно, що першими це помітили 
не літературознавці, і то там, де фентезій-
но-ґотичне суспільство на символічному 
рівні існувало завжди, а нині знову вийш-
ло на яв — у Росії. Ще десять років тому 
соціолог Діна Хапаєва писала про Сер-
гія Лук’яненка, проза котрого була тоді на 
піку популярності: «Моральные следствия 
поступков героев его не слишком беспоко-
ят. Напротив, с точки зрения автора, они 
вполне естественны и не требуют под-
робных дополнительных размышлений. 
Просто автор изо всех сил старается идти 
в ногу со временем и с представлениями 
своих читателей, а также — и это обяза-
тельно — стоять выше «дешевой мора-
ли» (Готическое общество: морфология 
кошмара. — Москва: Новое литератур-
ное обозрение, 2007).
 Успіх Лук’яненкового роману, підсиле-
ний талановитою екранізацією, дослідниця 
називає «эффектом материализовавшего-
ся голоса масс», і вбачає у читацько-гля-
дацькому ажіотажі вельми похмурий сим-
птом-аналог: «Фашизм и сталинизм были 
народными режимами: народ — в лице 
тех, кто был в состоянии «отразить его ча-
яния», — взял власть в свои руки». Інак-
ше кажучи, на кожних «Бісів» знайдеться 
свій Лєнін (звісно, не порівнюю «Варти» з 
романом Достоєвского — цілком згоден з 
оцінкою Д.Хапаєвої щодо «явной второсте-
пенности дарований авторов российского 
фэнтези»).
 Усі ці рефлексії навіяла фраза, вичи-
тана у фентезійній повісті Юлії Чернінької 
«Лицар Смарагдієвого ордену» (К.: Саміт-
Книга). Там один зі статусних прибічників 
місцевого диктатора репетує при виді 
«опозиціонера»: «Хапай цього пройди-
світа! А то дивися що надумали... Хочуть 

нам весь світ поламати. Ми любимо Ма-
гістра і служимо тільки йому!». Подумало-
ся: яка виразно-точна самохарактеристика 
(пост)радянського колабораціонізму. І це 
у книжці, адресованій школярам і геть не 
дотичній будь-якої політичної дидактики.
 Дитяче фентезі — ще більш розг-
нуздана стихія, аніж доросле. Бо — ме-
жує з казкою, з її химерними персонажа-
ми, архетипність котрих далеко не завжди 
вдається розгледіти-розшифрувати. Для 
цього потрібна неабияка ерудиція, котрої 
молодим авторам бракує саме через щас-
ливу обставину молодості. Але ж казко-
ві образи виблискують так звабливо, ніби 
новенький конструктор Lego, тож їх і ви-
користовують, як підручні цеглинки. Ігно-
руючи ту обставину, що колись увесь каз-
ковий «особовий склад» віддзеркалював 
реальних прототипів (нехай і закамуфльо-
ваних через різні табу), а самі казки були 
такою собі «гарячою публіцистикою». 
Вони вчили «правильно» жити й адекват-
но реагувати на виклики тут і тепер. Тож, 
коли в сучасній фентезійній історії не від-
находимо жодних алюзій на «злобу дня» 
— це просто забавляння літконструкто-
ром.
 Причому, геть не обов’язково ті «зна-
ки доби» мусять напряму зчіплятися із 
фабулою. У повісті Ю.Чернінької — ціл-
ком традиційний сюжет: сучасний Котиго-
рошок звільняє край від зажерливого Ма-
гістра (=дракона). Джентльменський набір 
перешкод на шляху до перемоги: людо-
жер, відьма, розбійники, лісові, річкові та 
повітряні духи. Але ось і цілком не казко-
вий контингент: «Відморозки — дуже не-
безпечні істоти. Від них ніколи не знаєш, 
чого чекати. Вони можуть тобі усміхатися, 

