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Росії не вдається змусити 

Данію капітулювати перед 

«Північним потоком-2», США 

обіцяють нові санкції, а ЄС 

змушує росіян 

«танцювати танго»

Білу Церкву 

та Умань перевели 

на екстремальний режим 

водопостачання через 

аварію вантажівки з 

агрохімікатами
стор. 7»стор. 4» стор. 6»

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на друге півріччя!                                                   стор. 4

«Запишіть мене 
в кандидати»

Політичні партії провели 

з’їзди та представили перші 

десятки у своїх списках: 

хто балотуватиметься до 

парламенту

Танго для Путіна

стор. 5»

Будівлю уряду Молдови охороняють  силовики.
Фото з сайта newsmaker.md.
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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,595 грн 

1 € = 29,981 грн

1 рос. руб. = 0,408грн

Ну й заварили 
мамалигу...
Битва престолів у Молдові: чий уряд переможе?

Занапастили Рось



ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ 20192 ІнФорУМ
«Фраза Зеленського про відновлення Росією контролю є фактично констатацією 
окупації Донбасу. Україна просила визнати всю міжнародну спільноту, що Росія 
контролює бойовиків на Донбасі, і всі це визнають».

Юлія Мендель
прессекретар президента України.

УКРАЇНА МОЛОДА

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

Протистояння підігріли
 Ситуація на фронті загостри-
лася. Протягом двох останніх діб 
бойовики наростили кількість об-
стрілів по всій лінії, активно за-
стосовуючи заборонені Мінськи-
ми угодами 122-міліметрові ар-
тилерійські системи та міномети 
калібру 120 та 82 мм. Противник 
також обстрілював наших захис-
ників з озброєння бойових машин 
піхоти, протитанкових ракетних 
комплексів, гранатометів різних 
систем, великокаліберних куле-
метів та стрілецької зброї.
 На Донецькому напрямку те-
рористи обстрілювали Водяне, 
Талаківку, Павлопіль, Гнутове, 
Верхньо торецьке, Піски, Авдіївку, 
Березове, Невельське, Піщевик, 
Лебединське, Опитне, Новоселів-
ку Другу, Широкине, Мар’їнку, 
Красногорівку, Богданівку, Ста-
рогнатівку. На Луганькому під во-
гонь проросійських бойовиків під-
пали Новоолександрівка, Зайцеве, 
Новолуганське, Південне, Травне-
ве, Золоте, Кримське, Хутір Віль-
ний.
 За суботу-неділю втрат серед 
українських захисників немає, 
але один військовослужбовець за-
знав бойових травм. На кожен об-
стріл противник отримав адекват-

ну відповідь зі зброї, застосуван-
ня якої не суперечить Мінським 
домовленостям. За даними роз-
відки, 8 червня одного окупанта 
було знищено та ще 2 поранено, 9 
червня 10 окупантів поранено та 
знищено одну одиницю військової 
техніки.
 На Facebook-сторінці 30-ї ок-
ремої механізованої бригади ім. 
князя Костянтина Острозького 
виклали відео з підписом «Один із 
підрозділів нашої бригади знищив 
«КамАЗ» противника, який після 
нічної роботи російських бандфор-
мувань намагався довезти до одно-
го зі своїх «опорників» боєприпа-
си». Як йдеться в повідомленні, 
після невдалої спроби ворог нама-
гався витягти догораючі залишки 
колісної техніки бронемашиною 
типу БМП, яка стала наступною 
ціллю професійних дій українсь-
ких бійців.

Що зі Станицею Луганською?
 Після заяви президента Зе-
ленського про відбудову мосту в 
Станиці Луганській активізували-
ся чутки про розведення сил побли-
зу. Проте варто нагадати: розмови 
про це точаться давно, але є загро-
зи, з якими не можна не рахувати-
ся. Насамперед відновлення мос-
ту відкриє шлях окупаційним вій-
ськам углиб української території 
в напрямку Щастя та Новоайдара. 

У принципі, і мiст було знищено 
саме з оборонних міркувань. Вій-
ськові наголошують: якщо відбу-
дований міст зможе витримувати 
прохід броньованої техніки, то во-
рог не пропустить можливостi ско-
ристатися нагодою перейти на лі-
вий берег Сіверського Дiнця, зай-
няти населений пункт і укріпити-
ся там. На таке йому знадобиться 
не більше години-півтори. Не вар-
то сподіватися, що на заваді агре-
сору, який постійно порушує уго-
ди, стануть Мінські домовленості 
чи зауваження з боку спостеріга-
чів ОБСЄ. Саме тому кожна хвиля 
розмов про можливе «розведен-
ня сторін», а по суті — здачу міс-
та, викликає велике занепокоєн-
ня місцевого населення. Пам’ятаю 
мітинги, які супроводжували та-
кий варіант розвитку подій у «Ста-
ничці» раніше.
 Наразі офіційну позицію ук-
раїнських військових висловив 
штаб Операції об’єднаних сил, 
констатувавши, що «збройні фор-
мування Російської Федерації з 
напрямку населеного пункту Ми-
колаївка вкотре здійснили обстріл 
населеного пункту Станиця Лу-
ганська зі стрілецької зброї». За 
словами військового керівництва, 
зазначений факт укотре демонс-
трує небажання збройних форму-
вань Російської Федерації та оку-
паційної адміністрації дотриму-
ватися Мінських домовленостей 
щодо розведення сил і засобів на 
зазначеній ділянці місцевості, 
спланованого на 16 червня 2019 
року. Зокрема, Мінськими домов-
леностями визначено, що розве-
дення сил і засобів може бути здій-
снено лише після дотримання ре-
жиму тиші та його фіксації СММ 
ОБСЄ протягом семи діб. 
 Ураховуючи зазначене, да-
тою наступного розведення сил 
і засобів на ділянці №1 «Стани-
ця Луганська» може бути 17 чер-
вня 2019 року, лише за умов збе-
реження режиму тиші до зазначе-
ного терміну. ■

ПРОВОКАЦІЇ

Радість кацапа
Перша заява речниці президента 
України викликала суспільне 
збурення
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Давнє прислів’я «Слово не горобець, вилетить — не 
впіймаєш», вочевидь, забули або ж не розуміють його 
змісту деякі представники нинішньої влади. Бо таки 
необхідно стежити за тим, що сказано вголос. Ідеться 
про заяву прес-секретаря президента Володимира Зе-
ленського: Юлія Мендель висунула звинувачення про-
ти українських військових.
 У своєму першому публічному виступі на новооб-
раній посаді вона заявила, що в ЗСУ піддаються на 
провокації, нібито стріляючи по терористах у жит-
лові будинки, школи чи лікарні на Донбасі. Сказала 
про це під час включення в прямий ефір політичного 
ток-шоу «Право на владу» на одному з телеканалів. 
«Дуже часто наші військові потрапляють на прово-
кації. Коли стріляють із житлового будинку, школи, 
садочка, будь-якого місця, де перебувають цивільні 
люди. І після цього починається обстріл цього будин-
ку. Таким чином гинуть наші люди, українці. Власне, 
йшлося про те, щоб не піддаватися на провокації», — 
сказала вона.
 Ці слова речниці президента викликали цілий 
шквал негативних емоцій у соцмережах. Зокрема, 
відомий волонтер Роман Доник написав: «Ніколи на 
моїй пам’яті (українські бійці) не стріляли по лікар-
нях, школах і тим більше дитячих садках. Ніколи. 
Навіть якщо звідти працювали бойовики. Скрипіли 
зубами, але ніколи цього не робили».
 Інший активіст Serg Marco на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi» наголосив, відповідаючи пані Мендель: 
«Боюся вас розчарувати, але артилеристи завжди зна-
ють, куди вони стріляють. Бо стріляють по координа-
тах, які накладаються на карти. А на картах прекрас-
но видно, школа там, дитячий садок чи інший інфра-
структурний об’єкт, у якому можуть бути скупчення 
людей. І в такому випадку приймається рішення про 
заборону стрілянини, щоб не викликати жертв серед 
мирного населення. Тому, коли ви виставляєте на-
ших артилеристів відморозками, що стріляють куди 
завгодно, не розібравшись, не розуміючи куди можуть 
прилетіти снаряди, тільки тому що звідкілясь із тієї 
сторони противник веде вогонь, — то це дуже приниз-
ливо, знаєте». Також він додав, що речниця вислов-
люється, як пропагандисти Кремля: «Як правило, ве-
дення артилерiйського вогню ведеться з коригуван-
ням піднятого в небо БПЛА, що дозволяє за фактом 
спостерігати траєкторію снарядів і вносити поправки. 
І якщо якимось дивом снаряд полетить у житлові бу-
динки, буде дана зупинка вогню. І коли ви заявляєте, 
що домовленості по Мінську на тему припинення ро-
боти «арти» тільки для того, щоб наші «недалекі» ар-
тилеристи не велися на провокації, — ви повинні зна-
ти, що ви брешете».
 Нагадаємо, що президент України Володимир 
Зеленський призначив 32-річну журналістку Юлію 
Мендель своєю прессекретаркою минулого понеділ-
ка. Призначенню передував публічний конкурс, 
який оголосили 30 квітня і тривав він близько мі-
сяця. Було понад 3 тисячі претендентів. Серед кан-
дидатів — журналісти, піар-менеджери, телеведучі, 
блогери, студенти, актори.
 Варто додати, що не забарилися з реакцією на 
одіозну заяву Мендель і «брати» наші з півночі. 
Москва галасливо заявила, мовляв, українська вла-
да нарешті зізналася, що бомбить мирне населення 
Дон б а с у.
 Хоча до інформаційних диверсій РФ, з приводу і 
без, нам не звикати. Останні з них — статті в офіцій-
ному російському електронному журналі «Военное 
обозрение» явно демонструють намагання фахівців із 
Міноборони РФ впливати на кадрові рішення в ЗСУ 
після виборів президента України. Так, на початку 
червня в цьому журналі з’являється стаття про не-
покору вищого генералітету ЗСУ новому Верховному 
Головнокомандувачу щодо питань припинення вог-
ню на Донбасі. Ця стаття з офіційного ресурсу під-
хоплюється багатьма неофіційними й починає роз-
ходитись соцмережами. Мета спецслужб Росії оче-
видна: використовуючи свої ЗМІ після створення де-
кількох дискредитуючих (щодо керівництва ЗСУ) 
інформаційних приводів та за наявності можливості 
реалізації нових домовленостей, досягнутих цими 
днями в Мінську, Кремль чекає якнайскорішої змі-
ни незручного для них керівництва ЗС України. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Співробітники Служ-
би безпеки України вик-
рили посадових осіб чер-
каської митниці на злов-
живанні службовим ста-
новищем.
 Як повідомили «Ук-
раїні молодій» в управ-
лінні СБУ в Черкаській 
області, оперативники 
спецслужби встановили, 
що інспектори черкась-
кої митниці разом із пра-
цівниками комерційної 
структури, що спеціалі-
зується на наданні послуг 
із розмитнення товарів, 
налагодили механізм от-
римання неправомір-
ної вигоди від власників 
транспортних засобів.
 «Під час митного 
оформлення зловмисни-
ки вносили до офіцій-
них документів завідо-
мо неправдиві відомості 

про реальну ринкову вар-
тість ввезених автомо-
білів. Отож занижували-
ся суми сплати до бюдже-
ту обов’язкових митних 
платежів», — поясню-
ють у черкаському облас-
ному управлінні СБУ. Че-
рез функціонування такої 
«програми лояльності» за 
січень-травень ділки зба-
гатилися на більш ніж 
200 тисяч доларів США. 
І, за попередніми виснов-
ками експертів, за цей же 
період державний бюд-
жет недоотримав майже 
2,5 мільйона гривень.
 Під час санкціонова-
них обшуків в офісі бро-
керської компанії пра-
воохоронці вилучили пе-
чатки, технічну доку-
ментацію на транспортні 
засоби, договори купівлі-
продажу, рахунки-фак-
тури та інші документи, 
що підтверджують про-

типравну діяльність гру-
пи.
 Наразі вирішується 
питання щодо оголошен-
ня фігурантам справи 
про підозру в скоєнні зло-
чинів, передбачених ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ст. 
365-2, ч. 2 ст. 366 Кримі-

нального кодексу Украї-
ни, та обрання міри за-
побіжного заходу.
 Заходи з викриття 
зловмисників проводили 
спільно з Національною 
поліцією під процесуаль-
ним керівництвом проку-
ратури. ■

НА ФРОНТІ

Донецький 
напрямок палає
Бойовики різко збільшили кількість обстрілів 
позицій нашої армії

■

Правоохоронці проводять обшук.
Фото надане прес-службою управління СБУ 

в Черкаській області.
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ХАБАР

Наварчик 
iз моторчика
Черкаські митники поклали у свої 
кишені 200 тисяч доларів

■
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Бетонка 
дорожча, 
зате 
надійніша
У Кабінеті Міністрів 
України затверджено 
проект нової траси, яка 
з’єднає Одесу, Миколаїв 
i Херсон
Ірина КИРПА

 Уперше за всі роки незалежності на-
шої країни у південному регіоні реалізо-
вують інвестиційну програму в дорожній 
сфері, яка передбачає створення цемен-
тобетонної автомобільної дороги першої 
категорії, довжиною у 300 кілометрів. Як 
розповів начальник служби автомобіль-
них доріг в Одеській області Олег Вари-
вода, міжвідомча комісія з питань інвес-
тиційних проектів затвердила державний 
інвестиційний проект «Розвиток міжна-
родної автомобільної дороги М14 Одеса—
Мелітополь—Новоазовськ на ділянці Оде-
са—Миколаїв—Херсон».
 «Головна відмінність бетонних авто-
доріг — їх довговічність та міцність, — 
прокоментував рішення уряду міністр ін-
фраструктури України Володимир Оме-
лян. — Термін їх експлуатації перевищує 
28 років, що дуже важливо саме для пів-
дня України, де альтернативи таким ма-
гістралях просто немає. Адже саме у цих 
південних регіонах величезний потік 
фур та вантажівок до портів призводить 
до швидкого знищення доріг». За слова-
ми Володимира Омеляна, перш за все не-
обхідно відновити автодороги Дніпропет-
ровської, Миколаївської та Закарпатсь-
кої областей.
 Відомо, що вартість бетонної дороги 
першої категорії становить приблизно 18-
20 мільйонів гривень за будівництво одного 
кілометра траси. Покриття з асфальту кош-
тує дешевше, від 15 до 17 мільйонів гри-
вень, але й зношується значно швидше.
 За словами директора департаменту 
стратегічного розвитку дорожнього ринку і 
автомобільних перевезень Міністерства ін-
фраструктури Віктора Сасіна, термін служ-
би цементобетонного покриття без ремонту 
становить 20-25 років, тобто асфальт про-
грає утричі. Витрати на будівництво та ек-
сплуатацію зрівняються протягом 10 років. 
За підсумками двадцяти років експлуатації 
цементобетонні дороги виходять на 40 від-
сотків дешевшими, ніж асфальтові.
 Цікаво, що перші бетонні дороги 
з’явилися на території США ще у трид-
цятих роках минулого століття. Нині по-
над 60 відсотків від усіх магістралей Аме-
рики побудовані саме з цього матеріалу. В  
Європі за загальною довжиною автобанів 
iз цементобетону лідирує Німеччина, де 
під це покриття віддали 42 відсотки всіх 
доріг по країні. Загалом, від шести до сім-
десяти відсотків усіх сучасних автотрас, 
які зараз будують у країнах Європейсько-
го Союзу, виконані поністю iз цементобе-
тону.
 В Україні вперше про реконструк-
цію доріг, які передбачають цементобетон-
не покриття, заговорили у 2017 році, коли 
було представлено три проекти та підрахо-
вано, що відремонтувати доведеться 232 кі-
лометри автотрас. Нашій країні реалізація 
цієї ідеї обійдеться у 8 мільярдів гривень. 
Частину грошей візьмуть у кредит в Євро-
пейському банку реконструкції та розвит-
ку, а частину — з бюджету України.
 Зазначимо, що найвідоміша цементно-
бетонна дорога в Україні — це автомобіль-
ний шлях міжнародного значення «Вар-
шавка» довжиною 487 кілометрів. Він 
з’єднує Київ—Ковель та контрольно-про-
пускний пункт «Яготин». ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 З високою нагородою по-
вернувся до Черкас юний 
шеф-кухар Ярослав Нед-
байло з Чемпіонату Украї-
ни з кулінарного мистецтва 
в Києві. Чемпіонат за суд-
дівства міжнародного журі 
проводиться для популяри-
зації творчих досягнень, вті-
лення креативних ідей і від-
криття нових талантів у рес-
торанній сфері. У фаховій 
боротьбі із сильними супер-
никами хлопцю вдалося ви-
бороти «срібло». 
 Ярослав навчається у 
Черкаському вищому про-
фесійному училищі і до кон-
курсу його готувала викла-
дач Любов Булатецька. 
Тож на чемпіонаті талано-
витий учень приготував не 
лише смачну, а й оригіналь-

ну страву і став другим у но-
мінації «Основна страва з 
м’яса». А оцінювали його 
майстерність компетентне 
журі шеф-кухарів з Украї-
ни, Німеччини, Сербії та Бі-
лорусі.
 «Наш Ярослав і раніше 
виступав достойно на кон-
курсах, здобуваючи пере-
моги. У цьому величезна за-
слуга і його самого, і наших 
викладачів та майстрів, які 
працюють з учнями, зокре-

ма, Любові Володимирівни 
Булатецької», — розповіла 
«УМ» директорка Черкась-
кого вищого професійного 
училища Алла Азізова.
 За словами Алли Михай-
лівни, училище пишається 
і своїми учнями, а їх нині 
навчається майже 500 осіб, і 
своїми випускниками, яких 
готує і які успішно працю-
ють у галузі харчової індус-
трії, у торгівлі, у ресторан-
ному сервісі країни. ■

Заслужена нагорода 
Ярослава Недбайла.

❙
❙

ВИЗНАННЯ

Тріумф юного шефа
Черкаський студент на чемпіонаті 
кулінарного мистецтва виборов «срібло»

■

Оксана СИДОРЕНКО

 Літні шкільні канікули почалися для 
українських учнів, але, як це вже у нас 
повелося, не для їхніх батьків. Бо ремонт 
класу (а також нескінченна закупівля 
меблів, будматеріалів та приладдя) за-
звичай починають не напередодні нового 
навчального року, а таки одразу по закін-
ченні попереднього. Доки «всі вдома»...
 Тим часом влада вкотре висловила 
намір зламати багаторічну традицію: 
міністерка освіти і науки Лілія Грине-
вич нагадала, що за ремонт школи та 
навчальне обладнання відповідають 
не вчителі, а місцева влада. Таку заяву 
очільниці профільного міністерства 
щойно опублікуваи в «УП. Життя».
 «Місцева влада повністю відповідає 
за створення умов роботи школи: кому-
нальні послуги, ремонт, навчальне об-
ладнання. Органи місцевого самовряду-
вання не повинні покладати на вчителів 
відповідальність за свої зобов’язання, — 

наполягає Гриневич. — Місцеві органи 
можуть попросити школу: «Ми в межах 
своїх повноважень та грошей відремон-
туємо вам дах і коридори. Але нам не 
вистачить на (те-то), тому просимо, чи 
ви не могли б нам допомогти». Тільки 
такий стиль розмови може бути».
 За законом, місцева влада не має 
можливості використати субвенцію 
«Новій українській школі» на щось 
інше, окрім обладнання, меблів та ди-
дактику для першачків. Субвенція ця 
складає 1,38 мільярда гривень. Із тих 

грошей 386,5 мільйона гривень виді-
ляється на підвищення кваліфікації 
вчителів, ще 998,7 мільйона — на ос-
нащення початкових класів.
 Окрім того, постанова Кабміну від 4 
квітня передбачає дофінансування суб-
венції НУШ iз місцевих бюджетів. Про-
порції фінансування між субвенцією 
НУШ та місцевими бюджетами скла-
дають: для міст обласного значення — 
70% на 30%; для ОТГ — 90% на 10%; 
для сільської, гірської та території на 
лінії зіткнення — 95% на 5%. ■

ЗАЯВИ

Вмеблювати школу
Про штори і шафки вчителям не варто турбуватися. 
Краще — про знання 

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Конфлікт, який уже біль-
ше року триває на території 
одного з найбільших речо-
вих ринків Європи, днями 
увінчався відвертим кримі-
налом. Під час чергової су-
тички між опонентами не-
відомі молодики напали на 
оператора служби новин 
«Вісті» телеканала «Тріо-
лан» Вадима Макарюка і 
жорстоко його побили. Жур-
наліст потрапив до реаніма-
ції лікарні швидкої невід-
кладної допомоги, де йому 
діагностували крововилив 
у мозок. Через добу у 36-
літнього журналіста стався 
інсульт. Стан його здоров’я 
медики характеризують як 
стабільно важкий. У цій же 
бійні різні ушкодження от-
римали ще дев’ять осіб.
 Як «УМ» уже повідомля-
ла, війна на «Барабашово» 
виникла через конфлікт ін-
тересів між адміністрацією 
ринку та ініціативними гру-
пами, які взялися викону-
вати роль профспілок. На 
думку останніх, власники 
торговельного центру ство-
рюють кабальні умови для 
підприємців, обкладаючи їх 
непосильними поборами. На 
якомусь етапі до опонентів 
адміністрації приєдналися 
бійці «Національного кор-
пусу», після чого «паперо-
ва» війна перейшла у більш 
радикальну форму. Влас-
не, згадана кривава сутич-
ка стала  черговим етапом у 
затяжному конфлікті, який 
уперто не помічають місцеві 
правоохоронні органи.
 За даними адміністра-
ції ринку, бійка почалася 

біля магазину, який орен-
дує учасник АТО. Молоди-
ки спортивної статури вики-
нули речі підприємця на ву-
лицю й наказали забиратися 
геть. У пресслужбі «Бараба-
шово» запевняють, що на-
падниками були саме пред-
ставники «Нацкорпусу». У 
свою чергу, потерпілий ні-
бито одразу покликав на до-
помогу своїх побратимів, 
після чого й розгорівся си-
ловий конфлікт. Але лідер 
харківських радикалів Кос-
тянтин Немічев категорич-
но заперечив це звинувачен-
ня, повідомивши, що його 
політична сила не причетна 
до бійки взагалі.
 Хто насправді органі-
зував протистояння, з’ясо-
вують правоохоронці в рам-
кам відкритого проваджен-
ня за статтями  «Погроза або 
насильство щодо журналіс-
та», «Перешкоджання за-
конній професійній діяль-
ності журналістів» та «Роз-
бій». «Уже допитано понад 
три десятки осіб, — повідо-
мила прес-секретар прокуро-
ра Харківської області Віта 
Дубовик. — Вилучається ві-
део з камер спостереження, 
де могли потрапити події. 
Звертаємося до громадсь-
кості: може, хтось знімав на 
телефон. Встановлюємо всіх 

учасників подій».
 У свою чергу, представни-
ки різних ЗМІ готують листа 
до правоохоронців Харкова, 
міністра Арсена Авакова та 
Володимира Зеленського з 
проханням, аби ті допомог-
ли справедливо розслідува-
ти факт побиття їхнього ко-
леги. Підготувала листа до 
президента і адміністрація 
«Барабашова», в якому події 
на ринку розцінює як рей-
дерське захоплення і про-
сить захисту від радикалів. 