а коли відвернешся хоч на мить — вби-
ти». Більше за те: деякі фольклорні колізії 
переосмислюються на нинішній лад. До 
обов’язкового фінального двобою лідерів 
Добра і Зла додано акцент свободи сло-
ва: «Привселюдно ти повинен викликати 
його на поєдинок. Тільки на очах у всіх він 
не зможе тобі відмовити». На несподівані 
побічні ефекти казкових оповідей звернув 
увагу політичний історик Тімоті Снайдер: 
«Іще один роман, який розповідає про 
тиранію та опір їй, — це «Гаррі Поттер і 
смертельні реліквії» Дж.К.Ролінг. Якщо, 
ваші друзі чи діти не звернули увагу на 
цю сторону книжки при першому читанні, 
її варто перечитати» (Про тиранію. Двад-
цять уроків двадцятого століття. — К.: 
Медуза, 2018).
 Так, за своєю структурою казки — то 
є костюмовані ідеї. Зазвичай, на одну при-
тчу — одна ідея-вистава. Після літератур-
ної обробки казки трохи гладшають, але не 
набагато — до трьох-п’яти концептів що-
найбільше. У «Лицарі Смарагдієвого орде-
ну», приміром, дія конденсується до голо-
вної мислі: «Те, що ми зробимо сьогодні, 
— буде нашим завтра... Кожен отримає 
стільки дива, скільки йому потрібно».
 Десь ми вже це чули? Оно в Ірен Роз-
добудько: «Кожне життя починається з 
казки, а продовжується так, як ти заба-
жаєш сам» (Про Блеза Паскаля, Вольфі 
Моцарта, Ганса Андерсена, Катрусю Біло-
кур, Чарлі Чапліна. — К.: Грані-Т, 2007). 
Але не варто впадати у нерви — ніхто ні в 
кого нічого не цупив. Просто «ідеї» казок 
— то «вічні істини»; їх небагато й усі вони 
легко впізнавані, хоч як вигадливо авто-
ри їх перелицьовують. От і «Життєдайне 
мерехтіння» у Ю.Чернінької — злочинно 
відчужена весела дитяча безтурботність, 
— але ж про вкрадений-проданий сміх 
уже хтось писав, ні? Й писатимуть далі, 
ще по-іншому — і то є добре.
 У світі казки «ми всі — як віддзер-
калення себе справжніх, своїх фантазій», 
— значить Юлія Чернінька. А дослідниця 
казок Клариса Пінкола Естес деталізує: «В 
сказках, как и в глубинах души, торжес-
твует справедливость... Задача сказки в 
том, чтобы привести внутреннюю жизнь 
в движение» (Бегущая с волками. Женс-
кий архетип в мифах и сказаниях. — К.: 
Софія, 2002). Авдитор сучасного «дитя-
чого» письменства Тетяна Качак називає 
цей процес казкотерапією — «ефектив-
ний метод роботи з дітьми дошкільного 
та молодшого шкільного віку, які зазна-
ють емоційних та поведінкових труднощів. 
Суть її — у створенні особливої атмосфе-
ри, яка допомагає вступити у боротьбу 
зі своїми страхами, комплексами» (Ук-
раїнська література для дітей та юнацтва. 
— К.: Академія, 2016).
 Остання цитата — точно про «Лицаря 
Смарагдієвого ордену», по-хорошому ти-
повий твір у кращій частині сучасного ук-
раїнського фент- казкового репертуару. ■

Галина РОДІНА 

Відколи малечу варто знайоми-
ти з книжками? На це запитання 
відповідає «Серія Добра Книжеч-
ка» тернопільського видавництва 
«Мандрівець», яка радить першу 
картонку дитині у... 0 — 3 місяці! 
Усе серйозно, спираючись на сві-
товий досвід розвивальної психо-
логії. Екзотичний семичастинний 
посібник з’явився у Польщі і за 
ліцензією вийшов в українському 
перекладі Ярини Ясній. 

 І що ж таки може побачити 
й зрозуміти немовля, коли йому 
запропонувати книжку, адже го-
строта зору у цей час дуже слаб-
ка? «Добра книжечка для дити-
ни цього віку пристосована до ще 
не досконалого зору і враховує пе-
риферійне бачення новонародже-
ного», — запевняють видавці. У 
перебігу досліджень психоло-
ги дійшли висновку, що ново-
народжений сприймає яскраво-
контрастні образи, а найбільші 

емоції у нього викликають чер-
воний та зелений кольори. Він 
полюбляє симетричні малюнки, 
а тривалу увагу привертають об-
личчя й особливо очі. 
 У кожній із семи картонок 
серії автори врахували всі спе-
цифічні потреби дитини віком: 
0 — 3; 3 — 6; 6 — 12 місяців; 1 
— 1,5; 1,5 — 2; 2 — 2,5; 2,5 — 3 
роки. Якщо перші випуски ма-
ють впливати на емоційне, ще не 
усвідомлене сприйняття, то ос-
тання книжечка серії вже спря-
мована на розкриття механізмів 
відповідних дій та поведінки — і 
таким чином розвивати у малю-
ка причинно-наслідкове мис-
лення.

 До кожної картонки надані 
коментарі й поради дорослим, 
аби, працюючи з малям, вони пра-
вильно й ефективно використову-
вали книжечку. Гадаю, що спіл-
куючись із книжкою від самого 
народження, дитина сприймати-
ме її як невід’ємну частину сві-
ту, у який вона прийшла, всотає 
потребу постійного спілкування 
з нею разом, як-то кажуть, з мо-
локом матері.
 Та чи аж так потрібна книж-
ка у сьогоднішньому світі, де чи 
не поголовна комп’ютеризація 
та шалений розвиток інновацій-
них технологій взагалі ставлять 
під питання подальше існування 
традиційних носіїв інформації та 

культурних розваг — книжок, те-
левізії, кіно, театру? Доволі часто 
можна почути від молодих бать-
ків: «Як найраніше придбаю для 
нього (неї) планшет і він (вона) роз-
виватиметься у сучасному темпі й 
потрібному напрямку набагато 
швидше, ніж за книжками».
 Дійсно, вже у півторарічно-
му віці дитина без допомоги бать-
ків здатна привести в дію план-
шет і легко знайти улюблений 
мультик або гру. А у три рочки 

— може самостійно розвиватися 
завдяки спеціально розробленим 
комп’ютерним ігровим програ-
мам. І дитина зайнята, і батькам 
спокійно. Так, занурена у ґаджет 
дитина може годинами жити у за-
хопливому віртуальному світі, не 
турбуючи дорослих. Та чи повер-
неться вона звідти?
 Наразі суспільство пережи-
ває еволюційну кризу: з одного 
боку — стрімко-стрибко-подіб-
ний технічний прогрес, з іншого 
— дедалі більше, тотальне відста-
вання людства у морально-духов-
ному розвитку. Такий дисбаланс 
може призвести до катастрофіч-
них наслідків. З відмовою від тра-
диційних, вироблених тисячоліт-
тями форм творчо-мистецької та 
культурної діяльності, людство 
постане перед загрозою перетво-
ритися на роботизовану біомасу. 
 Отже, дилема «книжки чи 
ґаджети» — не питання розваги, 
батьківського комфорту чи рин-
кових процесів. Схоже, це питан-
ня якості нашого завтра. ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: ДИТЯЧЕ СВЯТО 

Далі публікуємо результати дистанційної експертної сесії Всеук-
раїнського рейтингу «Книжка року’2018» з визначення «Лідерів 
літа»: шорт-листи кожної підномінації – по сім найподієвіших кни-
жок піврічного видавничого репертуару (за абеткою). 

Книжки для малечі та молодших школярів

Вовк під вікном. Українська народна казка. – К.: МАМІНО, 28 
с.(п)
Леся ВОРОНИНА. Пригоди голубого папуги. – К.: Знання, 56 с.(п)
Дмитро ПАВЛИЧКО. Золоторогий олень. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-
МА-ГА, 32 с.(п)
Інна РУДА. Новорічні канікули. – К.: Каламар, 20 с.(к)
Дж.Р.Р.ТОЛКІН. Листи Різдвяного Діда. – Л.: Астролябія, 160 с.(п)

Улюблені вірші-3. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 80 с.(п) 

Святослав ЧЕРНІЙ. Пригоди хоботовичів. Як слони до України 
мандрували. – К.: Брайт Букс, 160 с.(п)

Твори для школярів середніх класів

Леся ВОРОНИНА. Суперагент 000. – Х.: Ранок, 224 с.(п)
Андрій КОКОТЮХА. Гімназист і Вогняний Змій. – К.: А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 272 с.(п)
Зірка МЕНЗАТЮК. Дике літо в Криму. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА, 192 с.(п)
Дж.К. РОЛІНҐ. Фантастичні звірі і де їх шукати. Велике 
ілюстроване видання. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 156 с.(п)
Володимир  РУТКІВСЬКИЙ. Сторожова застава. – К.: А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА, 304 с.(п)
Юлія ЧЕРНІНЬКА. Лицар Смарагдієвого ордену. – К.: Саміт-Книга, 
232 с.(п)
Вікторія ЯРОШ. Три горішки для Сашка. – К.: Фонтан казок, 264 
с.(п)

Підліткова та юнацька література

Володимир АРЄНЄВ. Порох із драконових кісток. – Х.: АССА, 288 
с.(п)
Микола ГОГОЛЬ. Тарас Бульба. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 208 с.(с)
Саша ГРИЩЕНКО. Винятки з правил; Ольга ЛІЛІК. Чорний 
дощ;  Ірина МАЦКО. Кава по-дорослому; Олена РИЖКО. Знає 
тільки Мару;  Оксана САЙКО. Нетутешній. – К.: Академія, 
128+128+128+128+128 с.(п)
Ніл ҐЕЙМАН. Пісочний Чоловік. Том 2. Ляльковий дім.  Сер. 
«Комікси DC». – К.: Рідна мова, 256 с.(п)
Ред’ярд КІПЛІНГ. Місто Снів. – Тернопіль: Богдан, 128 с.(п)

Карл МАЙ. Віннету ІІ; ІІІ. – Л.: Астролябія, 576+608 с.(п)
Сергій ОКСЕНИК. Вбивство п’яної піонерки. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 352 с.(п)

Пізнавальна та розвиваюча книга

Анатомія-картографія людського тіла. – Х.: Ранок, 46 с.(п)
Катерина ДЕМ’ЯНЧУК. Легенди Києва; Легенди Львова; Легенди 
замків України. – К.: BookChef, 24+24+24 с.(к)
Данило ІЛЬНИЦЬКИЙ. Антонич від А до Я. – Л.: Видавництво 
Старого Лева, 80 с.(п)
Брендан КІРНІ. Подорож до дивовижного світу тварин. – Х.: Ранок, 
64 с.(п)
Ірина КОСТЮЧЕНКО. Маргарет Тетчер; Наталя ПАВЛІЩЕВА. 
Одрі Хепберн; Алла РОСОЛОВСЬКА. Леонардо да Вінчі.; Марія 
СЕРДЮК. Чарлі Чаплін. Сер. «Видатні особистості. Біографічні 
нариси для дітей». – К.: ІРІО, 176+112+224+144 с.(о)
«Серія Добра Книжечка». – Тернопіль: Мандрівець, 7 х 10 с.(к)
Таня СТУС. Письмонавтика. – К.: Pabulum, 144 с.(і)