Останні, до речі, теж не за-
лишилися в боргу. «Сьогод-
нішня ситуація в Харкові, 
— повідомили представни-
ки «Національного корпусу» 
на своєму сайті, — сигнал до 
майбутньої «повномасштаб-
ної війни» підприємців і пат-
ріотів проти олігархату і ко-
румпованих чиновників, які 
роками грабували країну і 
встановили свої рабовласни-
цькі правила». Схоже, літо 
на Слобожанщині обіцяє 
бути гарячим... ■

Постраждалий під час барабашовських «стінка на стінку» 
журналіст — у важкому стані.

❙
❙

КРИМІНАЛ

«Гуляйполе» по-харківському
Бізнесова «війна» на ринку «Барабашово» призвела до 
кровопролиття, у якому тяжку травму отримав тележурналіст

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на друге півріччя

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,

до кінця року — 375 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,

до кінця року — 495 грн. 72 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,

до кінця року — 138 грн. 66 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на липень і наступні місяці 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на друге півріччя 
можна до 18 червня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Народні депутати, воїни АТО, волон-
тери, юристи, економісти, підприєм-
ці, журналісти — і це ще не повний пе-
релік тих, хто планує потрапити до Вер-
ховної Ради дев’ятого скликання. Біль-
шість політичних партій провели свої 
з’їзди, де назвали першу десятку тих, із 
ким пов’язують виборчi надiї. На вибори 
21 липня країна піде за змішаною систе-
мою — 50% за «мажоритаркою», а 50% 
— за партійними списками. Поки ж со-
ціологи прогнозують кількість мандатів 
у парламенті лише за партійними списка-
ми. Оскільки часу залишається все мен-
ше, політичні сили вирішили поспішити 
й майже одночасно провели свої з’їзди, де 
й оголосили списки тих, із ким атакува-
тимуть парламент. 
 Хто ж у списках? Найбільшу кіль-
кість голосів соціологи прогнозують 
партії «Слуга народу». Політична сила 
провела з’їзд, де назвала першу десятку 
свого списку і тих, хто під її брендом ба-
лотуватиметься до парламенту по «ма-
жоритарці». Як і очікувалося, першим 
йде радник Володимира Зеленсько-
го, голова партії Дмитро Разумков. Та-
кож у першій десятці представник пре-
зидента України у Верховній Раді Рус-
лан Стефанчук, генеральний директор 
телеканала «1+1» Олександр Ткачен-
ко, експерт з антикорупційної політи-
ки Галина Янченко, а також волонте-
ри, експерти та підприємці. Несподі-
ванкою стала поява під номером 10 ук-
раїнського спортсмена Жана Беленюка. 
У свою чергу, він пообіцяв, що займа-
тиметься питанням розвитку українсь-
кого спорту і свідомо йде до парламен-
ту. Проте на першій десятці у «Слузі на-
роду» вирішили не спинятися й опублі-
кували відразу перших 100 кандидатів. 
За останньою соціологією, партія має 
близько 48% підтримки виборців саме 
за списками, а це близько 108 народ-
них депутатів у парламенті. Скільки ж 
«Слуга народу» набере по мажоритар-
них округах, буде ясно вже за результа-
тами виборів. Уже відомо, що від «Слу-
ги народу» в округах підуть журналіст 
від «1+1» Олександр Дубинський та ак-
тор «95 кварталу» Юрій Корявченко, 
всім відомий як Юзік. 
 Свій з’їзд провели й «опозиціонери», 
а точніше — Опозиційна платформа «За 
життя». Саме їм соціологи поки прогно-
зують друге місце за кількістю депутатів 
у парламенті, а це приблизно 24 народні 
депутати. У списку «За життя» усім відо-
мі політики. Очолює перелік Юрій Бой-
ко, який ще нещодавно був у складі пар-
тії «Опозиційний блок», проте на вибо-
ри йде з іншим проектом. Також до спис-
ку потрапили Вадим Рабінович, Віктор 
Медведчук, Наталія Королевська, Сергій 
Льовочкін, Нестор Шуфрич та інші. І що 
цікаво, перша десятка «опозиціонерів» 
— це всі ті народні депутати, які були у 
Раді восьмого скликання. 
 Третіми за кількістю депутатів до пар-
ламенту може пройти оновлена партія 
Петра Порошенка — «Європейська Солі-
дарність». На попередніх парламентсь-
ких виборах БПП мала найбільшу кіль-
кість депутатів у парламенті, проте, оче-
видно, що повторити феномен 2014 року 
партії навряд чи вдасться.
 Першим номером iтиме п’ятий пре-
зидент України Петро Порошенко. До 
списку також входять спікер парламен-
ту Андрій Парубій, віце-спікер Ірина Ге-
ращенко, кримський татарин Мустафа 

Джемілєв, волонтери, воїни АТО. У пар-
тії пообіцяли дотримуватися проєвропей-
ського вектору та не допустити реваншу 
проросійських сил. А сам Петро Олек-
сійович заявив, що готовий буде очоли-
ти уряд країни. За даними соціологів, за 
списками партія може отримати близько 
17 мандатів. Проте в «Європейській Солі-
дарності»  великі сподівання і на мажо-
ритарні округи.  
 Четверте місце за рейтингами у пар-
тії Юлії Тимошенко «Батьківщина». Це 
єдина політична сила, яка була майже 
у кожному скликанні Верховної Ради. 
І наступна не стане винятком, адже со-
ціологи прогнозують Юлії Тимошенко 
входження до парламенту. Поки «Бать-
ківщина» — єдина політична сила, яка 
не показала свою першу десятку, на-
звавши лише першу п’ятірку списку. 
До списку Юлії Тимошенко ввійшли 
сама лідерка «Батьківщини», народний 
депутат i лідер партії «Основа» Сергій 
Тарута, колишній керівник СБУ та лі-
дер партії «Справедливість» Валентин 
Наливайченко, народні депутати Сер-
гій Соболєв та Олена Кондратюк. Голо-
вою виборчого штабу стане нардеп від 
«Батьківщини» Іван Кириленко. Та-
кож Юлія Тимошенко заявила, що її 
політична сила готова після достроко-
вих виборів єднатися в коаліцію з пар-
тією «Слуга народу».
 До списку Радикальної партії, крім 
нардепів цієї політсили, також входять 
депутати від партії «Народний фронт». 
У першій п’ятірці партії — лідер політ-
сили Олег Ляшко, народні депутати 
нинішнього скликання парламенту Вік-
тор Галасюк, Андрій Лозовий, заступ-
ник голови Чернівецької обласної ради 
Інга Маковецька і нардеп із фракції «На-
родний фронт» Іван Савка. Лідер партії 
Олег Ляшко перед висуненням канди-
датів у багатомандатному окрузі зазна-
чив, що до 8 липня недоброчесних людей 
можна буде виключити зі списку, і за-
кликав однопартійців і журналістів ре-
тельно вивчити запропоновані кандида-
тури.
 Стрімко зростає рейтинг партії «Го-
лос» Святослава Вакарчука. За соціо-
логією КМІСу, в партії вже є прохідний 
бар’єр до Верховної Ради, а загальний 
рейтинг становить 5,6% підтримки ви-
борців. Лідер політичної сили оголосив 
свою першу десятку списку. В його пе-
реліку — економісти, юристи, підпри-
ємці та відомі журналісти. Під номером 
7 — відомий активіст та антикорупціо-
нер Ярослав Юрчишин. Також до ко-
манди Вакарчука приєднався шоумен 
i телеведучий Сергій Притула. Проте 
попросив себе внести до списку аж 30-
м номером. Поки, за соціологією, до ВР 
може потрапити лише 12 народних об-
ранців. Хоча, зважаючи на те, як стрім-
ко зростає підтримка партії «Голос», 
що й показує соціологія, то, як кажуть, 
«усе можливо». 
 Партія Ігоря Смешка «Сила і честь» 
має 4,3% підтримки за соціологією групи 
«Рейтинг», проте це в межах статистич-
ної похибки, тому вона теж має шанс пот-
рапити до парламенту. У першій десят-
ці партії Смешка — колишні депутати, 
такі як Олена Сотник, яка раніше була в 
партії «Самопоміч», кримський татарин 
Рефат Чубаров із БПП та Ірина Сисоєн-
ко, також із «Самопомочі». А от несподі-
ванкою стала заява народних артистів 
Світлани та Віталія Білоножків, вони 
підтвердили інформацію, що також оби-
ратимуться до парламенту разом із пар-

тією Смешка. Проте поки не хочуть ого-
лошувати номер у списку, під яким iти-
муть на вибори. 
 До списку партїі прем’єр-міністра Во-
лодимира Гройсмана ввійшли Євген Ни-
щук, міністр культури України, Еміне 
Джапарова, перша заступниця мініст-
ра інформаційної політики, українська 
журналістка, Лілія Гриневич, міністр ос-
віти i науки. Олександр Саєнко, міністр 
Кабінету Міністрів, Павло Петренко, 
міністр юстиції, був членом партії «На-
родний фронт», Сергій Марченко, екс-за-
ступник міністра фінансів та Андрій Те-
терук, депутат Верховної Ради від «На-
родного фронту». 
 І поки списки партій доформовують, 
не варто забувати, що вибори в Україні 
— настільки непередбачуваний процес, 
що поки соціологія повідомляє свої дані, 
все може змінитися не те що за місяць, 
а вже найближчого тижня. Тим паче що 
об’єднання політичних сил стають усе 
масовішими серед українського політи-
куму. Бо, наприклад, у новій соцілогії не 
брали до уваги рейтинги вже об’єднаних 
політичних проектів, таких як «Опо-
зиційний блок» i партії мерів Одеси та 
Харкова «Довіряй ділам». Вони прове-
ли з’їзд, де також представили свою де-

сятку кандидатів до парламенту. Пер-
ший у списку партії — народний депутат 
Євгеній Мураєв. До провідної десятки 
ввійшли також народні депутати Вадим 
Новинський та Олександр Вілкул, місь-
кий голова Харкова Геннадій Кернес i 
мер Одеси Геннадій Труханов.
 Також заявили, що йдуть разом на ви-
бори й націоналісти — партії «Свобода», 
«Правий сектор» i «Національний кор-
пус». І тому соціологам у найближчих 
дослідженнях уже доведеться додавати 
їх рейтинг разом. 
 Ситуація ж на електоральному полі 
суттєво не зміниться, запевняють екс-
перти, адже не варто забувати про те, що 
голоси виборців будуть розподілятися 
між проукраїнськими та проросійськи-
ми проектами. Навряд чи виборець, який 
дотримується проєвропейського вектору, 
проголосує за партію, яка відкрито агітує 
за тісні стосунки з Росією. А ще, зважаю-
чи на те, як сьогодні формуються партій-
ні списки, в які потрапляють спортсме-
ни, артисти, зірки шоу-бізнесу та депу-
тати, які вже роками пригріли собі міс-
ця у Верховній Радi й планують і надалі 
потрапити до парламенту, таки варто не 
полінуватися і заглянути у списки полі-
тичних партій. ■

ПАСЬЯНС

«Запишiть мене 
в кандидати»
Політичні партії провели з’їзди та представили перші 
десятки у своїх списках: хто балотуватиметься 
до парламенту

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Президентські вибори в Казах-
стані в неділю, 9 червня, не місти-
ли жодної інтриги і не викликали 
більших емоцій, навіть у самому 
Казахстані. Все було визначено 
заздалегідь. «Вічний президент» 
Нусурлтан Назарбаєв залишив 
свій пост і вказав наступника. 
І він мав бути обраний беззапе-
речно. 
 Виборча кампанія майже не 
велася, плакатів iз кандидатами 
було замало; щоб не затьмарити 
«народне свято», яким оголошу-
вались усі попередні вибори са-
мого Назарбаєва. Касим-Жо-
март Токаєв, якого Назарбаєв об-
рав наступником, ще до ви борів 
виступав уже як продовжувач 
«нурсултанату» та незаперечний 
переможець виборів. У його виб-
орчій програмі не було гостро пос-
тавлених питань. Він виступав за 
все хороше. У нього наразі немає 
власного обличчя, але воно  може 

з’явитись уже після виборів. І в 
цьому полягала головна «інтри-
га» цих виборів. Бо навіть кіль-
кість відсотків голосів, набра-
них на виборах Токаєвим, нази-
вали заздалегідь — від 70 до 80. 
Бо менше 70% — це вже ганьба 
для обраної наступником люди-
ни, а більше 80% — це вже пося-
гання на «виборчу велич» самого 
Нурсултана Назарбаєва, який на-
бирав на виборах і 95%, і 97 % го-
лосів. Власне, як і передбачало-
ся, за даними екзит-полів, Касим-
Жомарт Токаєв здобув близько 
70 відсотків симпатій виборців. 
За даними ЦВК, явка на виборах 
склала 77,4 відсотка від загальної 
кількості виборців.
 Кандидатів у президенти було 
семеро, але вони не становили чу-
дову змагальну сімку. ЦВК Казах-
стану навіть підвела риску під цим 
«списком семи» на кілька днів 
раніше до закінчення визначено-
го терміну висування кандидатів 
11 травня. Навіщо витрачати зу-

силля і час, коли і так відомо, що 
є фаворит і шестеро статистів.
 Казахська опозиція слабка, її 
лави добре проріджені спецслуж-
бами Назарбаєва за 30 років його 
правління. Але спроба «огризну-
тися» таки була. 1 червня кілька 
сотень опозиційних активістів з 
усієї країни зібралися в столиці, 
тепер уже Нур-Султані, на свій 
з’їзд — «Народні збори» («Халик 
Курилтаї»). Вони прибули iз за-
кликами оголосити бойкот виб-
орам (без вибору), заснувати на-
родну демократичну партію, пе-
рейти до парламентської системи 
управління та звільнити полі-
тичних в’язнів, провести інші 
політичні, економічні та соціаль-
ні реформи. Але сотні учасників 
зібрання, яке мало розпочатися 
об 11-й годині в заздалегідь орен-
дованому та оплаченому при-
міщенні столичного готелю, зус-
тріли підсилені загони поліції. 
Делегати все ж прорвалися в го-
тель та розпочали «курултай». 

Деякі навіть устигли виголоси-
ти промови. Але представники 
адміністрації готелю неоднора-
зово заходили до зали і вимагали 
залишити приміщення. Учасни-
ки залишались на своїх місцях. 
Тоді до обіду в залі вимкнули 
електрику та мобільний зв’язок. 
Заключну резолюцію прийняли 
вже на вулиці, де чекали автобу-
си поліції. Але відбулося без аре-
штів i «посадок» у них. 
 Проте в день виборів ситуа-
ція сягнула точки кипіння. Сот-
ні протестувальників вийшли 
на головну площу Нур-Султана 
з закликом бойкотувати вибори 

без вибору. Понад 500 осіб були 
затримані. Судячи з кадрів та ві-
део з місць подій, правоохорон-
ці особливо не церемонилися — в 
автозаки людей і тягли, і несли за 
руки-ноги. Дісталося й журналіс-
там — близько двадцяти праців-
ників ЗМІ були затримані. Се-
ред них — і репортери казахської 
служби «Радіо «Свобода» Петро 
Троценко та Санія Тойкен. Ново-
обраний президент Токаєв назвав 
затриманих «провокаторами», а 
їхню акцію протесту спробою «де-
стабілізувати суспільну обстанов-
ку з боку радикально налаштова-
них елементів». ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Касим і шестеро статистів 
Вибори легалізували ставленика Назарбаєва

■

Із затриманими протестувальниками не церемонились. 
Фото з сайта  radiosvoboda.org.

❙
❙

Інна СТЕПАНЧУК

Серйозна політична криза охопила Мол-
дову. У країні говорять про держаний 
переворот, при цьому два табори суп-
ротивників звинувачують у ньому один 
одного. Що ж відбулося у цій невеликій 
країні з населенням усього 3,5 млн осіб? 
Спробуємо розібратися. 

Спіймали Конституцію на слові...
 У лютому цього року в країні відбули-
ся парламентські вибори. За їхніми ре-
зультатами, до законодавчого органу 
Молдови пройшли три головні політичні 
гравці: проросійська Партія соціалістів 
(ПСРМ), проєвропейський правий блок 
ACUM («Зараз») та Демократична пар-
тія Молдови (ДМП), очільником якої є 
олігарх і «ляльковод» країни Влад Пла-
хотнюк. Щоб сформувати парламент-
ську більшість, будь-яким двом пар-
тіям треба було об’єднатися. В суботу, 
8 червня, за день до того, як мав сплив-
ти відведений на формування коаліції 
та нового уряду час, таке об’єднання не-
сподівано сталося: практично партії-ан-
тагоністи — соціалісти та ACUM — ого-
лосили про створення коаліції. Було об-
рано спікера, лідерку соціалістів Зінаїду 
Гречаній, створено уряд, який очолила 
Мая Санду, очільниця ACUM. Прези-
дент Молдови Ігор Додон, колишній го-
лова Соціалістичної партії, створення 
нового уряду підтримав. Але, попри до-
триману букву закону, взяти владу в свої 
руки виявилося непросто. 
 Конституційний суд (який, подейку-
ють, перебуває під впливом Влада Пла-
хотнюка, що несподівано залишився поза 
політичною грою) визнав дії парламен-
таріїв незаконними. 9 червня КС тимчасо-
во відсторонив Ігоря Додона від обов’язків 
президента країни та призначив тимча-
совим виконувачем обов’язків глави де-
ржави колишнього прем’єр-міністра 
Павла Філіпа, який є соратником Влада 
Плахотнюка по ДМП. Уже як виконувач 
обов’язків президента країни Філіп роз-
пустив парламент та призначив позачер-
гові вибори на 6 вересня. В країні, по суті, 
встановилося двовладдя. І кожна зі сторін 
вважає себе законною та легітимною, зви-
нувачуючи суперників у перевороті. 
 Як пояснює цей юридичний казус «Єв-
ропейська правда», «вимоги Конститу-
ційного суду справді є гранично абсурдни-
ми». Бо Конституція Молдови каже, до-
слівно, що «президент отримує право роз-
пустити парламент» у разі неможливості 
формування уряду «протягом трьох міся-
ців». Відлік часу почався 9 березня, коли 
ЦВК оголосила кінцеві результати парла-
ментських виборів, а отже, останньою да-
тою формування уряду мало бути 9 чер-

вня, і це ніхто не ставив під сумнів. Та в 
суботу вранці, щойно соцпартія та ACUM 
домовилися про коаліцію, суд заявив, що 
досі всі рахували неправильно. На думку 
КС, слово «три місяці» у Конституції вжи-
то фігурально, а насправді треба рахувати 
90 днів — і це означає, що в п’ятницю тер-
мін сплив. А чітку фразу про те, що прези-
дент «має право» розпустити парламент, 
суд оголосив такою, що насправді означає 
«зобов’язаний» його розпустити.
 Парламент у відповідь ухвалив де-
кларацію «Про захоплену державу». В 
ній ідеться про анулювання змішаної ви-
борчої системи та висловлення вотуму не-
довіри Конституційному суду. Водночас 
лідер Демократичної партії Молдови Во-
лодимир Плахотнюк заявив, що соціаліс-
ти й блок ACUM намагаються узурпува-
ти владу в країні. У ніч проти 9 червня у 
Кишиневі протестувальники заблокува-
ли будівлі уряду, міністерства внутрішніх 
справ, Генпрокуратури та інші урядових  
органів, щоб не пустити туди нових при-
значенців, зазначає УНІАН.