■НОМІНАНТ

Мерехтіння казок:
дива вистачить на всіх

■

НОМІНАНТ

Книжка чи ґаджет:
якість завтрашнього дня

■
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Олексій ПАВЛИШ

 Після виїзної нічиєї з «Юргорде-
ном» «Маріуполь» дотиснув суперників 
в Одесі — мінімальна перемога в овер-
таймі (2:1). 
 Зазначимо, що УЄФА не дозволила 
«синім» проводити матчі у Маріуполі, 
тому всі домашні єврокубкові поєдин-
ки підопічні Олександра Бабича цього 
сезону зіграють на стадіоні «Чорномор-
ця».
 Як і в зустрічі у Швеції, азовці рідко 
ходили в атаку, але зуміли забити двічі. 
Спочатку не без допомоги рикошету від-
значився Олександр Пихальонок, а піс-
ля того, як форвард гостей Баджі ефек-
тним ударом п’яткою відновив статус-
кво, Руслан Фомін із пенальті встано-
вив остаточний рахунок.
 Наставник маріупольців Олександр 
Бабич залишився задоволений грою ко-
манди. «Моментами в атаці було більше 
імпровізації, але були й награні епізоди 
з підключенням латералів. Акцент був 
на другу зону, де повинні були зустріча-
ти півзахисників. Коли виходило, були 
і небезпечні атаки, і контратаки».
 У третьому раунді кваліфікації ЛЄ 
суперником азовців стане французький 
«Бордо», який був сильнішим за латвій-
ський «Вентспілс» (1:0, 2:1). 
 «Жирондинці» минулий сезон у Лізі 1 
завершили на шостому місці, а цього 
літа продали «Барселоні» за 41 мільйон 
євро свого лідера, бразильського напад-
ника Малкома. Йому на заміну з бель-

гійського «Гента» прийшов вінгер Са-
муель Калу.
 Але гравець «Маріуполя» Олексій 
Биков запевнив, що команді все одно, 
з ким грати у наступному колі кваліфі-

кації: «Ми готувалися до «Юргордена», 
а далі будемо вивчати французів. «Бор-
до», не «Бордо», яка різниця, з ким гра-
ти? Будемо виходити і боротися». 
 «Конкретних цілей на ЛЄ немає, але 

хочеться вийти в груповий етап, прояви-
ти себе і подивитися, чого ми вартуємо», 
— підкреслив захисник «синіх».
 Перший поєдинок між «Бордо» і 
«Маріуполем» пройде 9 серпня в Одесі. 
Нагадаємо також, що з третього кола 
відбору другого за престижністю турні-
ру Старого світу боротьбу розпочне і лу-
ганська «Зоря», яка зіграє проти порту-
гальської «Браги». 
 Продовжують свій шлях до групово-
го раунду й іноземні клуби з українцями 
у складі. «Опорник» Максим Трусевич 
допоміг єреванському «Пюніку» обіг-
рати казахстанський «Тобол» нашого 
голкіпера Дмитра Непогодова (1:0). Ці-
каво, що після цієї перемоги «Пюнік» 
став першою вірменьскою командою в 
історії, яка пробилась до третього етапу 
кваліфікації єврокубка.
 Продовжує виступи в ЛЄ і «Генк» 
Руслана Маліновського — бельгійці 
двічі розгромили «Фолу Еш» із Люксем-
бурга (5:0 і 4:1), в активі Руслана — гол і 
дві передачі. ■

Григорій ХАТА

 Перед першим у чемпіонаті 
країни «українським класико» 
з’явилася інформація про мож-
ливу відставку Олександра Хац-
кевича з поста наставника «Ди-
намо» у разі невдачі його ко-
манди в протистоянні з «гірни-
ками». Для матчів iз приміткою 
«дербі» повідомлення подібного 
роду — справа доволі звична. З 
одного боку, додатковий пре-
синг на тренера та його підопіч-
них, з іншого — психологічний 
стимул для самого наставника. 
Утім не виключено, що прово-
каційне повідомлення особли-
вої тривоги в душі Олександра 
Хацкевича, можливим наступ-
ником котрого назвали Сергія 
Реброва (його робота в Саудівсь-
кій Аравії виявилася недовгою), 
не викликало, адже за час свого 
перебування біля керма «Дина-
мо» білоруський спеціаліст не 
програв «Шахтарю» жодного 
поєдинку в прем’єр-лізі.
 Поєдинок вітчизняних гран-
дів, який став ключовим мат-
чем третього туру ЧУ, не став ви-
нятком у цій історії. Слідом за 
виграним у «гірників» поєдин-
ком за Суперкубок відсвяткува-
ли «біло-сині» тріумф над колек-
тивом Паулу Фонсеки й у націо-
нальній першості. Як і два тиж-
ні тому в Одесі, вирішальним для 
підсумку «класико» в ЧУ стали 
невпевнені дії голкіпера донець-
кого клубу Андрія П’ятова. Цьо-
го разу голкіпер національної 
збірної незграбно намагався па-
рирувати удар головою Беньямі-
на Вербича у ближній кут. «Дуже 
приємно, що ми знову перегра-
ли «Шахтар», — відзначив сло-

венський легіонер «Динамо».
 За словами португальця Фон-
секи, поєдинок між «біло-сині-
ми» та «гірниками» на НСК 
«Олімпійський» мало чим відріз-
нявся від попередніх їхніх поба-
чень у ЧУ. Як свідчить статисти-
ка, п’ять із восьми останніх «ук-
раїнських класико» в УПЛ виг-
рала команда Хацкевича; три ж 
матчі завершилися внічию.
 Білоруський тренер «біло-
синіх» наголосив, що ключем 
динамівців до успіху в матчі 
проти «Шахтаря» стало вміння 
його підопічних грати без м’яча. 
«Терпіти й грати без м’яча — це 
треба вміти», — похвалив свою 
команду Хацкевич.
 Теплі слова в динамівсько-
му клубі виказали й на адресу 
вболівальників, які у значній 

кількості прийшли підтрима-
ти свою улюблену команду на 
НСК «Олімпійський». Нагадає-
мо, що матч першого туру проти 
«Ворскли» «біло-сині» грали за 
порожніх трибун, відповідаючи 
таким чином перед КДК ФФУ за 
неналежну поведінку своїх уль-
трасів в останньому матчі сезо-
ну, коли динамівці переграли 
свого одвічного опонента.
 Традиційно активні, не сиділи 
столичні фанати без діла й цього 
разу, влаштувавши оригінальний 
перфоманс iз туалетним папером, 
демонструючи в такий спосіб своє 
обурення неоднозначними діями 
ФФУ. Останнім часом на адресу 
Футбольної федерації регулярно 
звучали закиди щодо її відвертої 
прихильності до одного з клубів 

УПЛ. А рішення КДК ФФУ ви-
нести одному з лідерів «Шахта-
ря» Ісмаїлі пом’якшену диск-
валіфікацію, аби бразилець не 
пропустив поєдинок проти «Ди-
намо», викликало справжнє обу-
рення української футбольної 
громади. 
 Не до кінця зрозумілим виг-
лядає й дозвіл ФФУ включити 
до регламенту-2018/2019 УПЛ 
суперечливий пункт про «зо-
лотий матч», на чому в останні 
роки неодноразово наполягали 
в «Динамо». У столичному клубі 
занепокоєні, адже  ймовірність 
того, що наприкінці чемпіона-
ту може відбутися додатковий 
матч за «золото», наближається 
до нуля, оскільки в регламен-
ті закладено занадто багато не-

реалістичних умов для того, аби 
він відбувся.
 А от перебування на першій 
позиції турнірної таблиці ЧУ-
2018/2019 після трьох турів 
«Олександрії» — реальність. 
Посівши в минулому сезоні пер-
ше серед другої шістки команд 
місце, в нинішньому сезоні ко-
манда Володимира Шарана ак-
тивно взялася за те, аби за під-
сумками «регулярки» знову не 
опинитися поза «єврокубковим 
секстетом». Хоча, не виключе-
но, що через серйозну турбулен-
тність, яку нині переживає віт-
чизняний футбол, зможе «Олек-
сандрія» замахнутися й на біль-
ше, ніж путівка до ЛЄ, де кілька 
сезонів тому хлопці Шарана 
вже змагалися. ■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Сценарій постійних перемог
Зігравши вдало без м’яча та 
продемонструвавши неабияке терпіння, 
«Динамо» знову переграло «Шахтар» 
у чемпіонаті країни

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 3-й тур. 
«Динамо» — «Шахтар» — 1:0 (Вер-
бич, 65), «Ворскла» — «Львів» — 1:0 
(Карека, 84; нереалізоване пеналь-
ті: Дуарте, 29 («Л»); вилучення: Коло-
моєць, 90 — Голиков, 90), «Зоря» — 
«Чорноморець» — 1:1 (Ратао, 23 — 
Савченко, 59), «Карпати» — «Олім-
пік» — 2:2 (Ді Франко, 32; Швед, 36 
— Кравченко, 58; Тейшейра, 87), «Де-
сна» — «Олександрія» — 0:2 (Ба-
нада, 6; Бондаренко, 53), «Арсенал-
Київ» — «Маріуполь» — 1:2 (Нгеї-
тала, 22 — Фомін, 36 (пен.); Борячук, 
44)
 Турнірне становище: «Олександ-
рія», «Динамо» — 9, «Шахтар» — 6, 
«Карпати», «Чорноморець», «Зоря», 
«Олімпік» — 4, «Десна», «Ворскла», 
«Львів», «Маріуполь» — 3, «Арсе-
нал-Київ» — 0.

■

В останніх двох «українських класико» помилки голкіпера «гірників» Андрія П’ятова допомогли 
«Динамо» відсвяткувати мінімальні перемоги. 
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ЛІГА ЄВРОПИ

Випробування французами
«Маріуполь» у третьому колі відбору ЛЄ зіграє з «Бордо»

■ ТАБЛО

 Ліга Європи. 2-й раунд кваліфікації. Мат-
чі-відповіді. «Маріуполь» — «Юргорден» — 
2:1 (у дод. час; Піхальонок, 63; Фомін, 90+7 (пен.) 
— Баджі, 77; перша гра — 1:1), «Генк» (Бель-
гія) — «Фола Еш» (Люксембург) — 4:1 (5:0), 
«Пюнік» (Вірменія) — «Тобол» (Казахстан) — 
1:0 (Трусевич («П») — 90 хв., Непогодов («Т») 
— 90 хв., 1:2).

■

Підопічні Олександра Бабича дотиснули шведський «Юргорден» в овертаймі.
Фото з сайта: ua.football.com.

❙
❙
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«Після Олімпіади в Ріо-2016 довелося на 80 відсотків оновити команду».Світлана Саїдова
головний тренер збірної України з синхронного плавання

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Змагальних форумів, які проходять 
в мультидисциплінарному фор-
маті, в спортивному світі чекають 
з особливим інтересом. Зважаючи 
на періодичний характер проведен-
ня олімпіад, європіад, універсіад, 
по-особливому готуються до них і 
безпосередні їхні учасники. Доне-
давна різного роду чемпіонати Єв-
ропи, котрі проходять на регуляр-
ній, щорічній основі (за винятком 
хіба що ігрових дисциплін, особ-
ливо футбольних), не входили до 
зони підвищеної відповідальності 
у спортсменів, хоча в окремих ви-
падках і вважалися їхнім основним 
стартом сезону. Утім після появи у 
змагальному календарі Об’єднаного 
чемпіонату Європи з літніх видів 
спорту у представників спортивно-
го бомонду з’явився ще один від-
повідальний старт в «олімпійське 
міжсезоння».