Світ «готовий співпрацювати»
 У Європейському Союзі заявили, що 
готові працювати з новим урядом Мол-
дови, який очолила Мая Санду, йдеть-
ся в заяві єврокомісара Йоганнеса Гана 
та верховної представниці ЄС із питань 

зовнішньої безпеки Федеріки Моґеріні. 
«Європейський Союз позитивно сприй-
має рішення, ухвалені в суботу парла-
ментом Республіки Молдова, зокрема 
про формування коаліційного уряду. Єв-
ропейський Союз готовий працювати з 
демократично легітимним урядом на ос-
нові взаємної прихильності реформам і 
основним принципам, закріпленим у на-
шій Угоді про асоціацію», — наголошу-
ють у заяві.
 НАТО ж висловив стурбованість 
політичною кризою в Молдові та закли-
кає політичні сторони до стриманості й 
врегулювання ситуації шляхом діало-
гу. «Демократично обрані лідери Рес-
публіки Молдова повинні працювати ра-
зом, щоб подолати цю кризу. Ми підтвер-
джуємо постійну підтримку НАТО Рес-
публіці Молдова в реформуванні її 
інститутів оборони та безпеки. НАТО і 
Республіка Молдова є тісними партне-
рами понад 25 років. Ми, як і раніше, 
прихильні до незалежності, сувереніте-
ту і територіальної цілісності Республі-
ки Молдова», — йдеться в заяві офіцій-
ного представника альянсу Оани Лун-
геску.
 Водночас оцінку рішенням Консти-
туційного суду Молдови має дати Ве-
неційська комісія Ради Європи. Про це 
заявив Генеральний секретар Ради Євро-

пи Турбйорн Ягланд. «Останні рішення 
Конституційного суду є важко зрозумі-
лими та видаються довільними віднос-
но тексту Конституції та міжнародних 
стандартів верховенства права. У демок-
ратичній державі всі повинні дотриму-
ватися Конституції у випадку невизна-
ченості та необхідності об’єктивних ре-
комендацій. Тому я як Генеральний сек-
ретар вирішив запитати на термінову 
думку Венеційської комісії щодо остан-
ніх рішень, включаючи умови розпуску 
молдовського парламенту», — заявив 
Ягланд.
 У Росії ж вважають, що Молдові пот-
рібне «радикальне оздоровлення полі-
тичної ситуації». Про це сказав агенції 
«Рамблер» спецпредставник з розвит-
ку економічних відносин iз Молдовою, 
віцепрем’єр РФ Дмитро Козак. За його 
словами, раніше у владі в цій країні пе-
ребували сили, які не цуралися «відвер-
то кримінальних дій» (на Плахотнюка в 
Росії порушено кримінальну справу за 
фактом незаконного виведення із РФ 37 
млрд руб). Російський політолог, глава 
Фонду прогресивної політики Олег Бон-
даренко в коментарі «Газеті.Ru» додає: 
«Склалась унікальна ситуація, це той 
випадок, коли зійшлися інтереси і про-
європейських лібералів, і проросійсь-
ких соціалістів, і вони об’єдналися з ме-
тою повалення Плахотнюка». Експерт 
додає, що головний завданням для но-
вої влади буде прибрати людей олігарха 
з органів влади, зокрема й Конституцій-
ного суду. 
 Водночас Євген Магда з Інституту сві-
тової політики в огляді для «Укрінфор-
му» наголошує: «Україні варто уваж-
но спостерігати за ситуацією у Молдові, 
оскільки Кремль має звичку обкатувати 
там сценарії, які потім намагається ви-
користовувати в Україні».
 Відомо, що у зв’язку з ситуацією в 
Молдові Рада національної безпеки і 
оборони України зібрала термінове за-
сідання. Як повідомив секретар РНБО 
Олександр Данилюк, «проаналізували 
можливі загрози безпековій ситуації в 
регіоні, визначили завдання з відслід-
ковування ситуації та можливі заходи 
реагування у випадку її загострення». 
Інші подробиці наради не повідомля-
ються. ■

КРИЗА

Ну й заварили мамалигу...
Битва престолів у Молдові: чий уряд переможе? 

■

Конституційний суд Молдови створив небезпечний прецедент.❙



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Чим менше часу залишається до 
моменту планованого відкриття 
російського газогону «Північний 
потік-2», тим більше песимізму 
звучить в устах і самих росіян, 
і їхніх ділових партнерів у Єв-
ропі. За найпесимістичнішою 
версією для них і, відповідно, 
найоптимістичнішою для нас 
— відкриття «потоку», яке мало 
трапитися до кінця нинішнього 
року, відсунеться у часі на два-
три роки. Або і взагалі — на 
невизначений час. Із перспекти-
вою його повної зупинки... 

Готуються бити доларом
 Наразі частково економіч-
ний, а частково геополітичний 
проект Кремля не може впора-
тися з категоричною забороною 
Данії на будівництво газопро-
воду в їхніх водах. Подібна не-
поступливість неабияк дра-
тує лобістів «Північного пото-
ку», зокрема Герхарда Шреде-
ра, ексканцлера ФРН, що нині 
очолює компанію з будівниц-
тва російського газогону до Єв-
ропи. 
 Днями колишній очільник 
Німеччини зробив гнівну заяву. 
Мовляв, політика нинішнього 
уряду Данії, який поки не доз-
волив прокладати газопровід 
«Північний потік-2» у своїх те-
риторіальних водах, може пе-
решкодити запуску проекту в 
заплановані раніше терміни. 
«Північний потік-2» — цілком  
може бути введений в експлуа-
тацію вже наприкінці року. Але 
є проблема —  політика Данії. 
Це пов’язано з політичним тис-
ком США», — сказав він, за-
значивши, що заплановані на 
нинішній рік ви бори в Данії мо-
жуть змінити ситуацію і дозво-
лити закінчити укладання тру-
бопроводу вчасно.
 Сенат Сполучених Штатів 
Америки і справді вважає 
російський енергетичний про-
ект більше політичним, ніж  
суто економічним, а також 
прямим конкурентом власним 
проектам із продажу скрапле-
ного газу до Європи, — а тому 
вже кілька разів погрожувала 
учасникам консорціуму зi спо-
рудження газогону економіч-
ними санкціями. Чергова така 
заява прозвучала приблизно 
місяць тому. Сенатор від Рес-
публіканської партії Тед Круз і 
сенатор від Демократичної пар-
тії Джин Шахін підготували за-
конопроект, який пропонує на-
класти санкції на європейські 
судна, які будують газопровід 
«Північний потік-2». Також під 

санкції можуть потрапити ком-
панії, які проводять прокладку 
глибоководних трубопроводів.
 Сенатори вважають, що ком-
панії використовують «техно-
логічні ноу-хау, які є у захід-
них енергетичних компаній, 
але яких немає у Росії». Та-
кож посол США в Німеччині 
Річард Гренелл раніше натяк-
нув на санкції, які США мо-
жуть ввести щодо компаній, 
які беруть участь у російсько-
європейському проекті. Свою 
незгоду з московськими плана-
ми оприлюднив і можливий на-
ступник глави ЄК Жана-Клода 
Юнкера, кандидат на цей пост 
від провідної в ЄС Європейсь-
кої народної партії Манфред 
Вебер, заявивши, що виступає 
проти будівництва «Північно-
го потоку-2». Ще один офіцій-
ний представник США, міністр 
енергетики Рік Перрі, неодно-
разово заявляв, що докладе всіх 
зусиль, аби зруйнувати плани 
Кремля...
 Тим часом наступниця Ан-
гели Меркель на посту гла-
ви німецької партії ХДС Ан-
негрет Крамп-Карренбауер, 

навпаки, висловилася на під-
тримку будівництва газопро-
воду. Продемонструвавши, що 
назагал розстановка сил серед 
апологетів російської паливної 
докт рини та їх противників не 
змінюється. І результативним 
може бути лише той, хто актив-
ніше відстоюватиме власну по-
зицію. 

Невдача «Газпрому» — сотні 
мільйонів для України
 «Перелік американських 
санкцій  без сумнівів впливає на 
політику Данії і ЄС», — цілком 
логічно, але з нотками образи 
в голосі заявив Герхард Шре-
дер. І додав, що подібний тиск 
має не тільки доброзичливі мо-
тиви. «Американські партне-
ри абсолютно чітко показують, 
що вони більше, ніж будь-коли, 
хочуть експортувати зріджений 
природний газ на ринок Євро-
пи», — зазначив екс канцлер.
 Запуск магістральної гіл-
ки «Північний потік-2», яка 
з’єднає термінали Росії і ФРН 
по дну Балтійського моря, на-
мічений за графіком уже на кі-
нець цього року. Як щиро споді-

вається голова «Газпрому» 
Олексій Міллер, «Газпром» має 
розпочати поставки газу цим 
маршрутом уже з 1 січня 2020 
року. Газопровід, як відомо, 
має пройти через територіаль-
ні води і виняткові економічні 
зони Росії, Фінляндії, Швеції, 
Данії та Німеччини. Данія поки 
не дала дозволу на будівництво 
проекту. Президент США До-
нальд Трамп вважає, що газоп-
ровід «Північний потік-2» дасть 
Росії занадто великий вплив на 
німецьку економіку, найбіль-
шу в Європі. 
 Тим часом у Єврокомісії 
не вірять у тріумф російсько-
го проекту до кінця нинішньо-
го року. Коментуючи питання 
про український газовий тран-
зит до Європи, директор iз пи-
тань внутрішнього енергетич-
ного ринку головного директо-
рату «Енергетика» Єврокомісії 
Клаус-Дітер Борхардт заявив: 
Росія повернеться до перего-
ворів про транзит газу через 
Україну з 2020 року, адже га-
зопровід «Північний потік-2» 
не запрацює ще декілька років. 
І пояснив свою позицію: «Наш 

аргумент полягає в тому, що 
«Північний потік-2» не запра-
цює вчасно».
 За його словами, російській 
стороні знадобиться ще два-три 
роки для того, щоб «Північний 
потік-2» почав працювати. «Це 
приведе російську сторону за 
стіл переговорів. І ми повин-
ні будемо досягнути угоду, яка 
буде враховувати, перш за все, 
інтерес України, так само як і 
російський інтерес... Я оптиміс-
тично налаштований щодо того, 
що ми змусимо росіян танцюва-
ти танго», — додав Борхардт.
 Такої ж думки й очільник 
«Нафтогазу України» Андрій 
Коболєв. Ще раніше він також 
спрогнозував затримку з будів-
ництвом «потоку». «Я б так аку-
ратно сказав, що для повноцін-
ного запуску «Північного пото-
ку-2» у порівнянні з планом з 1 
січня 2020 роки вже можна до-
давати півроку, а може бути і 
рік», — сказав він. 
 Якщо Данію не вдасться зла-
мати через коліно, навіть врахо-
вуючи наступні вибори, то росія-
нам доведеться повністю пере-
робляти проект газогону. «Їм 
порекомендували вивчити мож-
ливість прокласти газопровід за 
іншим маршрутом. По суті, це 
відмова від першого маршруту 
і переклад уваги «Газпрому» на 
наступний. Новий маршрут — 
це нове вивчення, зокрема, еко-
логії, узгодження з іншими краї-
нами, це цілий новий процес. Із 
точки зору затягування часу і 
витрат на проект для «Газпро-
му» — це дуже серйозна пробле-
ма. Будь-які відстрочки дають 
нам більше можливостей вести 
переговори і зберігають на дов-
ший термін транзит територією 
України. Для України кожен мі-
сяць відтермінування цього про-
екту — це додаткові 200-250 млн. 
доларів доходу», — сказав Анд-
рій Коболєв. ■
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 В Україні можуть бути створені біржі 
з продажу природного газу та електро-
енергії. На думку голови Нацкомісії з 
цінних паперів та фондового ринку Ти-
мура Хромаєва, такий крок допоможе 
запровадити механізм для коректного 
внутрішнього ціноутворення. 
 Чи не головною проблемою вітчизня-
ного паливного ринку, на думку експер-
тів, є... відсутність того самого ринку. 
«Ми дуже багато говорили про формулу 
«Роттердам+», але нам потрібно вибуду-
вати «Роттердам» в Україні, а не брати 
ціну зі стелі, яка десь формується. Ми го-
воримо про створення повноцінних бірж 
електроенергії і природного газу в Ук-
раїні. На загальносвітових принципах, 
за світовими стандартами. Тоді  матиме-
мо чесну ціну. Вже зараз ми рухаємося в 
цьому напрямi», — наголосив Хромаєв, 
додавши, що такий підхід допоможе спо-
живачеві отримати чесну ціну, насампе-
ред завдяки зростанню конкуренції.
 Ще одна перепона, яка заважає кон-
куренції на внутрішньому паливному 
ринку, — ускладнені «правила гри» для 

іноземних гравців. А тому, на думку ек-
спертів, необхідно ініціювати законо-
давчі зміни на ринках електроенергії та 
природного газу, щоби поле гшити візит 
до нас міжнародних гравців для розроб-
ки українських родовищ. «А поки існує 
ручне управління цінами на енергоре-
сурси, до нас ніхто не прийде», — ствер-
джує Хромаєв. Потенційно ж, на його 
думку, посилення конкуренції може 
поступово знизити ціни на енергоресур-
си на десятки відсотків.
 «Збільшення чесної конкуренції за-
безпечить встановлення чесної ціни. Ко-
жен учасник цих процесів отримає мож-

ливість на страхування, хеджування 
ризиків, пов’язаних із ціновими коли-
ваннями. Такі інструменти вже викорис-
товують у світі: закупівля газу завчасно, 
це ф’ючерсні контракти тощо. Якщо ми 
будемо рухатися скоординовано і злагод-
жено з енергетиками та іншими галузя-
ми нашої економіки, то, думаю, за два 
роки зможемо створити і поставити Ук-
раїну на інвестиційну, фінансову та гло-
бальну карту, як країну, яка сама визна-
чає ціну власних енергоносіїв і агропро-
дукції», — резюмував експерт.
 Тим часом газопостачальна компанія 
«Нафтогаз Трейдинг», що входить у гру-

пу НАК «Нафтогаз України», приєдна-
лася до Української енергетичної біржі. 
Перші торги блакитним паливом через 
електронний майданчик очікуються 
вже упродовж нинішнього місяця. 
 Як відомо, торги природним газом на 
УЕБ проводяться вже понад два роки, у 
них беруть участь близько 200 трейдерів 
і приватних видобувних компаній, од-
нак обсяг торгів на біржі досі залишався 
відносно невеликим. Вихід же на ці тор-
ги великої структури, на думку аналі-
тиків, позитивно позначиться на інф-
раструктурі ціноутворення, окрім того, 
сама біржа стане ліквіднішою і навіть у 
перспективі може стати ціновим орієн-
тиром для частини продажу природного 
газу в Україні.
 Аналітики ринку також оцінюють 
зниження цін на газ, оскільки зросте кон-
куренція між постачальниками. «Прак-
тично ми досягли цінового паритету між 
промисловістю і населенням щодо газу, 
і  підійшло до того, щоб ринок був віль-
ним і постачальники для населення і про-
мисловості не розділялися», — зазначив 
експерт Центру Разумкова Володимир 
Омельченко. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Танго для Путіна
Росії не вдається змусити Данію капітулювати перед «Північним 
потоком-2», США обіцяють нові санкції, а ЄС змушує росіян 
«танцювати танго»

■

«Північний потік-2» наразі застряг у холодних прибережних водах Данії... ❙

ЗАГРОЗА З ПІВДНЯ

 Між «Північним» 
 і «Турецьким» 

 Тим часом ризики 2020 року 
для України залишаються суттєви-
ми. Адже інший, південний газогін, 
ймовірно почне працювати вчасно. Так 
званий «Турецький потік», я вважаю, 
буде запущений 1 січня 2020 року, — 
прокоментував Коболєв. — Усi обся-
ги, які Росія пустить «Турецьким пото-
ком», будуть зняті з нашої газотран-
спортної системи. Це становить при-
близно 15 млрд. кубометрів щороку. 
Від загального обсягу прокачування 
це приблизно 1/6 частина», — сказав 
Коболєв. 

■

ПРАВИЛА ГРИ

Мінус десятки відсотків
Відкриття бірж із продажу газу та електроенергії та 
доступ до нашого ринку іноземних компаній можуть 
суттєво знизити внутрішні ціни

■
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Оксана СОВА

 Водопостачання в Умані здійснюється з 
резервуарів, запасу води вистачить на три 
доби. У Білій Церкві створено запас на одну 
добу, подання води призупинено, повідоми-
ла вчора пресслужба ДСНС. Після автока-
тастрофи на Вінниччині населення кількох 
прилеглих до отруєної річки Рось регіонів 
забезпечують водою за рахунок підвозу та 
бюветів (колонок). Увечері 9 червня Біло-
церківська насосно-фільтрувальна станція 
припинила роботу. Наразі фахівці прово-
дять ретельний моніторинг якості води у 
місцях водозабору та водосховищах аква-
торії річки Рось.
 Нагадаємо, в селі Збаржівка Погреби-
щенського району Вінницької області ван-
тажівка, що перевозила хімікати, впала в 
притоку річки Рось. Небезпечні речови-
ни течією віднесло до Київщини, у зв’язку 
з чим у місті Біла Церква було вирішено 
тимчасово припинити водопостачання.
 Після того як під час транспортуван-
ня до замовників тонни інсектициду «Ну-
рал B» автомобіль доставки перекинувся 
у притоку річки Рось, на території Погре-
бищенського району загинула риба та інші 
мешканці водойм. Спеціальні служби про-
довжують робити заміри отруєння води та 
локалізують можливу зону ураження. Про 
обсяги та наслідки забруднення обіцяють 
повідомляти додатково.
 Наразі ввели заборону на вилов риби, 
купання та випас худоби в акваторії річки 
Рось. ■

НОВИНИ ПЛЮС

І порахують, і оцінять
 Уряд затвердив Порядок проведення ін-
вентаризації земель. Документ установлює 
вимоги до проведення інвентаризації земель 
під час здійснення землеустрою та складен-
ня за її результатами технічної документації 
із землеустрою щодо проведення інвентари-
зації земель. Як повідомляє «Урядовий пор-
тал», це дозволить забезпечити наповнен-
ня Державного земельного кадастру інфор-
мацією про земельні ділянки та підвищити 
ефективність здійснення контролю за вико-
ристанням та охороною земель. Визнано та-
кими, що втратили чинність, деякі застарілі 
постанови Кабінету Міністрів України. Рішен-
ня прийнято на виконання  Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо вирішення питання 
колективної власності на землю, удоскона-
лення правил землекористування у масивах 
земель сільськогосподарського призначен-
ня, запобігання рейдерству та стимулюван-
ня зрошення в Україні».