Щаслива шотландська вода
 Можлива зовнішня схожість 
ЧЄ з літніх видів спорту з Європей-
ськими іграми має умовний харак-
тер, адже на дебютні Євроігри, що 
в 2015 році відбулися в Баку, при-
їхали далеко не всі найсильніші 
спортсмени Старого світу. Водно-
час репрезентативний склад на-
ціональних збірних на І чемпіо-
наті Європи з літніх видів спорту, 
господарями котрого виступають 
Глазго та Берлін, виглядає вельми 
потужно, та й бажання їхніх лі-
дерів піднятися на найвищу схо-
динку п’єдесталу б’є через край.
 Збірна України об’єднаний ЧЄ 
проходить доволі продуктивно. 
Після трьох змагальних днів на 
п’єдестал пошани піднялись пред-
ставники п’яти спеціальностей — 
академічного веслування, плаван-
ня, велоспорту, стрибків у воду та 
синхронного плавання, здобувши, 
загалом, 11 нагород. Завдяки чо-
тирьом золотим відзнакам, а та-
кож шести срібним та одній брон-
зовій, в медальному заліку змагань 
синьо-жовта збірна перебуває на 
сьомому місці.
 Перше «золото» до українсь-
кої скарбнички поклав плавець 
Михайло Романчук, який виграв 
фінал на 400 метрів вільним сти-
лем. Дистанція, на котрій майс-
тровий стаєр — віце-чемпіон світу-
2017 на півторакілометровій дис-
танції — робив свої перші успішні 
кроки в плаванні, принесла йому 
прем’єрне «золото» ЧЄ в басейні 
олімпійського стандарту.
 Дуже близьким був 21-річний 
Романчук до того, аби зробити в 
Глазго золотий «дубль». На дис-
танції 1500 м своє протистояння з 
олімпійським чемпіоном, італій-
цем Грегоріо Палтрінієрі Михайло 
легко виграв, на шість із лишком 
секунд відірвавшись по ходу довгої 
дистанції від титулованого опонен-
та. А от виграти фінішній спринт у 
молодого німця Флоріана Велбро-
ка український стаєр не зміг, про-
гравши тому 0,73 секунди. Проте 
цей факт не завадив Романчуку пе-
реписати рекорд України, оновив-
ши його на 0,26 сек. — 14.36,88. 
 Щасливим у медальному плані 
шотландський басейн став і для 

вітчизняних синхроністок, попри 
те, що на ЧЄ до Глазго українська 
команда під керівництвом Світла-
ни Саїдової поїхала у відчутно 
оновленому складі. «Синхрон-
ний» турнір іще не завершено, а 
в активі українських водних гра-
цій чотири медалі, одна з яких має 
золотий відблиск. В умовах, коли 
ЧЄ-2018, як, власне, й усі поперед-
ні, проходить під диктовку росій-
ських синхроністок, сходження 
десяти представниць українсько-
го синхронного плавання на най-
вищу сходинку континентального 
п’єдесталу виглядає серйозною за-
явкою. І дарма, що в «комбінацій-
ному» турнірі збірна Росії участі 
не брала, золотий виступ вихова-
ниць Саїдової в довільній програ-
мі є свідченням прогресу та виз-
нання українського синхронного 
плавання. Як підтвердження цьо-
го, три срібла, здобуті українськи-
ми водними граціями в інших дис-
циплінах — соло, дуеті (обидві ме-
далі — за обов’язковий виступ) та 
команді (довільна програма).
 Так само шотландська вода 
принесла медальний успіх і ко-
манді українських «академістів», 
представники котрої на старті 
об’єднаного ЧЄ виграли дві наго-
роди на каналі в Стратклайдсько-
му парку. Старанням жіночої чет-
вірки парної в синьо-жовтій скар-
бничці опинилися перша «брон-
за», а одиночниця Діана Димченко 
принесла збірній України чергове 
«срібло».
 Без сумніву, не могли зали-
шити без престижних нагород ук-
раїнську збірну й наші стрибуни у 
воду, для котрих ЧЄ проходить у 
шотландському Единбурзі. Пер-
шими про високі амбіції наших 
водних акробатів заявив змішаний 
дует у складі Олега Колодія та Со-
фії Лискун, котрий підкорив золо-
тий рубіж.