Лохина лідирує серед ягідників
 У наступні три-п’ять років в Україні ви-
саджуватимуть щонайменше 400-600 га ло-
хини. Такий прогноз озвучив керуючий пар-
тнер ТОВ «ФруТек» Олег Босий під час між-
народної конференції «Ягоди України: за-
морозка та свіжий ринок». Уже цього року 
побачимо збільшення пропозиції лохини, ви-
рощеної невеликими господарствами та гос-
подарствами населення. Очевидно, це пони-
зить її ціну. Таким чином, перехід лохини з 
преміального сегменту до масового (комоді-
зація), який спостерігається в Європі, торк-
неться й України. Експерти сподіваються, що 
цього сезону лохина стане доступною сиро-
виною для переробної промисловості. Пере-
робники зацікавлені в цій ягоді, але не мо-
жуть дозволити собі купувати її за 60-80 грн./
кг. Проте якщо ціна знизиться до 30-40 грн./
кг, візьмуть її в роботу. Поки що ціна на за-
морожену лохину в Європі стабільна і вона не 
низька. Тим часом тенденції для переробни-
ків обнадійливі: лохина обігнала малину за 
площами комерційних насаджень в Україні.

Виноградники в цифрі
 На Одещині створюють кадастрову карту, 
яка міститиме інформацію про наявність всіх 
діючих виноградників, сорти винограду, а та-
кож про перспективні ділянки, де в майбут-
ньому можна їх закладати. Це потрібно, щоб 
підготувати виноробні підприємства до під-
писання Угоди про асоціацію з ЄС і полегши-
ти процес виробництва автентичної продук-
ції, повідомив начальник управління аграрної 
політики Одеської облдержадміністрації Іван 
Петрів під час Міжнародної агропромислової 
виставки «Агро-2019». «На території нашої 
області розташовано 28,5 тис. га виноград-
ників, а це — понад 40% виноградних наса-
джень України. Середньорічне виробництво 
винограду становить 230-240 тис. тонн — 
60% від загальнодержавного виробництва. 
Також на Одещині працює 49 виноробних під-
приємств. Тому найближчим часом плануємо 
розвивати туристичні гастро-виномаршрути, 
і наразі в управлінні туризму розробляють 
туристичні маршрути до районів Одеської об-
ласті, де виробляється вино і автентична про-
дукція», — зазначив Петрів. За його слова-
ми, в основі винних туристичних маршрутів 
будуть невеликі виноробні підприємства та 
сімейні шато, адже в особистих підсобних 
господарствах — 7,4 тис. га, або 26% виног-
радних насаджень області. Також передбача-
ють гастрономічні тури до одеських сіл у гос-
тинні двори з дегустацією автентичних страв, 
зокрема бринзи, шурпи, дунайського оселед-
ця.

Курячий травень
 Експорт м’яса птиці у травні приніс Ук-
раїні $56,7 мільйона. За даними Державної 
фіскальної служби, з початку року Україна 
експортувала 255,9 тис. тонн курятини за-
гальною вартістю $176,8 млн. При цьому в 
січні-травні в саму Україну завезли тільки 50 
тис. тонн імпортної курятини загальною вар-
тістю $20 млн. У підсумку, експорт продук-
ту України перевищує імпорт у ваговому ви-
разі вп’ятеро. ТОП-споживачами українсько-
го продукту є Саудівська Аравія, Нідерланди 
та Словаччина. За 5 місяців Україна постави-
ла Саудівської Аравії курятини на $66,3 млн. 
Нідерланди за цей час купили українського 
м’яса птиці на $43,3 млн., а Словаччина — 
на $27,3 млн. ■

■

Ірина КИРПА

 Страшна нічна пожежа в селі Ко-
зачі Лагері Олешківського району 
підняла на ноги всі служби екстре-
ного реагування місцевого підпо-
рядкування. Як розповіли у прес-
службі Головного управління ДСНС 
України в Херсонській області, на 
місце події довелося виїжджати 
двом пожежно-рятувальним відді-
ленням, бригаді швидкої допомоги, 
фахівцям-оперативникам аварій-
ної служби газу. Пожежу вдалося 
локалізувати та загасити лише за 
три години, на той час будинок на 
80 квадратних метрів вигорів пов-
ністю. Сильні опіки обох ніг i рук 
отримав шестирічний хлопчик, а 
його трирічний молодший брат пос-
траждав від отруєння чадним га-
зом. Дітей терміново госпіталізу-
вали до Центральної районної лі-
карні, а пізніше перевели до відді-
лення Херсонської обласної дитячої 
клінічної лікарні. Їхньому життю 
та здоров’ю вже нічого не загрожує. 
Але допомога потрібна й батькам: 
36-річна мати також постраждала 

від чадного газу, а глава сімейства 
отримав сильні травми, коли вино-
сив дітей iз палаючого будинку, але 
від госпіталізації відмовився.
 Козачі Лагері через безперервні 
проливні зливи вже тиждень відрі-
зано від електроенергії. Мати вкла-
дала дітей спати при свічках і не по-
мітила, як одна з них упала й під-
палила домашні речі. Вогонь мит-
тєво охопив сільський будинок, не 
залишивши сім’ї шансів на поряту-
нок власного майна.
 На початку літа стихійна него-
да накоїла багато лиха в центрі на 
північному заході України. Так, 
у Житомирській області на тери-
торії агротехнічного коледжу силь-
ний вітер трощив дерева, руйнував 
дахи будівель, споруд та корпусів, 
на шматки рвав електродроти. У 
Кіровоградській області неподалiк 
від села Шостаківка Кропивниць-
кого району величезне дерево, зва-
лене силою вітру, перекрило рух по 
автотрасі. Лiквiдовувати наслідки 
урагану довелося рятувальникам. 
На Херсонщині бурхливі грози вла-
штували справжній Армагеддон, а 

найсильніше від ураганного вітру з 
проливними зливами постраждали 
саме села Олешківського району.
 У Козачих Лагерях ураган пова-
лив близько півсотні дерев, зніс дахи 
п’яти десятків будівель,зокрема 
й з місцевої школи. Від дощу впа-
ли дахи п’яти соціально значущих 
об’єктів, а зламані дерева пошкоди-
ли понад півтисячі приватних домо-
володінь. Майже тиждень без елек-
троенергії залишалися села Коза-
чі Лагері, Підстепне та Пасічник 
та ще шість населених пунктів на 
території Новокаховської міськра-
ди.
 «Ураган, який пронісся над Хер-
сонщиною, став справжньою катас-
трофою для людей, — прокоменту-
вала ситуацію очевидець подій, 
журналіст телеканала «112» Яні-
на Лебедєва. — У селі Козачі Ла-
гері падали стовпи, на церкві пог-
нуло хрест, водою затопило урожай 
на полях. Усі люди перебувають у 
шоковому стані. Ніхто не уявляє, з 
чого тепер починати відновлювати 
свої будинки. Старожили кажуть, 
що такого не бачили ніколи! На ви-
ручку лікарням та дитячим садкам 
прийшли рятувальники, які забез-
печили життєдіяльність людей за 
допомогою пересувних автоном-
них джерел живлення, організува-
ли тимчасовий підвіз питної води. 
Сільська рада Козачих Лагерів зму-
шена виділити на ліквідацію на-
слідків негоди близько 700 тисяч 
гривень, та цієї суми явно не до-
статньо для повного відновлення». 
За підрахунками фахівців Хер-
сонської обласної адміністрації, за-
гальна сума збитків через сезон до-
щів у південному регіоні перевищи-
ла планку в кілька мільйонів гри-
вень. ■

ЛИХО

Стихія 
пролонгованої дії
На Херсонщині сім’я з маленькими дітьми втратила 
будинок через незручностi

■

ФОРС-МАЖОР

Занапастили Рось
Білу Церкву та Умань 
перевели на екстремальний 
режим водопостачання 
через аварію вантажівки 
з агрохімікатами

■

Необережність водія плюс неналежна локалізація агрохімічних препаратів 
дорівнює знищенню всього живого в акваторії Росі на десятки кілометрів.
Фото з сайтів politeka.net, censor.net.

❙
❙
❙
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«Ми спілкувалися з 64 особами по обидва боки, яких звільнили. І всі казали, що 
їх катували: лупцювали чи били електричним струмом, погрожували. Ступінь 
насильства залежав від відповідей полонених». 

Фіона Фрейзер
голова Моніторингової місії ООН 

з прав людини 
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Полон — не соціальний ліфт
 Передусім вона зазначи-
ла, що терміни «бранці Крем-
ля» та «військовополонені» 
стали частиною нашої буден-
ності. Так само частиною бу-
денності, але вже родин тих, 
кому пощастило повернутися 
із запоребрикових катівень та 
буцегарень, є емоційний, по-
ведінковий та інші експорто-
вані з неволі елементи, що ін-
фікували побут сімей колиш-
ніх в’язнів. Звісно, існують 
певні викличні речі, з якими 
стикаються такі люди. Зокре-
ма, це страхи перед стигмати-
зацією та упередженим став-
ленням до власної персони в 
соціумі, трудовому колективі 
(тим паче, військовому), під 
час комунікування з держав-
ними структурами. Відомо, 
що в Україні наразі не створе-
но державного органу, упов-
новаженого вирішувати цю 
проблему в комплексі. Хоча 
загалом зроблено багато.
 — Допомога таким людям 
— питання не лише держави. 
Наприклад, працедавці опи-
няються перед вибором — узя-
ти на роботу когось із досві-
дом перебування в полоні чи 
ні. Але маю запевнити праце-
давців: коли виберете в колек-
тив таку особу, ви допомагаєте 
їй більше, ніж будь-хто, адже 
даєте шанс стати самостійним 
і незалежним у житті, — за-
уважує Наталія Зарецька.
 Основна ідея реабілітації 
після полону, яку доцільно за-
проваджувати, — відновлен-
ня почуття гідності й контро-
лю над власним життям і від-
повідальності за нього. Най-
складніше адаптацію після 
полону, за словами вповно-
важеного, проходять ті, хто і 
доти не надто давав раду собі.
 — Полон — не соціальний 
ліфт, який автоматично герої-
зує того, хто потрапив у заруч-
ники. Краще їх називати екс-
пертами з виживання. І кожен 
із них потребує поваги до до-
свіду перебування в надсклад-
них обставинах, — перекона-
на пані Зарецька. — Подіб-

на героїзація болюча для тих, 
хто справді здійснив Вчинок і 
пройшов через серйозне вип-
робування. Але багато таких 
епізодів не є публічними. Це 
зачіпає тему справедливості.
 На часі — формування єди-
ної політики щодо осіб, які 
перебувають у примусовій 
ізоляції, звільнені з-під неї 
та членів їхніх сімей. Це пот-
рібно для координації всіх до-
тичних до згаданої проблема-
тики державних органів, аби 
вони могли реалізувати ціліс-
ний процес, спрямований пе-
редусім на звільнення наших 
людей. А потім — і на ефек-
тивний їх супровід. Проте ко-
жен полонений має цілком са-
мостійну історію, до якої іноді 
важко підібрати загальні рі-
шення.
 Наталія Зарецька конста-

тує: інформаційне поле нав-
коло теми полону переванта-
жене великою кількістю фей-
ків, почасти зухвалих і поши-
рюваних через тих, від кого їх 
менш за все очікуєш почути. 
Зокрема, і представників во-
лонтерської спільноти. Укупі 
з некоректним піаром — фото 
на тлі звільнених, інтерв’ю з 
ними, коли ці люди перебува-
ли в надто емоційному, сла-
бо контрольованому стані, 
це є потужним чинником 
впливу на спільноту заруч-
ників Кремля. Інша пробле-
ма — провокування страхів, 
амбіцій, ревнощів тощо в ко-
лишніх полонених, оскільки 
не всі вони отримують одна-
ковий обсяг уваги й допомо-
ги. Тобто визріли серйозні пе-
редумови появи спеціалізова-
ної державної програми, що 
включатиме постізоляційний 
супровід експолонених, з еле-

ментами оздоровлення, реа-
даптації, зокрема професій-
ної. Таку практику слід поши-
рювати на всіх, незалежно від 
часу звільнення.

Мужність тих, хто витримав 
уполонення, варто гідно 
відзначати
 — З точки зору фахівців, 
які працювали зі звільненими 
з полону та членами їх сімей, 
ми радимо нашим посадовцям, 
які ухвалюють стратегічні 
політичні рішення в державі, 

наступні моменти. Передусім 
потрібно постійно використо-
вувати термін «військовополо-
нений» щодо наших військово-
службовців, які перебувають у 
примусовій ізоляції, — наголо-
шує Наталія Зарецька. — Таке 
визнання є відданням належ-
ного нашим військовим, подя-
ка за захист кожного з нас. Ін-
ший нюанс у тім, що слід вио-
кремлювати військових заруч-
ників від інших полонених, бо 
одна з прин ципових норм між-
народного гуманітарного пра-
ва полягає в чіткому розмежу-
ванні статусів комбатантів і 
цивільних осіб. Полон — це за-
вжди багато бруду. І питання 
кожного з них — чи вдається 
цей бруд не пустити всередину 
себе або чи вийде очиститися 
від нього. Пройти полон, зов-
сім не змінившись, практично 
неможливо. Наше завдання і 
держави — допомогти людині 

цей досвід справді перетвори-
ти на ресурс. Враховуючи, що 
з близько 4 тисяч осіб із таким 
досвідом приблизно половина 
є військовими, країні справ-
ді потрібен комплекс захисту 
та постізоляційного супроводу 
колишніх полонених.
 І мужність тих, хто вит-
римав полон, теж варто гідно 
відзначати. Деякі країни ма-
ють різного роду відзнаки за 
продемонстровану гідність у 
полоні. Не обов’язково це має 
бути військова нагорода. Ідея 
Зарецької полягає в тім, що 
приклад тих, хто був стриж-
нем, допомогою іншим, слід 
відзначати. 
 Варто зауважити, що в Ук-
раїні існує недержавний Знак 
народної пошани — Хрест 
Петра Калнишевського «За 
гідність у полоні». Ним наго-
роджують військовослужбов-
ців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Де-
ржприкордонслужби, УДО, 
добровольчих збройних фор-
мувань та волонтерів, які в 
бою були взяті в полон і не 
зрадили присязі, виявивши 
взірець мужності й незлам-
ності. Нагадаю, що військо-
вополонені українські мо-
ряки, захоплені росіянами в 
Азовському морі, нагороджені 
державними нагородами: орде-
нами Богдана Хмельницького 
III ступеня і «За мужність» III 
ступеня, а також медаллю «За 
військову службу Україні».

Ті, хто потенційно можуть 
потрапити в полон, мають 
розуміти, як там поводитися
 — Історії полонених мають 
різну ступінь публічності. Чи 
не найбільш публічна — іс-
торія військовополонених мо-
ряків. І те, як держава захи-
щає їхні інтереси, є маркером 

для тих силовиків, які продов-
жують службу, але потенцій-
но можуть втрапити у схожу 
ситуацію. Отже, вони повин-
ні розуміти, по-перше, як по-
водитися в полоні, а по-друге, 
чітко знати про свою гаранто-
вану захищеність. Наскільки 
ваші пропозиції можуть на-
бути формату правових норм, 
профільного законодавства? 
— запитую в пані Зарецької.
 — Ми чудово розуміємо: 
всіх військовослужбовців слід 
на системному рівні готува-
ти до можливого перебування 
в умовах примусової ізоляції. 
Чим краще вони до цього під-
готовлені, тим із меншими осо-
бистими втратами виходити-
муть з таких ситуацій, — від-
повідає пані Наталія. — Водно-
час усе, що пов’язано з полоном 
від часів Другої світової війни, 
і досі було достатньо табуйова-
ним. Так, великий вплив мав 
наратив «гранати у кишені», 
який у сучасному сприйнят-
ті має негативний контекст. 
Нами вже підготовлені пропо-
зиції і передані новообраному 
керівництву країни щодо ор-
ганізації відповідної політики 
на рівні держави. Відпрацьо-
вано із силовими відомствами 
питання і майбутньої підготов-
ки персоналу до умов примусо-
вої ізоляції, а також низки за-
ходів, зокрема у Збройних си-
лах, які доцільно застосовувати 
до військових, котрі поверта-
ються з полону. Бо лише сам 
такий факт зовсім не є чинни-
ком для звільнення військово-
го чи підставою для будь-яких 
звинувачень. Це підстава для 
об’єктивного з’ясування кож-
ної індивідуальної ситуації, 
зокрема про скоєні щодо цієї 
особи в полоні злочини. Також 
слід покращувати комплекси 
дипломатичних, військових, 
цивільних практик, спрямо-
ваних на звільнення таких лю-
дей. І одразу після звільнення 
має працювати механізм суп-
роводу та реабілітації. Пропо-
зиції нами частково вже підго-
товлені й перебувають на роз-
гляді. Але багато аспектів цієї 
роботи треба організовувати 
практично з нуля. І це теж час-
тина реформування армії, яка 
виходить із пострадянської 
моделі. Ми буквально шукає-
мо для того драйвери. І ми від-
криті до взаємодії з усіма си-
ловими відомствами, зокрема і 
Міноборони, для якісного від-
працювання всіх необхідних 
механізмів. ■

НАШІ

«Полон — це 
завжди багато 
бруду»
Визріли серйозні передумови для появи 
спеціалізованої державної програми, що 
включатиме постізоляційний супровід 
експолонених

■

Наталія Зарецька. ❙

В Україні існує недержавна нагорода — Хрест 
Петра Калнишевського «За гідність у полоні». Ним 
нагороджують військовослужбовців та волонтерів, які 
в бою були взяті в полон і не зрадили присязі.

Геннадій КАРПЮК

Наразі за різних форм примусової ізоляції на території Російської 
Федерації і тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської 
областей, анексованого Криму перебуває понад 120 українських 
громадян. Майже 4 тисячі наших співвітчизників мають складний 
досвід полону. Про те, яким має бути обов’язок держави і суспіль-
ства перед військовополоненими, заручниками, політв’язнями, 
звільненими з полону та членами їхніх сімей, днями в «Укрінфор-
мі» розповідала глава офісу уповноваженого президента України з 
питань реабілітації учасників АТО Наталія Зарецька.

Десятки сімей в Україні чекають на звільнення своїх рідних. 
Фото з сайта radiosvoboda.org.

❙
❙
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Катерина БАЧИНСЬКА

Третій рік поспіль в Україні працю-
ють освітні центри «Крим-Украї-
на» та «Донбас-Україна». Завдяки 
їм абітурієнти з Донбасу та Криму 
можуть вступити до українського 
вишу.  Працюватимуть вони у Дніпрі, 
Львові, Києві, Харкові, Херсоні, а та-
кож Запорізькій, Одеській та Мико-
лаївській областях. 

Що потрібно для вступу 
за спрощеною системою?
 Перш за все, від абітурієнтів ви-
магається заява та заповнена освітня 
декларація — документ, який міс-
тить інформацію про предмети, котрі 
вивчав абітурієнт, а також дані про 
особу. Згодом необхідно пройти на 
материковій Україні державну під-
сумкову атестацію з двох предметів 
— українська мова та історія Украї-
ни. У школі, закріпленій за освітнім 
центром, абітурієнт отримує довід-
ку, з якою складає вступний іспит 
з одного предмета, визначеного ви-
щим навчальним закладом, або про-
ходить творчий конкурс. Цю довід-
ку після вступу до вишу кримчани-
ну або ж вступнику з Донбасу обмі-
нюють на повноцінний атестат про 
середню освіту. 
 До Києва вступати планує  меш-
канець Донецька Святослав. Хлопе-
ць попросив поки не називати його 
прізвища, адже в розмові запевняє, 
що «не всі розуміють його вибір»: 
«Я досі не переконав батьків, що 
для мене це буде кращий варіант. 
У Києві в мене живе тітка. Проте 

батьки переконують залишатися 
в рідному місті. Скажу чесно, нія-
ких перспектив у Донецьку в най-
ближчі роки я не бачу. Та і з дип-
ломом «ДНР» я не зможу нікуди 
влаштуватися». Хлопець розпові-
дає, що мову й історію вчив удома 
сам. «Книг для старших класів у 
Донецьку з цих предметів я не мав. 
Усе в основному з інтернету. Звісно, 
це не ті знання, які б хотілося мати, 
але сподіваюся, що їх буде достат-
ньо для вступу», — розповідає Свя-
тослав. 
 У середньому процедура вступу 
триває близько 3-4 днів, запевня-
ють у МОН. На цей час виші нада-
ють абітурієнтам гуртожиток. Та-
кож мешканців окупованих тери-
торій першочергово забезпечують 
гуртожитками і на період навчання. 
Така ситуація Святослава більш ніж 
влаштовує, бо розраховував жити у 
тітки, проте у розмові дізнався і про 
гуртожиток: «Я не знав, що можна 
буде ще й жити в гуртожитку. Це 
ще більше переконує мене у тому, 
що треба пробувати вступати саме 
до Києва». 

Інкогніто — з метою безпеки
 Для того щоб гарантовано прой-
ти до вищого навчального закла-
ду на бюджетні місця за квотою, 
абітурієнту потрібно здати доку-
менти до 20 липня. Від минулого 
року в МО вирішили засекречувати 
прізвища абітурієнтів із тимчасово 
окупованих  територій та Криму. У 
розмові Святослав запевняє, що це 
дуже хороша ініціатива, бо в його 

оточенні багато хто засуджує виб-
ір — повернутися до України. «Тут 
уже питання навіть не в тому, що 
батьки просять залишитися в До-
нецьку. Більшість моїх друзів на-
віть не знають, що я планую їхати 
до Києва. Не зрозуміють, засудять і 
назвуть зрадником «республіки». У 
мене ж інше бачення свого майбут-
нього», — говорить хлопець. 
 Також абітурієнти з Криму та 
Донбасу можуть вступати до будь-
якого вишу України за загальною 
процедурою, отримавши середню ос-
віту екстерном у будь-якій школі на 
території материкової України.
 «Освітні центри працюють в Ук-
раїні з 2016 року. За цей час кіль-
кість студентів, які скористали-
ся процедурою спрощеного вступу, 
суттєво збільшилася. Приміром, у 
2016-му таких вступників було мен-
ше тисячі, тоді як зараз їх уже май-
же дві тисячі. Важливо, що, всту-
пивши через освітній центр, жителі 
Донбасу та Криму зможуть отримати 
диплом, який визнаватимуть в Ук-
раїні та світі. Загалом же ми зацікав-
лені в тому, щоб найбільше вступни-
ків із Криму та Донбасу навчалися в 
українських вишах та закладах про-
фосвіти. І ми робимо все можливе, 
щоб спростити умови для вступу та-
ких абітурієнтів. Сподіваємося, що 
цього року кількість таких вступни-
ків буде ще більшою», — наголосив 
заступник міністра освіти та науки 
Юрій Рашкевич.
 Потрапити до лав вступників 
цього року  хоче і наш співрозмов-
ник Святослав, тож пообіцяв, що як 
тільки вступить, обов’язково роз-
каже про процедуру та можливості 
навчання для переселенців у сто-
лиці. «Страх у мене є, скажу чесно. 
Але головне наважитись на перший 
крок», — додає хлопець. 
 Нагадаємо, центри «Крим-Украї-
на» відкрилися на базі 35 закладів 
вищої освіти в 8 регіонах. Центри 
«Донбас-Україна» діють на базі по-
над 40 вишів — переміщених із зони 
ООС або тих, які розташовані на під-
контрольній Україні території Лу-
ганської та Донецької областей. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Днями у Черкасах 
пройшло свято творчості 
і краси  «Мистецький ди-
вокрай», на яке завітали 
найкращі художні колек-
тиви та окремі виконавці 
закладів загальної серед-
ньої освіти та позашкілля 
області. Загалом участь у 
заході взяли понад 1 тис. 
500 учнів та педагогів.
 Про це «УМ» розповіли 
в управлінні освіти та на-
уки Черкаської ОДА. Ка-
жуть, фестиваль отримав 
сучасну інтерактивну фор-
му з проведенням майстер-
класів. На творчих май-
данчиках діти мали нагоду 
власноруч зробити сувені-
ри з різних натуральних 
матеріалів — соломи, па-
перу, також вони створю-
вали витинанки, вишива-
ли стрічкою, виготовляли 
вироби з глини та трави. 
Діяв на святі і майданчик 
зі спортивного орієнтуван-
ня, авто- та авіамоделю-
вання. А на концертних 
майданчиках можна було 
переглянути хореографіч-
ні та вокальні номери.
 За словами начальни-

ка Черкаського обласного 
управління освіти Валерія 
Данилевського, такий фес-
тиваль проводиться в об-
ласті третій рік поспіль. 
Він об’єднує дітей, якi за-
хоплюються технічною 
творчістю і мистецтвом.
 «У наших школярів тут 
вагомі здобутки — понад 
110 учнівських колективів 

на Черкащині мають зван-
ня «зразкового», а понад 20 
— «народного». Протягом 
року наші позашкільники 
здобули більше 5 тисяч пе-
ремог на обласному, всеук-
раїнському та міжнародно-
му рівнях», — наголошує 
пан Валерій.
 І додає, що у продов-
ження фестивалю відбув-

ся фінальний гала-кон-
церт, на який було зареєс-
тровано понад 350 учасни-
ків. Яскраві та неповторні 
номери не залишили бай-
дужими нікого, свідчен-
ням чому були бурхливі 
овації глядачів. А на за-
вершення відбулося уро-
чисте нагородження учас-
ників події. ■

РЕФОРМИ

Хороший 
фахівець 
— це не про 
вузівський 
диплом 
Коледжі готуватимуть молодших 
бакалаврів
Олена ЯРОШЕНКО

 У 2020 році українські коледжі та технікуми 
почнуть надавати фахову передвищу освіту. Від-
повідні норми містить Закон «Про фахову пере-
двищу освіту», ухвалений парламентом 6 червня. 
Після набуття ним чинності коледжі та технікуми 
здійснюватимуть підготовку фахових молодших 
бакалаврів і більше не набиратимуть вступників 
за рівнем «молодшого спеціаліста».
 За словами заступника міністра освіти Юрія 
Рашкевича, з 2014 року, коли було прийнято За-
кон «Про вищу освіту», коледжі та технікуми опи-
нились у невизначеному стані. З одного боку, доз-
віл тимчасово працювати в системі вищої осві-
ти вони отримали, але на практиці не мали жод-
ної нормативної бази. «Зараз парламент прийняв 
проект закону, який закладає основу для розвитку 
фахової передвищої освіти, і дуже важливо, щоб 
уже найближчим часом він набув чинності. Адже 
цей документ стосується інтересів мільйонів ук-
раїнців — близько 400 тисяч студентів, які навча-
ються у коледжах, їхніх батьків, понад 40 тисяч 
педагогів та сотень тисяч роботодавців. Тож споді-
ваємося, що найближчим часом закон буде підпи-
саний президентом та почне діяти», — зазначив 
Рашкевич.
 Над проектом закону працювала широка робо-
ча група, в яку ввійшли представники всіх заці-
кавлених сторін за активної участі народних депу-
татів та фахівців міністерства. Документ є досить 
консолідованим та враховує інтереси студентів, 
освітян, роботодавців, місцевих громад, запевня-
ють у Міносвіти.
 Приміром, врахувавши зауваження закладів 
освіти, в законі застережена їх можливість само-
стійно визначати форми освітнього процесу, пра-
во на збереження або передачу майнових комплек-
сів у разі виходу зі складу вишів, можливість до-
даткового фінансування на підвищення кваліфі-
кації.
 Суттєвих змін чимало. Зокрема, запроваджують-
ся елементи корпоративного управління закладами, 
що сприятиме врегулюванню конфлікту інтересів. 
При закладі діятиме Наглядова рада, яка працюва-
тиме над його стратегічним розвитком, шукатиме 
додаткові джерела фінансування, зможе впливати 
на керівництво в разі суттєвих проблем у діяльності; 
обрання керівника передбачатиме рейтингове голо-
сування колективу. Крім того, строк перебування на 
посаді буде обмеженим; заклади готуватимуть фа-
хових молодших бакалаврів, а за наявності ліцензії 
здійснюватимуть підготовку за коротким циклом 
вищої освіти або першим (бакалаврським) рівнем. 
Встановлено також нову систему державного фі-
нансування: субвенція з держбюджету покривати-
ме здобуття повної загальної середньої освіти, а та-
кож підготовку за спеціальностями, яким надається 
особлива підтримка; не встановлюються обмежен-
ня щодо віку студентів, кількості попередньо здобу-
тих дипломів за бюджетний кошт. З’явилася мож-
ливість формувати індивідуальні освітні траєкторії 
та надавати вибір форми освіти (мережева, дуальна, 
навчання на виробництві тощо).
 Генеральний директор директорату вищої осві-
ти та освіти дорослих МОН Олег Шаров зазначає, 
що в законі передбачено низку механізмів, спря-
мованих на розвиток освіти дорослих: «Ми закла-
ли можливість для вступу не тільки за результата-
ми ЗНО, а й на базі випробувань у закладі. У такий 
спосіб українці, які давно закінчили школу і зараз 
хочуть змінити фах, зможуть безперешкодно всту-
пити до закладу, і навіть більше — отримати кілька 
фахових освіт за бюджетні кошти. У проекті також 
є різні форми для отримання фахової передвищої 
освіти, зокрема ми розвинули розуміння дуальної 
освіти. Усе це має стати запорукою як професійного 
розвитку молодих фахівців, так і трампліном для 
успіху тих, хто прийшов для здобуття нової про-
фесії». ■

■КАМПАНІЯ

Наші діти
Абітурієнти з окупованих територій зможуть 
вступити до українських вишів без ЗНО 
та вступних іспитів: як відбуватиметься процедура

■

Мистецький фестиваль на Черкащині.
Фото надане управлінням освіти і науки Черкаської ОДА.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Де збираються «зразкові» і «народні»?
Для школярів провели «Мистецький дивокрай»

■
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Ганна ЯРОШЕНКО

Справжньою оазою для шанувальників 
книги стала ІІ Універсальна книжкова 
виставка-ярмарок «ПОШУК», що була 
організована в Полтавській обласній 
науковій бібліотеці імені І. П. Котля-
ревського, а також на інших локаціях. 
43 видавництва із 13 областей України 
представили на ній свої кращі доробки. 
Почесним експонентом виставки стала 
Республіка Білорусь, представники якої 
поділилися своїми видавничими новин-
ками. Захід було присвячено 250-літтю 
від дня народження видатного полтавця 
— батька нової української літератури 
Івана Котляревського. «Побувавши на 
Львівському книжковому форумі, зро-
зуміли, що маємо організувати подібне 
свято книги і в себе вдома, — зазначи-
ла під час урочистої церемонії відкриття 
виставки-ярмарку очільниця департа-
менту інформаційної діяльності та ко-
мунікацій із громадськістю Полтавської 
облдержадміністрації Вікторія Пилипен-
ко. — Кожен, хто відвідає цей захід, не 
пошкодує, адже неодмінно знайде тут 
щось для душі». 
У межах широкомасштабного дійства 
відбулися понад 70 різнопланових за-
ходів: тематичні виставки, презентації 
книг, зустрічі з авторами, автограф-
сесії, лекції, тренінги тощо. Зокрема, 
першого дня полтавцям презентували 
видання «Енеїди» Івана Котляревського 
1809 року з автографом автора, пош-
товий календарний штемпель «Полтав-
щина — край любові», виставку гравюр 
Володимира Попенка «Енеїда» з приват-
ної колекції Олега Денисенка... Оскільки 
програма виставки-ярмарку була дуже 
насиченою, доводилося вибирати, яко-
му із заходів віддати перевагу. Скажі-
мо, мене зацікавив телеміст, що відбув-
ся в літературній вітальні, із відомим у 
всьому світі письменником, сценарис-
том Едуардом Тополем, котрий свого 
часу проживав у Полтаві. Він презенту-
вав роман «Літаючий джаз, або Коли ми 
були союзниками», виданий українською 
мовою київським видавництвом «Саміт-
книга». Це розповідь про знамениту 
спільну радянсько-американську війсь-
кову операцію «Френтік» (припадає на 
червень—вересень 1944 року), під час 
якої місцем базування важких бомбар-
дувальників США, що завдавали нищів-
них «човникових» ударів по важливих 
об’єктах ворога, було обрано полтавсь-
кий аеродром. 

Варто завжди обома руками триматися 
за факт
 — Для мене це особливий день. Бо 
я не був у Полтаві понад 40 років. А ук-
раїнську мову вивчав узагалі років 70 
тому (до речі, навчаючись у Полтавсь-
кій середній школі № 4, мав із цієї дис-
ципліни «п’ятірку»), проте сталося так, 
що відтоді не розмовляв нею. Тому за-
раз мені дуже важко добирати потрібні 
слова. Отож перейду на російську, хоч 
дуже хотів блиснути знанням українсь-
кої, — зізнався пан Едуард. — Мої кни-
ги видані у 18 країнах різними мовами. І 
те, що роман «Літаючий джаз, або Коли 
ми були союзниками» вийшов українсь-
кою, а його перша презентація відбу-
вається саме в Полтаві, для мене над-
звичайно важливо. Тільки вчора при-
летівши з Тель-Авіва, сьогодні маю ще 
й презентацію у великій книгарні в цен-
трі Москви мого нового роману «Юність 
Жаботинського», дія якого відбувається 
в Одесі. Отож виходить, що одразу двома 
книгами повертаюся в Україну. Це дуже 
приємно й відповідально. Коли був зроб-
лений переклад «Літаючого джазу...», 
навіть пробував читати його українсь-
кою. Хоч, чесно кажучи, це було досить 
складно. Мені дуже приємно, що я зно-
ву опинився в Полтаві — хоча б із допо-
могою телемосту. 

— Свого часу саме завдяки засновни-
ку й першому керівнику нашого музею 
Дмитру Кальному було витягнено з на-
півзабуття операцію «Френтік», — нага-
дав завідувач Полтавського музею авіа-
ції й космонавтики імені Юрія Кондра-
тюка Андрій Пушкарьов. — Серед ек-
спонатів маємо навіть американський 
прапор із полтавської авіабази. Тож ве-
лика вам дяка за популяризацію цієї 
теми — роман «Літаючий джаз...» чи-
тається на одному подиху. Хотілося б 
дізнатися, до яких джерел ви вдавали-
ся під час його написання. 
 — Скажу відверто, що досить часто 
звертався до великого документального 
нарису, написаного співробітниками ва-
шого музею. Коли працював над романом, 
про який ідеться, дуже хотілося приїха-
ти до Полтави, але не склалося. Наприкін-
ці книги знайдете список джерел, із яких 
до неї увійшла якась інформація. Хоч, ок-
рім цього, довелося відшукати багато ін-
ших матеріалів. Тобто сюжет повністю 
побудований на документальних фактах. 
Звичайно, автор має право на художній 
домисел. Однак я як журналіст за своєю 
першою професією завжди обома руками 
тримаюся за факт. І певен: стосовно фак-
тології згаданої книги, то навряд чи навіть 
найсуворіший критик знайде в ній якісь 
значні помилки. 

 Де межа між документальними фак-
тами і творчим домислом? — поцікави-
лися присутні в літературній вітальні. 
 — Як відомо, чим міцніший фунда-
мент, тим легше зводити будівлю якої 
завгодно висоти. Подібне відбуваєть-
ся і в моїй творчості. Лише коли зберу 
якомога більше матеріалу, зрозумію, 
що розкопав, що тільки можна, як до-
слідник, журналіст, усе якимось чи-
ном складається в ланцюг подій (відбу-
вається, так би мовити, проблиск у моз-
ку), і от тоді можна братися за роботу. 
Коли я писав роман «Бісмарк. Російсь-
ке кохання залізного канцлера», то ці-
лих 12 років збирав матеріал у бага тьох 
книгозбірнях, зокрема в бібліотеці Кон-
гресу США у Вашингтоні, державній 
бібліотеці в Берліні тощо. Коли писав 
книгу «Юність Жаботинського», літав 
до Одеси, аби пройтися старими вули-
цями, відчути її дух. А повоєнну Пол-
таву пам’ятаю зі свого дитинства. Коли 
ми приїхали туди в 1947 році (мені на ту 
пору виповнилося 9 років, а моїй сест-
рі — 4), уся центральна вулиця Жовтне-
ва була в руїнах, не лишилося жодного 
цілого будинку. Я все пам’ятаю і прак-
тично ці часи описую в книзі «Літаючий 
джаз...». Нашій сім’ї виділили тимча-
сове пристанище в бомбосховищі. Ми з 
пацанами лазили по горах битої цегли, 

шукали патрони й підривали їх. Слава 
Богу, в мене вціліли пальці — згодили-
ся для друкарської машинки, а згодом 
— комп’ютера. Коли я писав роман про 
операцію «Френтік», вирішив із допо-
могою Googlе пройтися вулицями Пол-
тави. Ми жили на вулиці Чапаєва непо-
далік від Центрального ринку, біля яко-
го стояла красива церква. І от коли став 
шукати те місце, то не знайшов церкви. 
Шкода! Таку красиву церкву знесли! 

Розкопав подробиці реальної любовної 
історії американського льотчика 
й полтавської дівчини
 ■ Що вас підштовхнуло до написан-
ня роману «Літаючий джаз, або Коли ми 
були союзниками»? 
 — Ідея народилася, коли зовсім ви-
падково переглянув американський 
документальний фільм про операцію 
«Френтік», що називався «Американ-
ці в Полтаві». Я був просто вражений, 
бо досі нічого про ці події не знав. Одра-
зу ж зрозумів, що це стовідсотково мій 
матеріал. У такі хвилини й народжуєть-
ся книга. Переглянувши американсь-
кий фільм, я вже знав, що напишу ро-
ман. А потім витратив 4—5 років на збір 
матеріалу, бо мав ознайомитися з яко-
мога більшою кількістю джерел. Річ у 
тому, що майже всі молоді американсь-
кі льотчики (а їх було в Полтаві близь-
ко 1 тис. 200) мали при собі вузькоплів-
кові кінокамери, а тому зняли багато ма-
теріалу, що зберігається нині в архівах 
міністерства збройних сил США. І хтось 
із льотчиків написав спогади, декого 
з них навіть цитую у своїй книзі. В од-
ному з таких спогадів зазначається, що 
на американській авіабазі, з якої бом-
бардувальники летіли до Полтави, був 
свій джазовий ансамбль. І один із ко-
мандирів підібрав екіпаж музикантів. 
Цей факт дав назву моїй книзі. Пізніше 
музичний колектив, який брав участь 
в операції «Френтік», став ансамблем 
повітряних сил армії США. Як говорив 
великий єврейський письменник, лау-
реат Нобелівської премії Ісаак Башевіс-
Зінгер, не буває романів без любовної іс-
торії. А мені її якраз і бракувало. І тут я 
розкопав подробиці реальної любовної 
історії американського льотчика й пол-
тавської дівчини. Молодий американець 
настільки закохався, що пішов до Пол-
тавського обкому партії по дозвіл узяти 
шлюб. У відповідь його заарештували. 
Тобто навіть ось такі факти, які, здава-
лося б, я міг вигадати, — реальні. Є речі, 
які саме життя придумує так, як жоден 
автор придумати не в змозі. 
 ■ Яких іще книжок нам чекати від 
Едуарда Тополя? 
 — Якщо в мене вистачить духу й 
можливостей, я хотів би створити серію 
романів про великих сіоністів — заснов-
ників Держави Ізраїль, які вийшли з 
Росії, України. Скільки мені дозволять 
небеса, буду цією темою займатися. Бо 
тільки уявіть собі: дві тисячі літ ми, 
євреї, тинялися по всьому світу, жили, 
притулившись до інших народів, і рап-
том з’явилися хлопці, котрі сказали: 
все, мовляв, досить поневірянь. Вони 
на початку ХХ століття втілили в жит-
тя неймовірний проект із переселення 
мільйонів людей у пустелю, створив-
ши там державу, яка за своїм розвит-
ком досягла рівня передових країн сві-
ту. Як це було зроблено: якими інтрига-
ми, кров’ю, мужністю? Там так багато 
справді фантастичних історій, що якби 
мені подарували іще одне життя, я б, 
мабуть, упорався. 
 Насамкінець Едуард Тополь ска-
зав: «Я приїхав із СРСР у США в 1978 
році, коли за правління демократичної 
партії на чолі з Джиммі Картером краї-
на була офіційно визнана банкрутом. У 
Нью-Йорку мішками зі сміттям були за-
повнені вулиці — ці гори непотребу ся-
гали другого поверху будівель. Було від-
чуття повного провалу й безнадії. Коли 
ж президентом став Рональд Рейган, він 
за якихось три роки практично в мене на 
очах підняв Америку, всупереч лемен-
ту преси, яка щодня його просто знищу-
вала: слово «рейганоміка» стало мало 
не лайливим. Чому я про це згадав? Бо 
відтоді знаю: будь-який чесний прези-
дент може гори звернути, чого я вам і 
бажаю». ■

ПОДІЯ

У «ПОШУКу» Тополя
Книжки на виставку-ярмарок у Полтаві представили 43 видавництва

■

Рай для книгоманів.
Фото з сайта adm-pl.gov.ua.

❙
❙

Едуард Тополь (на екрані): «Мені дуже приємно, що я знову опинився в Полтаві — 
хоча б із допомогою телемосту».
Фото Ганни ЯРОШЕНКО.