Досвід та молодість
 Змагання майстрів велотреку 
проходить у Глазго — на велодромі 
імені сера Кріса Хоя. І тут теж не 
обходиться без звитяг українських 
повпредів. Маючи у своєму складі 
таких досвідчених трековиків, як 
Андрій Винокуров та Любов Ба-
сова, «синьо-жовті», без сумніву, 
готувалися до підкорення найви-
щих висот. Власне, так і сталося, 
щоправда, на найвищу сходин-
ку п’єдесталу наразі піднялися не 
ветерани, а представник молодо-
го покоління велогонщиків — 22-
річний Роман Гладиш, який доволі 
несподівано виграв 15-кілометро-
вий «скретч». Якщо Винокуров за-
лишається в Глазго наразі без наго-
род, то інший ветеран синьо-жов-
тої команди — Любов Басова в парі 
з Оленою Стариковою розжилася 
«сріблом» у командному спринті.
 Щодо лідера медального залі-
ку Об’єднаного чемпіонату Євро-
пи з літніх видів спорту, за медалі 
котрого змагатимуться представ-
ники 13 видів спорту, то наразі, ма-
ючи серйозний відрив та, загалом, 
11 золотих, 6 срібних та 6 бронзо-
вих відзнак, нагорі протоколу пе-
ребуває російська збірна. Другі — 
італійці (7 — 7 — 11), треті — бри-
танці (6 — 6 — 5). ■

ЛІТНІ ВИДИ

Підтверджуючи марку
На першому за ліком Об’єднаному чемпіонаті Європи українські спортсмени упевнено тримаються в «топ-10» 
медального заліку

■

Окрім вагомого срібного доробку, в активі українських синхроністок на об’єднаному ЧЄ 
є й прогресивне «золото».
Фото з сайта www.ukrinform.ru
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Перше «золото» для збірної України на I ЧЄ з літніх видів спорту виборов плавець Михайло Романчук 
на 400 м вільним стилем.
Фото з сайта www.europeanchampionships.com.
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Молодий львівський велогонщик Роман Гладиш — новоспечений чемпіон Європи зі «скретчу».
Фото з сайта www.sport-express.ua.

❙
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Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Ви знаєте, Фіро, я молодя-
там на літо здала кімнату, що в мене 
за стінкою, і тепер не можу спати 
вночi.
 — А що, такі темпераментні, що 
не дають заснути?
 — Навпаки, всю ніч прислухаю-
ся і нічого не чую.

* * *
 — Не розумію, чому такий при-
стойний ресторанчик назвали «Роз-
бійник»?
 — Рахунок принесуть — зро-
зумієте.

* * *
 — Скажіть, а навіщо хірург ро-
бить хворому наркоз перед початком 
операції?
 — Щоб той не заважав хірур-
гу своїми безглуздими порадами пiд 
час операції.

* * *
 Хлопець iз дівчиною приходять 
у кафе.
 Дівчина:
 — Я буду карпаччо, роли з чор-
ною ікрою, лобстери і мартіні з со-
ком.
 Хлопець:
 — Ти що, розбагатіла. А я буду 
каву.

* * *
 Дівчина дзвонить своєму хлоп-
цеві:
 — Приходь до мене ввечері. 
Батько, правда, вдома, але він не 
піднімається з ліжка — вчора силь-
но забив ногу.
 — На жаль, наше побачення до-
ведеться відкласти. Я теж лежу — 
в мене дуже болить те місце, об яке 
твій батько забив ногу.

По горизонталі:
 1. Буддійський храм. 7. Гене-
ральний писар Війська Запорозько-
го, батько Мотрі, яку любив гетьман 
Мазепа. 8. Тропічна рослина з дов-
гим гнучким стеблом. 9. «А вона, а 
вона сидітиме сумна. Буде пити — 
не п’яніти від дешевого вина» (ав-
тор). 10. Розплавлена силікатна 
маса високої температури, що вини-
кає у глибині земної кори. 11. Фігур-
ні стовпчики, елемент балюстради. 
14. Острів на Дніпрі, де була Чорто-
млицька січ. 17. Лісовий дух із коз-
лячими ногами в давньогрецькій мі-
фології. 18. Людина, яка не розріз-
няє кольори. 19. Один із типів пись-
ма у старовинних рукописах, за яким 
кожна літера виписувалась окремо, 
відірвано від сусідніх, прямо і чіт-
ко. 20. «А ти старий ..., ізігнувся, 
як дуга. А я молоденька, гуляти ра-
денька» (народна пісня). 21. Пред-
ставник козацької старшини на За-
порозькій січі. 
По вертикалі:
 1. Дерево, листям якого люди 
встеляли дорогу Ісусу Христу при 
в’їзді в Єрусалим. 2. Столиця Шот-
ландії. 3. Драматичний жанр. 4. Пе-
ревертень, міфічна істота, яка може 
бути і людиною, і вовком. 5. Ко-

медійний прийом, який полягає в па-
родіюванні тем, про які говорять під-
несено і з пієтетом. 6. Віршова фор-
ма з трирядкових строф, якою напи-
сана «Божественна комедія» Данте. 
11. Один із найвидатніших полко-
водців часів Визвольних змагань, 
полковник армії УНР, який звільнив 
Крим. 12. Воскоподібна речовина, з 
якої роблять свічки. 13. Англійсь-
кий економіст і демограф, автор те-
орії, згідно з якою неконтрольоване 
зростання народонаселення повин-
не призве сти до голоду на Землі. 15. 
Підставка для камери чи фотоапара-
та. 16. Зупинка в поході. 17. Твари-
на, поширена в Північній Америці, 
яка відлякує ворога неприємним за-
пахом. ■
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Варка ВОНСОВИЧ