❙
❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Олег КОЦАРЕВ

 «Мудра кішка Варшава» — надзви-
чайно кінематографічна проза. Часом 
вона справляє враження сценарію: так 
стрімко змінюються сцени, так портрет-
но виписано персонажів із їхніми різно-
манітними характерами, світоглядами, 
життєвими цілями й мотиваціями.
 Отже, три молоді українки, які опини-
лись у Варшаві. Всупереч можливим очі-
куванням, читач знайомиться з ними не 
тоді, коли вони щойно вирушають до «но-
вого життя», а тоді, коли це життя вже 
набуло виразних і стабільних обрисів. І ці 

обриси виявилися геть далекими від іде-
альних.
 Перша героїня — класична заробітчан-
ка Марина. Вона дуже тяжко працює в лі-
карні, такою собі асистенткою медсестер, 
виконує найважчу роботу і майже не зус-
трічає до себе людського ставлення. Схо-
же, що заробити в Польщі «золоті гори» їй 
не світить. Не дуже щастить їй і зі спілку-
ванням та особистим життям — а саме ці 
проблеми не в останню чергу дали їй пош-
товх до еміграції...
 Другу персонажку звати Вероніка. 
Теж упізнаваний тип — іноді повія, іноді 
акторка в другорядних ролях, де потріб-

на жінка певної зовнішності. Цій жінці 
вдалося вийти на стабільний фінансовий 
рівень. Але її «кар’єра» в певний момент 
передбачувано заводить у пригоди кримі-
нального характеру. Та й особливого внут-
рішнього задоволення Вероніка, людина 
не дурна, якось зовсім не відчуває.

 І, нарешті, Соломія. Ця дівчина при-
їхала до Варшави лише для того, щоб 
повчитися в університеті та помандру-
вати, скористатися перевагами прозо-
рих кордонів усередині Шенґенської 
зони. Її життя у Польщі теж не мед, але, 
на відміну від інших героїнь, вона конк-
ретно знає, що тут хоче зробити, не має 
особливих ілюзій. Соломія — образ-за-
перечення стереотипів про те, що всі ук-
раїнці в інших країнах заробітчани, не-
легали, кримінальники та інша подібна 
публіка.
 Окрема цікава частина книжки — 
розповідь Соломії про її мандри (Венеція, 
Амстердам, Іспанія, Португалія), напи-
сана у формі щоденника. До речі, цей що-
денник формою і духом вельми нагадує 
ті самі тревел-блоги, якими займалась і 
займається Яна Опарій.
 Жваве, темпераментне письмо, пе-
реконливі й суперечливі образи персо-
нажів, життєвість і вмотивованість си-
туацій, певно, зробить книжку «Мудра 
кішка Варшава» цікавою для любителів 
літератури реалістичного, а подекуди й 
есеїстичного характеру. А виважений, 
позбавлений кліше підхід до зображен-
ня життя українців у Польщі перетво-
рює повість на справжній must read для 
тих, хто надовго збирається до наших за-
хідних сусідів. ■

Наталія ДЕРКАЧ, Ірина ІВАНЧЕНКО

Як повернути дітей — майбутніх дорослих 
— до читання? Навряд чи це нині спромож-
ні зробити окремі книжки (адже для цього 
потрібен цілий комплекс стимулюючих за-
ходів на рівні держави, як у Європі), але не 
складати ж руки! Є зухвалі письменники, 
які налаштовані діяти: зокрема, поет і ви-
гадник цілого жанру впевнений, що шанси 
для залучення юних читачів є, особливо, 
якщо книжка передбачає змагальний мо-
мент та інтерактив для всіх дієвих сучас-
ників, починаючи з маленьких, — і якщо 
по-справжньому запрацює вироблена ним 
цікава метода.
 
 Україна де-факто вже — серед най-
менш читаючих країн у Європі. Не лише 
наші дорослі, а й дітлахи зменшили ужит-
ковий запас слів майже до рівня Елоч-
ки-людоїдки (плюс жаргон, нецензурна 
лексика й кілька десятків іноземних гад-
жетно-комп’ютерних термінів). У душі 
сучасника все менше живих чуттів, чут-
тєвих знань. Їх замінила інформація — го-
ловний ворог знань. 
 Автор книжки, про яку піде мова, вва-
жає, що повертати дітей до читання най-
краще методом залучення їх до інтелек-
туальної гри і творчості, а сприяє цьому 
безпосередній особистий контакт пись-
менника з дітьми — у школах, бібліоте-
ках, таборах тощо. 
 Слово «стасворди» не таке звичне для 
нашого вуха, як, скажімо, сканворди 
(скандинавські кросворди) або чайнвор-
ди (англійські). Бо цей жанр не так дав-
но придумано. До речі, історія кросвордів 
налічує трохи більше ста років: вони стали 
популярними серединою 1920-х. На зван-
ня батьківщини кросвордів претендують 
Італія, Велика Британія, США, ПАР.
 А перший зафіксований кросворд (під 
назвою «ворд-крос», Word-cross) створе-
ний Артуром Вінном і опублікований у 
газеті New York World 21 грудня 1913-го. 
Цікаво, що до створення їх долучалися й 
відомі письменники, зокрема — Владімір 
Набоков, який склав перший кросворд 
російською мовою, що його опубліковано 
в додатку «Наш світ» до газети «Руль» у 
лютому 1925 року в Берліні.
 А от стасворди не так давно вигадав 
«дядько Стас» — український поет і ви-

гадник Станіслав Бондаренко. Вони до-
корінно відрізняються не лише тим, що 
замість звичних запитань головними в 
стасвордах є поетичні, цікаві й пізнаваль-
ні дядькостасівські загадки, відгадки до 
яких (бажано олівчиком) вписуються у 
клітинки кожного з його стасвордів, чим 
і перевіряється їхня правильність. Ста-
сворди відчутно наближені до літератури, 
поезії і, власне, є літературним ноу-хау.
 До речі, перші аналогічні книжки 
С.Бондаренка з’явилися ще в часи гор-
бачовської перебудови й називалися тоді 
«Загадковий клубок» та «Новий загадко-
вий клубок», а пізніше вже виокремили-
ся в осібний авторський жанр стасвордів: 
уперше під такою назвою вони вийшли 
шість років тому, а щойно у Києві побачи-
ло світ нове доповнене видання «Стасвор-
ди із загадок для батьків та діток» (Ук-
раїнський пріоритет, 2019).
 Загадки — надзвичайно корисна впра-
ва для розуму, особливо дитячого. Неви-
падково більшість найвідоміших психоло-
гів вважають, що дуже важливо не лише 
розгадувати загадки, а й самим їх вигаду-
вати. Вони розвивають абстрактне мис-
лення, кмітливість, інтригують дітей та 
стимулюють їхню фантазію: і всьому цьо-
му сприяє книжка, про яку йдеться, ба — 
цілий новий жанр!
 Не  секрет, що віршовані загадки з двох-
чотирьох рядків легко запам’ятовуються, 
а ще збагачують знаннями, розвивають 
їх, розширюють уявлення про навколиш-
ній світ, виховують любов до рідної мови 
та літератури, адже тут широко викорис-
товується метафора, алегорія, уособлен-
ня, метонімія, порівняння. А загадкові 

стасворди ще й залучають до розумових 
вправ, спонукають творити самим, запро-
шують до корисного інтерактиву.
 Книжку побудовано за тематичним 
принципом, тут є «Транспортний стасворд» 
і «Географічний», «Крилатий» і «Домаш-
ній», «Спортивний» і «Будівельний» — хто 
чим більше цікавиться (а це, вважай, ще й 
профорієнтаційна складова).
 Звичайно, тим школярикам, які ще не 
від’їжджали далеко від домівки, буде ва-
жче розгадати цю загадку з «Географіч-
ного стасворда», ніж, скажімо, римським 
українцям:
 Де зростила малюків
 молоком своїм вовчиця,
 стало місто із віків,
 а у нім — аж дві столиці.
 І таку, мабуть, не просто — особливо, 
якщо тобі сім-вісім рочків і ти живеш у 
віддаленому селі чи містечку:
 Стрічка через річечки,
 гори і моря –
 навпіл тою стрічкою
 ділиться Земля.
 За нашими спостереженнями, всю 
книжку школярики зазвичай розгадують 
за 7–10 днів, але бувають цікаві винятки. 
Одразу після виходу «Стасвордів» автор з 
видавцем, відомим письменником Воло-
димиром Шовкошитним та іншими коле-
гами прибув на Донбас, на свято книги, 
яке проходило в розкішній бібліотеці міс-
та Покровська (колишнього Червоноар-
мійська), — там зустрічі з дітьми відбува-
лися поспіль: зал вміщував не більше ста 
учнів, і щоразу були вони з різних шкіл. 
Ті, хто під час зустрічей першим відгаду-
вав три загадки (автор загадував їх з ін-
шої — майбутньої книжки), отримували 
як приз новеньке видання «Стасвордів». 
А головне — і призери, і всі, хто тут-таки 
купували книжку (ціна її доступна навіть 
дітям), могли отримати ще й грошовий 
приз, розгадавши її до вечора (бо кияни 
тоді вирушали до столиці)! І що ви думає-
те, за пару годин симпатичний хлопчина, 
правда, вже восьмикласник, приніс пов-
ністю розгадану книжку й заробив влас-
ним розумом грошовий приз.
 Важливо, що нова книжка «Стасвор-
дів із загадок для батьків та діток» сприяє 
дитячим... перемогам, адже діти й дорослі 
можуть позмагатися. А дітлахам надваж-
ливо стверджуватися — рости в очах бать-
ків, однолітків, як і у власних очах (до речі, 
в родині саме діти часто беруть гору над до-
рослими, бо у них більше фантазії).
 До речі, автор стасвордів чи не щотиж-
ня зустрічається з учнями молодших 
класів, і за один такий день додається що-
разу 150–200 нових учасників-розгаду-
вальників. Але зустрічі — лиш зачин спів-
праці. Традиційно вони розпочинаються 

пізнавальною розповіддю про великих ук-
раїнців, зокрема про те, що саме вихідці з 
України вивели людство у космос — про 
що досі часто не знають і дорослі. А це жи-
томирянин Сергій Корольов, канівський 
Трохим Люлька (творець космічного дви-
гуна), полтавець Юрій Кондратюк (Шар-
гей) — саме про нього Станіслав Бондарен-
ко написав захопливу повість «Кролики, 
ролики і Кондратюк», — цю книжку-
білінгву (українською і англійською мо-
вами) також цікаво буде прочитати шко-
лярам. У повісті йдеться не лише про долю 
репресованого «сталінськими жиробаса-
ми» великого вченого, який зробив крес-
лення більшого й малого космічних апа-
ратів (без чого астронавт Армстронг 
не ступив би на Місяць!), та ще й точну 
траєкторію польотів до Місяця вираху-
вав. Там і про пригоди його піддослідних 
друзів-кроликів у Лісовій країні, де лісові 
мешканці вирішили, що «царі своє віджи-
ли, тож віднині вибиратимуть, як люди, 
президента»...
 Вступом до розгадування загадок за-
звичай слугує скоромовка «дядька Ста-
са», яка міститься на задній сторінці об-
кладинки «Стасвордів»:
 Кажуть мама а чи тато:
 — Знов гуляти, а читати?!
 Взяв я книжку: — А чи та ти,
 щоб тебе усім читати?
 Володар виграної чи придбаної книж-
ки, який удома першим правильно розга-
дає усі загадки і пред’явить організаторам 
заповнені стасворди, отримує в урочистій 
обстановці красивий «Диплом розумни-
ка, який першим відгадав усі стасворди» 
— за підписом автора і директора школи. 
Про це одразу повідомляє шкільний сайт 
(у багатьох школах він уже є) або шкільна 
стіннівка тощо, і тоді всі дізнаються про 
нового розумника.
 Не виключаємо, що автор дещо переоці-
нює все і вся, але він вважає, що цей жанр-
винахід повинен «стати не менш масовим, 
ніж кубик Рубіка», бо «дає перспективи гу-
манітарних навичок і чуттєвих знань». 
До речі, письменник Станіслав Бондарен-
ко вже висловив свою ідею створення Все-
українського товариства розумників: про це 
він оголосив на одній із зустрічей з юними 
читачами у школі під Києвом.
 Варто додати, що стасворди — це один 
із трьох нових жанрів, створених саме 
Станіславом Бондаренком; два інші — ро-
ман-паліндром і поема-кліп — суто для до-
рослих. І до них колись доростуть ниніш-
ні школярики. А от після виходу перших 
«Стасвордів» чимало хто з дітей почав 
сам творити загадки і... власні вірші, а та-
кож став більше читати. Як каже автор: 
«Отож мерщій — до справи: всім корисно 
буде й цікаво!» ■

ДИТЯЧЕ СВЯТО

Стасворди  —
як літературне ноу-хау

■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Прочитати перед виїздом:
тревел-застереження

■

Книжка «Мудра кішка Варшава» молодої письменниці Яни Опарій розповідає про 
те, як по-різному склалася доля трьох українок у Польщі. В усіх трьох випадках 
доля свідчить проти стереотипів. Яна Опарій раніше була відома як тревел-блогер-
ка і журналістка. Вона розповідала читачам в інтернеті про свої мандрівки. Тож не 
дивно, що подорож опинилась і в центрі її першої повісті «Мудра кішка Варшава». 
Цей твір отримав нинішнього року премію на літературному конкурсі видавництва 
«Смолоскип», але книжка вийшла друком в іншому видавництві — «Ліра-К».
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Станіслав ГОЦУЛЯК

Театральну режисерку українського по-
ходження Вірляну Ткач можна назвати 
чи не найактивнішим культурним дипло-
матом України у світі впродовж останніх 
місяців. На початку року вона видала у 
США книгу поезій Сергія Жадана англій-
ською у власному перекладі «Те, чим ми 
живемо, заради чого вмираємо». Пре-
зентувала її з автором у Нью-Йорку, а 
невдовзі там-таки організувала перфор-
манс «Жадан і джаз». Потім вирушила 
до Великої Британії з лекцією про Леся 
Курбаса. 
Упродовж останніх кількох тижнів режи-
серка Вірляна Ткач у Києві допрацьову-
вала з командою на репетиціях виста-
ву «Газ» за п’єсою Георга Кайзера, яку 
свого часу по-новаторськи інсценізував 
Лесь Курбас із «Березолем». Сьогодні, 
11 червня — прем’єра постановки в На-
ціональному театрі імені Івана Франка. 
Після цього... оперу покажуть у Відні і 
Нью-Йорку.
Із пані Вірляною ми зустрілися напере-
додні.

Співпраця з Жаданом почалася 
зі «Слова» 
 ■ Пані Вірляно, у квітні вийшла збір-
ка ваших перекладів Сергія Жадана. 
Вона зібрала немало схвальних відгуків 
у світовій пресі. Як вона з’явилася? 
 — Останній вірш у цій збірці — «Кі-
нець української силабо-тоніки», про 
письменницький будинок «Слово» у 
Харкові, це його мешканців потім назва-
ли «Розстріляним відродженням». Саме 
з нього почалася моя співпраця з Жада-
ном — це була перша його поезія, яку я 
переклала англійською. Ми познайоми-
лись із Сергієм 2002 року. Тоді, отримав-
ши премію Фулбрайта, я почала органі-
зовувати серію виступів молодих поетів 
у галереях. Я не мала чим їм платити і 
заохочувала винятково перспективою 
перекладів англійською. Я сказала Жа-
дану: «Прийди, прочитай, і я тобі зроб-
лю класний переклад». 
 Із того часу разом зі своєю приятель-
кою Вандою Фіппс я переклала 50 по-
езій Жадана. Всі вони ввійшли в збірку, 
що нині вийшла у видавництві Єльсько-
го університету. І за дуже нетривалий 
час ми справді отримали дуже гарні ре-
цензії. Британський The Times Literary 
Supplement та американська L.A.Times 
дуже високо оцінюють цю книгу, на-
зивають Жадана поетом світового кла-
су. The New York Times внесла збірку до 
списку найбільш очікуваних перекладів 
2019 року. 
 ■ Із Сергієм Жаданом вас поєднують 
не лише переклади, а й театральні про-
екти. Зокрема, один із них український 
глядач мав змогу побачити на Гоголь-
фесті кілька років тому. 
 — Загалом я використовувала тексти 
Жадана вже у чотирьох виставах, якщо 
не рахувати інші мистецькі події. Одну з 
них, «Тичина, Жадан і Собаки», показу-
вали на Гогольфесті. В ній ми поєднали 
вірші двох українських поетів, між яки-
ми — столітня відстань. І я, і Сергій, ми 
дуже любимо творчість Тичини, а над-
то ранній період. Після київської поста-
новки показали виставу в Нью-Йорку. 
До американської версії долучили на-
ших місцевих митців і, в результаті, от-
римали дуже цікаву комбінацію. 
 Поет Боб Голман (він, до речі, є ав-
тором передмови до англомовної збірки 
Жадана) створив вступну інсталяцію. 
Це такий вхід до вистави, бо мало хто у 
Сполучених Штатах знає про українсь-
ку історію, що там діялось у 1917 році. 
Крім того, Боб у цій виставі грав і спі-
вав разом із «Жаданом і Собаками». Її 
номінували на 5 нагород: за найкращу 
акторську гру, дизайн, режисуру, музи-
ку і мюзикл. Зрештою, ми отримали на-
городу кращого мюзиклу Нью-Йорку.
 ■ У квітні в Нью-Йорку ви зрежису-
вали ще один перформанс із Жаданом, 
уже джазовий. 
 — Так, в Українському музеї Нью-
Йорка Яра Мистецька група презенту-
вала концерт «Жадан і джаз». Це була 
своєрідна джазова презентація його по-
етичної збірки. Сергій читав свої поезії 

українською, актори Яра читали англій-
ський переклад, усе це відбувалось під 
музику. Її виконували джазові піаніс-
ти: американець Ентоні Колман та ук-
раїнець Фіма Чупахін. Вони — імпрові-
затори музики, а Сергій — імпровізатор 
слова, тому вийшло чудове поєднання. 
 ■ Відразу після цього був переліт до 
Великої Британії і лекції про Курбаса, 
зокрема в університеті Кембриджа...
 — Так, це була публічна лекція 
«Курбас. Український авангардний те-
атр 1920-х років». Спочатку в Лондоні, а 
потім у Кембриджі. Я підготувала і про-
вела її спільно з художником Вальде-
маром Клюзко, з яким останнім часом 
дуже активно співпрацюю, зокрема і в 
новому проекті.

Кайзер написав «Газ» сто років тому 
про... наші дні
 ■ Із Вальдемаром Клюзко ви працює-
те над оперою «Газ» (Gaz), яку ставите, 
можна сказати, за мотивами одноймен-

ної вистави Курбаса. 
 — Так, це вистава Курбаса часів ство-
рення ним «Березолю», одна з перших 
постановок його київського періоду. 
Перш за все, нам варто пригадати, які то 
були часи, як виглядав тоді старий те-
атр. Його ще називали етнографічним, 
коли на сцені горіли свічки і все було 
дуже традиційно. 
 І водночас був Курбас, який уже здо-
був славу експериментатора зі своїм 
«Молодим театром». Він збирає своїх ак-
торів, вони їдуть у Білу Церкву, гастро-
люють по селах. По кількох роках Кур-
бас повертається до Києва з усвідомлен-
ням необхідності змін. І він пише про це 
в своєму щоденнику. Зокрема, засвід-
чує, що люди ходять на Шекспіра, на 
вірші, а найкраще реагують на рух. Кур-
бас так і пише: «Рух, рух, рух!» Це був 
кінець 1921 року. Рух як основа сценіч-
ної дії стає філософією новоствореного 
«Березоля». 
 Курбас збирає дуже цікаву творчу 
групу. У нього є Вадим Меллер, дуже 
сильний дизайнер. Є Шуварська, яка 
була головним хореографом і про яку 
нині дуже мало знаємо. Також є Буць-
кий, композитор, який одним із перших 
в Україні почав писати індустріальну 
музику. Водночас Вероніка Черняхівсь-
ка перекладає з німецької п’єсу Георга 
Кайзера, що написана кілька років пе-
ред тим. І Курбас береться за постанов-
ку твору, який на той час є одним із най-
популярніших у світі. 
 ■ Чим вас зацікавила ця постановка, 
що взялися фактично за її реконструк-
цію майже через століття після виходу? 
Що було в ній новаторського для свого 
часу?
 — Багато що нам стало відомо піс-
ля того, як у театральному музеї ми 
знайшли сім фотографій з тієї постанов-
ки, а також спогади акторів. Вони роз-
повідають, як починалася вистава. На 
дуже абстрактну конструкцію виходять 
актори, які грають робітників. Вони роб-
лять певні жести, зображують роботу на 
якихось машинах, станках. Тоді вони 
самі перетворюються на ті машини, а 
потім перетворюються на газ, і той газ 
вибухає. 
 Кайзер написав цю річ рівно сто років 

тому і зобразив у ній світ майбутнього, 
яким він його уявляв через століття. 
Тобто це про наші дні, сучасні технок-
ратичні часи з усіма техногенними ка-
тастрофами. І те, як інтерпретував п’єсу 
Курбас, було чимось надзвичайним для 
тих днів: досі не було, щоб хтось в історії 
робив таке. Бо до того часу актор у теат-
рі отримував певну роль і грав її з почат-
ку до кінця вистави. 
 А тут ми бачимо перетворення впро-
довж вистави. Маємо абстрактну конс-
трукцію на сцені, урбаністичну музику, 
кількадесят акторів рухаються під ін-
дустріальну музику, демонструючи ро-
боту на фабриці, вони грають механіч-
ний процес, потім речовину, потім — ви-
бух. Далі йде розвиток дії за Кайзером, 
але саме ця частина для мене як для ре-
жисера найцікавіша. Тут видно роботу 
режисера, про що він думає.
 ■ Отже, це буде не інсценізація п’єси 
Георга Кайзера, а більшою мірою рі-
мейк постановки Леся Курбаса?
 — Я б назвала її так: робота, натхне-
на постановкою Курбаса, який ставив 
Георга Кайзера. Головна відмінність — 
це є опера, тобто зовсім інший жанр. І до 
опери ми прийшли теж досить несподі-
вано. 
 Усе почалося зі знайомства з Рома-
ном Григорівим та Іллею Разумейком. 
Вони завітали на мою виставку, присвя-
чену Курбасу, що я проводила її мину-
лої осені в Мистецькому арсеналі. Я по-
чала їм розповідати про виставу, і вони 
спитали в мене, де музика? А музика Бу-
цького, що лунала у виставі і була дуже 
важливою її складовою, не збереглася. 
Я кажу їм: нема, може знайдете? А вони 
відповіли: ми не шукаємо, ми можемо 

написати. 
 Я спочатку подумала, що десь хви-
лин на десять напишуть, і ця музи-
ка супроводжуватиме мою розповідь. 
Вони поїхали на закордонні гастролі, 
а коли за тиждень повернулись, по-
казали матеріал. І тоді я зрозуміла, 
що то має бути опера. Одразу почала 
зв’язуватись із дизайнером, костюме-
ром, із якими вже працювала раніше.
 ■ Отже, Григорів і Разумейко висту-
пили як автори музики. Хто ще долу-
чився до створення опери?
 — Ілля і Роман виступають не лише 
як композитори. Вони ще задіяні як 
музиканти, і як дійові особи. Ілля грає 
на фортепіано і виконує роль інженера. 
Він фактично і є центром газу. Роман 
— син власника фабрики, менеджер 
проекту за сценарієм. Вони такі чудові, 
самі повибирали собі ролі (сміється). 
 Також є шість вокалістів: учасни-
ки Nova Opera Мар’яна Головко, Анна 
Кирш, Руслан Кирш, Андрій Кошман, 
Євген Рахманін, а також Олександ-
ра Мельє, українка, що живе в Пари-
жі. Всі суперові, дуже відкриті на різ-
ні ідеї. І вони, будучи професійними 
оперними співаками, не просто співа-
ють, вони грають, рухаються. Як саме 
рухатись, їх учить чудовий австрійсь-
кий хореограф Симон Маєр. 
 І звісно, це художник Вальдемар 
Клюзько, з яким я багато співпрацюю 
і про якого вже згадувала. Крім тексту 
власне Кайзера, у виставі також є по-
езія Тичини. Зокрема, «Весна встає», 
дуже гарний вірш, який я люблю. Він 
маловідомий, оскільки знайшли його 
порівняно нещодавно у щоденниках 
Тичини. 

ДОВІДКА «УМ»

 Вірляна Ткач — американська театральна режисерка, письменниця, дослідниця, перекладачка.
 Закінчила Беннінґтон коледж у Вермонті та Колумбійський університет у Нью-Йорку. 
 1990 р. — заснувала мистецьку групу Yara Arts Group при експериментальному театрі Ля Мама в 
Нью-Йорку. Створила близько 30 театральних постановок. 
 Заснувала та провадила театральні майстерні зі студентами при Гарварді, в театральних інститутах 
у Києві та Харкові, в Києво-Могилянській академії, в Нью-Йоркському університеті, університеті Пенн-
Стейт, в Бакнел, Вінніпезі, Торонто, Бишкеку, Улан-Баторі та Улан-Уде. 
 Від 1989 року разом із Вандою Фіппс перекладає українську поезію. 
 Одна із засновників Міжнародного товариства Леся Курбаса, авторка театрознавчих праць.

■

Вірляна Ткач: Курбаса 
що замість одягатися 

на сцені догори ногами
Американська театральна режисерка українського походження — 

про видану у США книгу Сергія Жадана англійською у власному перекладі 
та прем’єру «Газу» у київському Національному театрі імені Івана Франка

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Вірляна Ткач перекладає вірші Сергія Жадана і робить з ним театральні проекти. (2018 р.)❙
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«У моїй університетській виставі мав 
зіграти Обама»
 ■ Вірляно, ви, театральний режисер і 
водночас дослідник Курбаса, достемен-
но вивчили його творчу спадщину, ор-
ганізували виставки, йому присвячені. 
Складається враження, що при поста-
новці «Газу» ви застосовуєте науковий 
підхід...
 — Певною мірою я до кожної вистави 
це привношу. Але в мене ніколи не було 
ідеї відтворити те, що робили колись. Рад-
ше, я все це роблю, щоб бути натхненою. 
Гадаю, неможливо відтворити постановку 
столітньої давнини. Неможливо постави-
ти Шекспіра так, як це робили в його часи. 
Дехто робить такі спроби, але я вважаю то 
безцільним. Бо найважніша частина теат-
ру — це авдиторія. А до авдиторії Шекс-
піра ми не маємо жодного доступу. Шек-
спір писав у своїх п’єсах багато того, що 
ми нині цілковито не розуміємо. Мусимо 
читати багато нотаток, додаткової літера-
тури, щоб то зрозуміти. 
 Ми тепер знайшли музику до кур-
басівської вистави «Алло, на хвилі 477!». 
Там є пісня, в якій дуже багато якихось 
натяків на тогочасні, 1927 року, політич-
ні і суспільні реалії, і вони абсолютно не-
вловимі для сучасної публіки. То як мож-
на це відтворити? Неможливо, треба своє 
писати. 
 Я думаю, у тім, власне, суть культу-
ри: ти вступаєш у діалог з іншим митцем 
крізь час і простір, по-своєму відчуваєш 
його матеріал. Чи йому би те сподобалось, 
чи ні, то вже інша річ. 
 Я можу написати про Курбаса наукову 

статтю, але скільки людей її прочитають? 
Тому я хочу щоб якомога більше людей це 
побачило, зрозуміло, захоплювалося тим, 
як захоплююсь я. Хочу, щоб молодь захо-
пилася. І зрештою, щоб про Україну гово-
рили у світі. Бо тільки тоді є надія на роз-
виток. Тому я обрала візуальні засоби. 
Зробила з іншими виставку у «Мистець-
кому арсеналі», а тепер і виставу. 
 ■ Як ви особисто прийшли до Курбаса?
 — Випадково! Принаймні так я ціле 
своє життя кажу. На що мати завжди від-
повідала: «Тобі все здається випадком!» Я 
дуже хотіла бути американським режи-
сером. І навчалась у Колумбійському уні-
верситеті на магістраті, там є окрема шко-
ла мистецтва. Також я тоді працювала на 
телебаченні. Як майбутні режисери, ми 
мусили здати виставу, і я взялася за таку 
майже незнану п’єсу О’Ніла «Усім дітям 
Божим дано крила». Мені треба було для 
постановки десь двадцять акторів-афро-
американців. І ми з моєю подругою, а нині 
співавторкою Вандою Фіппс обдзвонюва-
ли усіх студентів, яких тільки знали. Вона 
теж афроамериканка і дуже мені допомог-
ла. Поміж інших із пропозицією зіграти у 
п’єсі телефонували і Бараку Обамі, який із 
нами навчався. Але він виявився зайня-
тим — студіював право. 
 Коли ж питання з виставою було вирі-
шено, мій керівник класу запитав, а про 
що ти будеш писати наукову роботу? Коли 
я йому відповіла, що теж про О’Ніла, він 
сказав, то така величезна тема, що ти ні-
коли її не скінчиш. Візьми щось маловив-
чене, якось українського режисера, пора-
див він. 

«Коли дід розповідав про Курбаса, 
якого знав особисто...»
 ■ Тобто американський викладач під-
штовхнув вас до вибору української теми 
дослідження?
 — Саме так, бо знав про моє українсь-
ке походження. Тоді я спробувала при-
гадати, адже мій дід розповідав мені, що 
вчився разом з якимось режисером. Я 
згадала прізвище того режисера — Кур-
бас. Коли дід розповідав мені про ньо-
го, я його не слухала. А він знав Курба-
са з університету, бо теж вчився у Відні, 
тільки на рік пізніше. Дід займався напи-
санням словників. Курбас же більше хо-
див до театру, аніж на пари. От і все, що 
я пам’ятаю з дідових розповідей. Він усе 
хотів ще щось мені розповісти, але я була 
дитиною і пропускала то повз вуха. 
 Я пішла до бібліотеки і, оскільки Кур-
бас мав рідкісне для Америки прізвище, 
одразу знайшла дві книжки про нього. Я 
ще подумала — всього дві книжки, про-
читаю їх за вихідні і швидко напишу 
щось невеличке. В результаті я написала 
найдовшу роботу з усього класу, і відтоді 
та тема мене не полишає. 

 ■ Отже, ви дослідник Курбаса, його ін-
терпретатор, тлумач, що робить доступною 
його творчість для сучасного глядача.
 — Знаєте, можна сказати: «Курбас 
такий мудрий, ви нічого не зрозумієте». 
А можна складні речі пояснити зрозумі-
лими словами. В одному інтерв’ю у мене 
спитали, а що зробив Курбас? І я задума-
лась, як відповісти на це питання дуже 
коротко? Ми всі знаємо, що Малевич зро-
бив квадрат, а Пікассо — фрагментова-
ний портрет. 
 А що ж зробив Курбас? І тоді я від-
повіла: він зробив рух у «Газі», фільм 
у «Джиммі Хіггінс» і перетворення у 
«Макбеті». І сказавши те, зрозуміла, що 
для кращого розуміння людям необхід-
на візуалізація. В театральному музеї ми 
познаходили документи і зробили нашу 
першу виставку про Курбаса. Це було в 
Києві, а потім і у Харкові — місті, куди 
Курбас переїхав із «Березолем». Там він 
зрозумів, що треба робити сучасну ур-
баністичну українську культуру, на яку 
підуть люди. І він робить мюзикли, ме-
лодрами з Ужвій, починає працювати з 
Кулішем. Він знаходить спільну мову з 
харківською авдиторією, це дуже ціка-
вий і зовсім інакший період. Але мене, 
як режисера, все ж київський період ці-
кавить більше. Курбас за п’ять років при-
хилив до себе і київську авдиторію. 
 Правда, була ще та стара гвардія на 
кшталт Єфремова і представників етног-
рафічного театру, що ненавиділи його 
і навіть видумали для нього спеціальне 
словечко — що він «курбалесить». Але 
таким було їхнє розуміння театру в той 
час. Ця старша генерація дуже билася за 
етнографічний театр і думала, що він і є 
українською культурою. Курбаса крити-
кували за те, що замість вдягатися в ша-
ровари у нього стоять на сцені догори но-
гами. Але вони так само і до Тичини мали 
претензії, і до Семенка, і до Бурлюка. 
 Натомість Курбас знав світовий те-
атр по Відню, де вчився в університеті. 
Це було його природне середовище, 
своєрідна культурна столиця для нього. 
І ще важливий момент: він був галичани-
ном, а коли сходяться Галичина зі Схід-
ною або Центральної Україною, то відбу-
вається дуже цікавий діалог. 

«Повертаюсь до Театру Франка через 
29 років»
 ■ Як загалом Курбас вплинув на ук-
раїнський театр? 
 — Я думаю, що Єрмакова у своїй 
книзі «Березільська культура» дає дуже 
якісний аналіз. Це не лише вплив Курба-
са, а й його учнів. Причому перестраше-
них учнів Курбаса, бо то були сталінські 
часи. Наприклад, його головний компо-
зитор Мейтус боявся про нього говорити 

майже до самої смерті, і то є страшна річ. 
Але він був молодим композитором і це 
цілком зрозуміло. 
 Радянська історія викривила нор-
мальний хід речей. Тому що мистецтво 
росте, як воно є, воно повинно мати віль-
ний простір. Ми не знаємо, як би вигля-
дала українська культура, якби не цьку-
вали Тичину чи Хвильовий не застрелив-
ся, чи не розстріляли Курбаса, Йогансе-
на, інших. І скільки людей не пішли в 
культуру, бо вони бачили, що відбулось!.. 
Українська культура дуже потерпіла че-
рез колоніалізм. І скільки ми ще всього 
не знаємо. 
 У 1990 році я вперше приїхала в Ук-
раїну з виставою про Курбаса, але це було 
більше про нас, наш американський те-
атр, аніж про Курбаса. Бо ми зробили її 
в Нью-Йорку з американцями. Там був, 
крім мене, один лиш українець у тій 
постановці — композитор. Ту виставу, 
до речі, ми ставили у київському Теат-
рі Франка. Відтоді я в ньому не бувала, і 
ось тепер знову ставлю тут виставу. І зно-
ву — Курбас. 
 Я сама вперше тоді приїхала до Украї-
ни, мені було дуже страшно, я навіть ду-
мала одразу втікати назад. Але тоді мене 
відвезли до Харкова, я там зустріла ос-
таннього березольця Романа Черкаши-
на, його дружину. Він повів мене у буди-
нок «Слово». Якось так було тоді брудно, 
волого. Але він каже мені: «Бачиш, там 
Тичина пише вірші, а там Курбас жив, а 
там Хвильовий стріляється...» І це була 
космічна хвилина для мене, бо до того я 
нічого не розуміла. Я виросла в іншому 
світі, і то був шок для мене, і я захотіла 
всім про це розповісти... 

«В Америці нема міністерства 
культури»
 ■ Чи можна сказати, що в Україні доте-
пер перемагає той етнографічний театр, 
за який так уболівали опоненти Курба-
са? Ба, навіть гірше — радянський, коли 
в наших репертуарних театрах досі йдуть 
вистави, ті самі, що йшли у 70-ті роки...
 — Це не тільки ваша проблема. 
Не можна сказати, що в нас, в Амери-
ці, немає такого також. Є бродвейсь-
кі театри, такі собі динозаври 80-х. На 
Бродвеї грають вісім разів на тиждень 
ту саму виставу. Я працювала на одній 
такій виставі «Амадеус» як асистент ре-
жисера. То є вбивчо, після місяця ду-
маєш повіситись (сміється). Вистава 
йде, аж поки на неї не перестануть хо-
дити люди. Одна вистава йшла 25 років. 
Тобто лише коли нема попиту, тоді це 
все й закінчується. І так працюють 30 
бродвейських театрів. 
 Але такого, як у вас, вочевидь нема. 
Коли ти приходиш працювати в театр 
і вже в ньому до кінця, аж доки тебе не 
трафить на сцені. У нас свої вимоги, спіл-
ка театральних діячів. І незалежні теат-
ри не можуть до кінця світу грати. Скажі-
мо, тільки три тижні, 12 вистав, а потім 
мусиш щось переробити. І це робота за 
контрактом, актори постійно зайняті 
в різних проектах. У нас завдяки такій 
системі навколо виросла ціла індустрія. 
Щось схоже у вас зароджується в кіно.
 ■ Вірляно, ви популяризуєте українсь-
ку культуру в цілому світі, і, як не пара-
доксально, в самій Україні. Чи це має 
бути справою таких ентузіастів, як ви, 
або ж справою держави?
 — Держави також. Знаєте, в Амери-
ці нема міністерства культури. Але є сис-
тема державної підтримки на регіональ-
ному рівні, різноманітні грантові програ-
ми. Бо культура — то найбільша індус-
трія Нью-Йорка. Музеї і театри важать 
більше, ніж банки або спорт. І місто під-
тримує культуру. Щоправда, з приходом 
до влади республіканців багато ініціатив 
згорнули. Але Трамп не назавжди. Влада 
змінюється, і то все треба пережити і ви-
терпіти. 
 ■ Так само, як нам тут?
 — Я бачу, як багато хто з людей 
мистецтва переживає те, що сталось. І де-
хто навіть розриває стосунки з тими, хто, 
на його думку, не так проголосував. Але, 
знаєте, не можна перестати говорити з 
тими, в кого інші погляди. Бо якщо ти 
відкинеш когось, то втратиш шанс його 
переконати. Навіть маючи різні погля-
ди, треба залишати можливість діалогу. 
Діалог — то є добра річ. ■

критикували за те, 
в шаровари у нього стоять

Опера «Газ» режисерки Вірляни Ткач.
Фото Євгена МАЛОЛЄТКИ (надане пресслужбою формації Nova Opera).

❙
❙

Грудень 1990 року. Вірляна Ткач біля дерева Курбаса і «Березоля» у Харківському театрі.❙



14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 ЧЕРВНЯ 2019 ЗДОРОВ’Я

(Інтернет-видання 
«Українська правда. Життя»)

Коли на вулиці +34 градуси, хочеться не 
лише ввімкнути кондиціонер на повну, 
а й пити багато крижаних напоїв iз льо-
дом. Однак це може погано позначитись 
на вашому здоров’ї.
Щоб можна було легше пережити таку 
високу температуру, ми зібрали різні по-
ради експертів: що їсти та пити у спеку, 
як заснути, коли немає кондиціонера, і 
як не захворіти, коли він є. Не забули 
й про домашніх улюбленців, які також 
страждають від високих температур.

Як не захворіти від кондиціонера 
в офісі. Поради лікарів
 Завдяки кондиціонеру ви можете от-
римати не лише прохолоду та полегшен-
ня, а й нежить чи навіть застуду.
 Тому лікарі радять не опускати тем-
пературу повітря нижче 22 градусів, 
інакше можна нашкодити власному 
здоров’ю.
 Користуйтеся зволожувачами 
повітря: кондиціонери надто висушу-
ють повітря, вологість у приміщенні па-
дає нижче оптимального показника у 
60-65%. У підсумку, сухість викликає 
неприємні відчуття на слизових оболон-
ках (очі, ніс і горло).
 Не створюйте протяг.
 Уникайте різкої зміни температур: 
варто поступово знижувати температу-
ру у приміщенні, а не включати конди-
ціонер одразу на мінімум після того, як 
ви, розпашілі, зайшли з вулиці.
 На ніч варто встановлювати темпе-
ратуру кондиціонера у 25 градусів. Уві 
сні температура тіла знижується. Якщо 
у вашому кондиціонері є нічний режим, 
обов’язково обирайте саме його. У жод-
ному разі не варто направляти потоки 
повітря на себе. Дітям, як би їм не було 
спекотно, варто спати у піжамах і ніч-
них сорочках.
 Не терпіть холод в офісі: не варто му-
чити себе або закутуватись у теплі речі 
влітку на роботі. Якщо вам некомфортно 
і холодно від кондиціонера в офісі, ска-
жіть про це колегам і вимкніть конди-
ціонер або хоча б домовтеся про підви-
щення температури до комфортних для 
здоров’я 22-25 градусів.
 Кондиціонер потрібно чистити. Якщо 
ви не будете чистити регулярно конди-
ціонер, він з потоками повітря поширю-
ватиме ще й хвороботворні бактерії.