 Тисячі жителів англійсь-
кого Йорка підписали онлайн-
петицію. Ви думаєте, їх обу-
рив вихід Великобританії з 
Євросоюзу,чи, може, війна в 
Сирії, чи смерті тисяч мігрантів, 
які гинуть у морі, так і не доб-
равшись до землі обітованої — 
Європи? Та ні, все дещо прості-
ше, хоча, як на чию думку, мож-
ливо, екзотичніше. Йоркців обу-
рила меморіальна табличка на 
честь відомої їхньої співвітчиз-
ниці Анни Лістер — англійської 
землевласниці, мемуаристки та 
мандрівниці XIX століття. Влас-
не, табличка красива, з облямів-
кою у вигляді веселкового пра-
пора — символа ЛГБТ-спільно-

ти. А от напис на ній довів жи-
телів Йорка до... петиції, бо там 
зазначалося, що Анна — «під-
приємець, яка не відповіда-
ла прийнятим у суспільстві уяв-
ленням про стосунки» (gender-
noncomforming entrepreneur), 
такий собі евфемізм до слова 
«лесбійка». Обурені йоркці вва-
жають, що це не відображає її 

сексуальну орієнтацію. Ініціатор 
петиції Джулі Фурлонг написа-
ла: «Анна Лістер, безумовно, все 
своє життя була людиною з не-
визначеною статевою приналеж-
ністю. Але водночас вона була 
лесбіянкою. Давайте не дамо їм 
викреслити цю жінку-ікону з на-
шої спільної історії». У свою чер-
гу йоркширський фонд York Civic 

Trust приніс свої вибачення всім, 
хто розчарований або ображений 
написаним текстом.
 Що цікаво, табличка вста-
новлена на будинку... церкви, 
в якій 30 березня 1834 (!) року 
панна Лістер отримала благо-
словення на укладення таємно-
го шлюбу зі своєю коханою Енн 
Уокер. Нам би їхні турботи... ■

Дара ГАВАРРА

 Нелегко бути вінценосною особою — 
постійна увага публіки, преси, все життя — на 
виду. А бути в тіні вінценосних — легко? Коли 
твоїх братів і їхніх дружин щоденно обговорю-
ють: що їли, що пили, де відпочивали, в якого 
кутюр’є одягалися. Мало хто з читачів різної 
світської хроніки, до слова, пам’ятає, що в ко-
ролеви Єлизавети, окрім принца Чарльза, є ще 
троє дітей, а у них, відповідно, — діти, також 
принци і принцеси. Про них згадують лише на 
шлюбних церемоніях їхніх знаменитих кузенів. 
Так сталося і цьогоріч, коли мало не весь світ 
обговорював спочатку заручини, а потім і мат-
римоніальну церемонію принца Гаррі та аме-
риканської актриси Меган Маркл. 
 Та свою часточку «слави» урвала нещо-
давно і принцеса Йоркська Євгенія, одна з ку-
зинок Гаррі та Вільяма. Вже офіційно оголоше-
но, що 12 жовтня Євгенія та її наречений Джек 
Бруксбенк стануть під вінець. Звісно, до їхньо-
го весілля не будуть прикуті погляди мільярдів 
людей по всьому світу, як це було зі шлюбни-
ми приготуваннями та самими весіллями спад-
коємців англійського трону, але галас у пресі 
зчинився вже немалий. І хоча про заручини 
принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка стало 
відомо ще в січні, але весілля її кузена Гар-

рі трохи «загнало» у 
тінь це повідомлен-
ня, тож зараз мож-
на наверстати втра-
чену увагу. Стало відо-
мо, що так само, як і у 
принца Гаррі та Ме-
ган Маркл, шлюбна 
церемонія пари 
буде проходити 
в каплиці Свя-
того Георга у 
Віндзорсько-
му замку.
 На-
гадає-
мо, що 
зі своїм наре-
ченим, 31-річним Дже-
ком Бруксбенком, колиш-
нім барменом, а нині — 
бізнесменом, 28-річна принцеса зустрічається 
з 2011 року. Пара познайомилася в 2010 році 
на швейцарському гірськолижному курорті Вер-
бьє. Пропозицію руки і серця після семи років 
знайомства своїй коханій Джек зробив під час 
їхньої поїздки до Нікарагуа. Зараз же вони пов-
ним ходом готуються до весільної церемонії і 
намагаються вигадати якісь фішки, які допо-

могли б пересічним споглядачам запам’ятати 
їхнє свято. Так, молодята заявили, що на їх-
ньому весіллі не буде жодного пластику (та й 
у повсякденному житті вони намагаються уни-
кати вживання цього шкідливого для екології 
планети продукту). Також за їхньою шлюбною 
церемонією зможуть спостерігати 1200 про-
стих англійців, запрошених молодятами. ■

ГЛАС НАРОДУ

Пристрасті по... табличці
Жителі англійського міста вимагають чіткого означення 
сексуальної приналежності місцевої знаменитості

■

Принцеса Йоркська Євгенія та Джек Бруксбен.❙

МАР’ЯЖ

Світло і тінь
Весільний переполох у 
королівському сімействі

■

8 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +15...+17, удень +25...+27. 

Миргород: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +15...+17, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +28...+30.

6 серпня температура води на узбережжi Чорного та Азовсь-
кого морiв становила 24-27 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 
26.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: 
уночi +13...+15, удень +25...+27. Моршин: уночi +13...+15, 
удень +25...+27.

Нинішня Росія вміє тільки 
вдавати миротворця
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