Радить дієтолог: 
корисні напої у літню спеку
 У літню спеку хочеться не лише схо-
ватись у тінь, а й випити чогось прохо-
лодного.
 Лікар-дієтолог Оксана Скиталінсь-
ка радить пити у спеку ягідно-фруктово-
трав’яні настої, де зберігаються «живі» 
вітаміни, антиоксиданти, ефірні олії. 
За її словами, такі оздоровчо-зцілюючі 
напої дають енергію (цукор, фруктоза 
у складі), вітаміни (в основному С), фі-
тохімічні антиоксиданти (каротиноїди, 
флавоноїди, фітонциди і т. д.), які про-
тидіють процесам старіння на клітинно-
му рівні, нормалізують холестериновий 
обмін, покращують настрій (аромат, зу-
мовлений ефірними оліями), «проми-
вають» організм (мають легкі сечогінні 
та жовчогінні властивості), освіжають 
колір обличчя.
 Головні правила приготування таких 
напоїв:
 — Не варити.
 — Фрукти, ягоди, листки (суниці, 
смородини і т. д.) помити.
 — Залити окропом і накрити криш-
кою — не лише варіння, а й повітря руй-
нують вітаміни і фітохімічні антиокси-
данти.
 — Процідити, перелити у скляний 
або глиняний посуд, накрити і постави-
ти в темне місте — на сонці також руй-
нуються вітаміни.
 — Повторно не розігрівати, готувати 
лише на один день.
 — Можна додати меду.
 Напої можна робити з ягід (полуни-
ці, малина, черешні тощо), фруктів (яб-
лука, груші, цитрусові тощо), трав (цвіт 
і ягоди бузини, листя м’яти, кропиви, 
смородини, агрусу, суниць, пелюстки 
троянд тощо), овочей (буряк, морква) — 

для кольору.
 Простий рецепт: ягоди, фрукти, лис-
тя, квіточки залийте окропом, накрий-
те кришкою, дайте настоятися та охоло-
нути. Плоди та ягоди можна розрізати 
для кращого вивільнення корисних ре-
човин.

Дослідники довели, що гарячі напої 
краще охолоджують у спеку, 
ніж крижані
 Ми приготували собі освіжаючі на-
пої, але хочеться докинути туди хоча б 
декілька кубиків льоду. Однак учені ра-
дять не поспішати з цим. Вони провели 
дослідження і довели, що гарячі напої 
змушують нас пітніти. А це означає, що 
втрата поту зменшує рівень тепла в ор-
ганізмі.
 Повільне споживання ж холодних 
напоїв призводить до зниження актив-
ності потовиділення. Це впливає на 
працездатність та витривалість у спеку. 
Адже крижані напої можуть призвести 
до збільшення температури тіла за раху-
нок компенсації. Будь-яке фізичне на-
вантаження в такому випадку давати-
меться людині важче. Пити холодні рі-
дини корисно у надто вологих кліматич-
них зонах. 

Коли тіло просить пити: 
9 ознак зневоднення
 У спеку ми можемо отримати не лише 
вдалу засмагу, а й зневоднення. Ось його 
ознаки:
 Відчуття спраги, сухості чи в’язкості 
в роті. Якщо ви перебуваєте на сонці або 
піддаєте тіло фізичним навантаженням, 
пийте більше.
 Відчуття втоми, неуважність, гнів.
 Сухість очей, нечіткий зір. Зневод-
нення може проявлятися відчуттям су-
хості та роздратування в місцях, котрі 
зазвичай є вологими.
 Головний біль, дезорієнтованість.
 Спазми в м’язах.
 Замало поту: якщо ви перебуваєте на 
спеці та перестали пітніти, потрібно не-
гайно охолодитися.
 Темна сеча. Водночас прозора сеча 
може означати, що ви «перепили».
 Підвищення температури тіла.
 Сухість, зморшкуватість шкіри: про-
ведіть тест: ущипніть себе за шкіру; якщо 
на дотик вона видається тонкою і не зра-
зу розпрямляється, ви зневоднені.

18 способів заснути у спеку
 Якщо у вас вдома немає кондиціоне-
ра, заснути у +32 — непросте завдання. 
Однак є 18 способів, які без кондиціоне-
ра допоможуть вам солодко поспати у 
спеку.
 Постіль — у холодильник: загорніть 
постіль у поліетиленовий пакет, пок-
ладіть її у морозильну камеру на кіль-
ка хвилин. Якщо в камері замало міс-
ця, можна покласти просто наволочку.
 Грілку — в ліжко: заповніть грілку 
крижаною водою і помістіть її в «точ-
ки охолодження»: коліна, щиколотки, 
зап’ястя, шию, пах і лікті. Можна також 
наповнити грілку прохолодною водою, 
заморозити її, а потім узяти в ліжко.
 Освіжайте обличчя водою: наповніть 
порожню пляшку з-під парфумів охо-
лодженою водою і тримайте біля ліж-
ка. Для охолодження бризніть спрей на 
лице, задню частину шиї і задню части-
ну колін.
 Користуйтесь бавовняними піжама-
ми та тонкою бавовняною постіллю. Ви-
сокоякісна бавовна є ідеальним матеріа-
лом для постільної білизни. Ви спите, 
залишаючись холодними, оскільки цей 
матеріал найбільше «дихає».
 Не вживайте забагато білка. Це може 
нагрівати ваше тіло, підвищуючи швид-
кість метаболізму.
 Їжте гостру їжу, але принаймні за три 
години до сну. Це може змусити вас спіт-
ніти. А піт охолоджує тіло.
 Займайтесь спортом зранку, а не вве-
чері, щоб перед сном тіло було не надто 
гарячим.
 Ввечері приймайте теплий душ, щоб 
знизити температуру тіла. Але не мий-
тесь у холодній воді, бо ваше тіло реагує 
на раптові зміни температури, зберігаю-
чи тепло.
 Вікна повинні бути зачинені. Всу-
переч поширеній думці, експерт радить 
тримати вікна і занавіски зачинени-
ми впродовж дня. Так дім буде холодні-
шим.
 Вимкніть усі електричні пристрої в 
спальні, оскільки вони виділяють тепло. 
Якщо можливо, вимкніть розетки теж.
 Тримайте ноги в холоді, тримаючи їх 
або поза ковдрою, або на пакеті льоду.
 Покладіть повну каструлю з льодом 
перед вентилятором, щоб у кімнаті охо-
лодити повітря.
 Регулярно пийте воду впродовж дня. 

Але не вживайте багато на ніч. Близько 
300 мл перед сном достатньо, щоб збере-
гти водний баланс і щоб ваш сон не пере-
ривало бажання побігти в туалет.
 Намагайтеся спати зі своєю половин-
кою в окремих ліжках. Адже два тіла — 
в два рази більше тепла.
 Тепле повітря підіймається вгору, 
тож намагайтесь спати якнайнижче. 
Якщо у вас, скажімо, двоповерховий бу-
динок, спробуйте спати на першому по-
версі. 
 Спіть у прохолодних, вологих шкар-
петках чи навіть у вологій футболці.
 Зволожте зап’ястя і ноги холодною 
водою перед тим, як лягти в ліжко.
 Покладіть вологу фланель у холо-
дильник приблизно на годину до сну. І 
покладіть її на лоб, коли засинаєте.

Як тримати домашніх тварин у безпеці 
під час спеки — 6 способів
 Від спеки страждаєте не лише ви, а й 
ваші домашні улюбленці. Лише уявіть: 
якщо надворі +26, то температура всере-
дині салону припаркованого авто може 
досягати +38-49 за лічені хвилини. Від 
спеки домашній улюбленець може на-
віть отримати тепловий удар.
 Як не нашкодити своїй тварині у спе-
ку:
 — Не залишайте собак у машині, теп-
лиці чи оранжереї.
 — Уникайте пікових температур: не 
беріть тварин без потреби на вулицю між 
11:00 і 16:00. Це піковий час для тепло-
вого удару, до симптомів якого входять 
надмірне задихання і тривога.
 — Не водіть собаку по гарячих повер-
хнях. Особливо пекучими є матеріали на 
кшталт асфальту. Щоб перевірити, чи 
безпечно вашій собаці, прикладіть до по-
верхні долоню хоча б на 5 секунд. Може-
те тримати руку без болю та зусиль — усе 
гаразд. Ні — пожалійте пса.
 — У посудині улюбленця завжди має 
бути вода. Пам’ятайте, що вага і вік тва-
рини можуть сильно впливати на кіль-
кість води, яка їй потрібна для уникнен-
ня зневоднення.
 — Стрижка — важлива. Собаки з теп-
лішим і густішим хутром більше ризи-
кують перегрітись у спеку. Тому за ними 
потрібно добре доглядати.
 — Охолоджуйтесь. Витягніть шланг 
і полийте собаку. Для неї це не лише ве-
село, а й корисно. ■

ВАРТО ЗНАТИ

Що їсти, пити, як заснути, 
не захворіти у спеку
Поради експертів

■

Фото з сайта life.pravda.com.ua.❙
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«Арбітр зламав гру. Є інформація, що через таке суддівство може бути 

ще одна гра, але проти «Чорноморця». Нам сказали, щоб ми команди не 
розпускали. Тому перебуваємо в режимі очікування».

Андрій Тлумак
головний тренер ФК «Волинь»

УКРАЇНА МОЛОДА

Молодi та фартовi
 Початок червня виявився 
дуже насиченим для футболь-
них уболівальників України: 
молодiжна збірна (U-20) про-
довжує свій шлях на чемпiонатi 
свiту, а головна команда — на 
євровідборі. Й обидві команди 
тішать своїми результатами.
 Підопічні Олександра Пет-
ракова (U-20) минулої п’ятниці, 
7 червня, досягли небаченого 
раніше успіху, а саме — півфі-
налу молодіжного чемпіонату 
світу. Так високо ще не ступала 
нога українського футболіста. 
У чверть фінальному поєдинку 
наша команда мінімально пе-
реграла однолітків iз Колумбії. 
Єдиним забитим м’ячем у зус-
трічі відзначився Данило Сі-
кан — кращий бомбардир збір-
ної на цьому турнірі, на його ра-
хунку чотири точні влучання в 
чотирьох матчах.
 На тлі загальної ейфорії 
ложкою дьогтю стала травма 
юного динамівця Дениса По-
пова. Наш захисник постраж-
дав після важкого зіткнення з 
колумбійцем Карбонеро і, як 
результат, не зміг продовжити 
матч. Після гри стало відомо, 
що Денис не зможе допомогти 
своїй команді у півфінальному 
протистоянні з національною 
командою Італії.
 Проте у півфіналі Олександр 
Петраков зможе розраховува-
ти на свого основного голкіпера 
Андрія Луніна.
 «За домовленістю головних 
тренерів обох збірних, у табір 
U-20 талановитий голкіпер ви-
рушить чартерним рейсом од-
разу після матчу національної 
збірної проти Люксембургу», 
— написав президент УАФ Ан-
дрій Павелко на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi». 
 Для чого тренери команд 
«висмикують» юного голкіпе-
ра, не зрозуміло. Сподіваємось, 
що часті переїзди не завадять 
Луніну допомогти обом коман-
дам досягти позитивного ре-
зультату.

Вiдправили сербiв в аутсайдери
 Не відстає від своїх юних 
товаришів і перша команда. 
Підопічні Андрія Шевченка 
в п’ятницю на «Арена Львів» 
провели феєричну гру про-
ти збірної Сербії. У цьому мат-
чі було все: голи на будь-який 
смак, змістовна гра й непідроб-
ні емоції (чого тільки варті сльо-
зи батька Романа Яремчука).
 Початок розгрому поклав 
Віктор Циганков: віце-капітан 
«Динамо» за три хвилини офор-

мив дубль і просто погнав свою 
команду вперед. Не відстав від 
свого колеги й багаторічний лі-
дер атаки збірної Євген Коноп-
лянка, який теж двічі розписав-
ся у сербських воротах. 
 Але головним забитим 
м’ячем цього вечора став гол 
Романа Яремчука, який після 
тривалої голевої засухи наре-
шті зумів відзначитися у фут-
болці збірної України. Споді-
ваємось, цей гол вселить упев-
неність у нашого нападника і 

він продовжить свій результа-
тивний почин.
 Підтвердженням вдалої гри і 
так званою «вишенькою на тор-
ті» стало скандування стадіо-
ном «Шева, Шева». Перепов-
нена чаша «Арени Львів» сто-
ячи аплодували керманичу на-
ціональної збірної. У футболі 
це вища похвала для команди 
та тренера. Спробуйте згадати, 
коли востаннє вболівальники 
скандували ім’я головного тре-
нера збірної? Погодьтесь, що 

футбольна Україна такого не 
бачила давно.
 Чергові три залікові пункти 
в скарбничці нашої збірної, але 
не варто розслаблятись, адже на 
команду вчора чекав не менш 
відповідальний i принциповий 
матч проти збірної Люксембур-
гу. Не впадати в ейфорію закли-
кає й Андрій Шевченко.
 «Ейфорії немає. Я вірю в ро-
боту та ставлення гравців. Пот-
рібно наполегливо тренувати-
ся. Ми зіграли чудовий матч, 
але треба рухатися далі. Готу-
ватимемося та будемо нама-
гатися зіграти ще один матч 
на високому рівні», — сказав 
Шева відразу після перемож-
ного матчу.
 Не слід забувати, позитив-
ний результат у матчі з Люк-
сембургом дозволить нашій 
жовто-синій дружині закріпи-
тися на першому рядку відбір-
кової групи й суттєво збільши-
ти свої шанси на вихід до фі-
нальної частини Євро-2020. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Уже другий рік поспіль пе-
рехідні матчі за право грати в 
УПЛ супроводжуються скан-
далами. Минулого сезону, на-
гадаємо, одеський «Чорномо-
рець» програв «Полтаві» плей-
оф за місце у прем’єр-лізі, але 
залишився в еліті після гучно-
го демаршу полтавчан, які роз-
формували команду.
 Цього року одесити також 
стали фігурантами скандалу, 
щоправда, через своїх фанатів. 
Футболісти з Південної Пальмі-
ри у боротьбі за «місце під сон-
цем» УПЛ поступились у Ко-
валівці на Київщинi місцевому 
«Колосу» в поєдинку з трьома 
пенальті. Дії арбітра не сподо-
бались запальним уболіваль-
никам гостей, через що гру зу-
пиняли більш як на 10 хвилин. 
 Таким чином, сільський 
клуб уперше в своїй історії під-
нявся у прем’єр-лігу. Зазна-
чимо також, що команда з Ко-
валівки розпочала будівництво 
нового стадіону, а на матчі на-
ступного сезону розглядає три 
варіанти — арени «Оболонь», 
«Динамо» та НСК «Олімпійсь-
кий».
 Ще більше емоцій було в iн-
шому поєдинку плей-оф — у за-
хідноукраїнському дербі грали 

луцька «Волинь» та львівські 
«Карпати». Принциповості до-
давала й історія виступів окре-
мих футболістів за обидва клу-
би — півзахисники Денис Ко-
жанов та Младен Бартуловіч і 
наставник лучан Андрій Тлу-
мак свого часу грали за «левів», 
а капітан «Карпат» Артем Фе-
децький є вихованцем луцько-
го футболу.
 У поєдинку на стадіоні 
«Авангард» було все — і вишу-
каний удар зі штрафного, і ви-
лучення, і пенальті, і бійка з 
вибіганням фанатів на поле. 
Матч, зрештою, так і не догра-
ли, — вже в компенсований час 
його перервали «у зв’язку з ма-
совим втручанням уболіваль-
ників ФК «Волинь». Українсь-
ка асоціація футболу пообіцяла 

ухвалити рішення щодо цього 
інциденту найближчими дня-
ми.
 «Арбітр зламав гру. Є інфор-
мація, що через таке суддівство 
може бути ще одна гра, але про-
ти «Чорноморця». Нам сказа-
ли, щоб ми команди не розпус-
кали. Тому перебуваємо в ре-
жимі очікування», — сказав 
після гри Андрій Тлумак.

 «Карпати» після проваль-
ного сезону в УПЛ та втрати 
лідерів (Швед і Папа Гуйє) все 
ж зберегли прописку в еліті. А 
«хрестоносці» за спортивним 
принципом поки залишаються 
у першій лізі. 
 Щоправда, для «Волині», як 
і для «Чорноморця», ще не все 
завершено. Річ у тім, що «Олім-
пік», який посів 9-те місце у 
прем’єр-лізі та уник стикових 
матчів, не пройшов атестацію 
для участі в наступному сезоні 
УПЛ. Причина відмови в атестаті 
— команди донеччан U-19 та U-
21 дискваліфіковані за договірні 
матчі, через що регламент не доз-

воляє основній команді виступа-
ти в еліті. Українська асоціація 
футболу вже розглядає апеляцію 
«Олімпіка».
 Не виключено, що без атес-
татів можуть залишитися й де-
які інші представники найви-
щого дивізіону. За інформацією 
ЗМІ, за таких умов, незважаючи 
на прямий виліт з УПЛ за спор-
тивним принципом, шанси збе-
регти прописку в прем’єр-лізі 
має і київський «Арсенал». 
 Лише після затвердження 
списку учасників наступного 
сезону в усіх лігах у цій ситуа-
ції можна буде поставити крап-
ку. ■

ФУТБОЛ

Можуть, якщо хочуть
Українські збірні продовжують радувати вболівальників  як грою, 
так і результатом

■

Гравці національної збірної святкують четверте взяття воріт Сербії.
Фото з сайта ua.tribuna.com.

❙
❙

ТАБЛО

Україна — Сербія 5:0 (2:0, 3:0)
 Голи: 1:0 — 26 Циганков, 2:0 — 
28 Циганков, 3:0 — 46 Коноплянка, 
4:0 — 59 Яремчук, 5:0 — 75 Коноп-
лянка.
 Україна — П’ятов, Миколенко, 
Матвієнко, Кривцов, Караваєв, Мали-
новський, Степаненко (Шепелєв, 72), 
Циганков, Коноплянка (Коваленко, 
76), Зінченко, Яремчук (Кравець, 67).
 Сербія — Дмитрович, Міленко-
вич, Коларов, Спайіч, Гачіновіч Кос-
тич, Тадич, Максимович, Ляйіч (Фей-
са, 59), Йович (Лазович, 72), Прійовіч 
(Мітровіч, 53).
 Попередження: Міленкович (22), 
Спайіч (32).
Литва — Люксембург — 1:1.

Таблиця 
(станом на 10 червня)

Група В І В Н П Г О
Україна 3 2 1 0 7:1 7
Люксембург 3 1 1 1 4:4 4
Португалія 2 0 2 0 1:1 2
Литва 2 0 1 1 2:3 1
Сербія 2 0 1 1 1:6 1

■Оксана ПРОДАНЧУК

ІЗ СЕЛА — У ВИЩИЙ КЛАС

Коли ще нічого не ясно
«Колос» і «Карпати» стали переможцями 
плей-оф за місця в УПЛ, але 
«Чорноморець» і «Волинь» також мають 
шанс грати в еліті

■

ТАБЛО

 Перехідні матчі за право грати 
в прем’єр-лізі. «Колос» — «Чорно-
морець» — 2:0 (Гавриш, 57, 63 (оби-
два — пен.); перша гра — 0:0), «Во-
линь» — «Карпати» — 1:3 (матч пе-
рервано на 90+6 хв.; Кожанов, 43 — 
Кльоц, 37; Понде, 82; Мірошниченко, 
90+5; 0:0).

■

Матч «Волинь» — «Карпати» не дограли через поведінку фанатів «хрестоносців».
Фото з сайта football24.ua.

❙
❙
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 Рабинович на прийомі в 
поліклініці:
 — Лiкарю, пошукайте в мене 
іншу хворобу. Ця надто дорога.

* * *
 — Як пройшов день?
 — Сьогодні в дитячому садку 
грали в лiкаря.
 — І як?
 — Просидів у коридорі під две-
рима півдня.

* * *
 Переконавши онуків, що «Пеп-
сі-Кола» — отрута, «Кіндер-Сюр-
приз» — брехня, «Чупа-чупс» — 
хімія, морозиво — шкода, жуваль-
на гумка — це непристойно, а від 

тістечок трапляються смертельні от-
руєння, бабуся дiйшла висновку, що 
пенсії в нас нормальні.

* * *
 — Ізю, ти спиш?
 — Ні.
 — А чого очі закрив?
 — Зір економлю.

* * *
 Підприємець викупив вокзаль-
ний буфет і став його власником. У 
нього цікавляться:
 — А чому у вашому буфеті такі 
маленькі порції?
 — У цьому — і глибокий сенс, і 
прояв турботи. Ми все робимо для того, 
щоб пасажир не запізнився на поїзд.

Романтик, доктор та ідеаліст:
доля дослідника Трипільської культури, поета і щирого українця Олега Ольжича

По горизонталі:
 1. Різновид нечистої сили, який 
зазвичай буває лисий. 4. Сокира з 
довгим держаком і лезом у вигляді 
півмісяця. 7. Радянський космодром 
у Казахстані, звідки полетів у космос 
Юрій Гагарін. 9. Вічнозелене дере-
во, листям якого стародавні греки 
вшановували героїв. 11. «Та вуха ж 
в’януть на таку …! Вона сама Гриць-
кові нав’язалась» (Ліна Костенко). 
12. Прокуратор Іудеї, який дозволив 
розіп’яти Ісуса Христа. 14. Старовин-
на англійська міра довжини. 15. По-
рода службового пса, покликаного 
знаходити людей у горах під завала-
ми. 16. Біблійний праведник, якого 
Бог вивів із Содома та Гоморри. 18. 
Степова рослина, ковила. 19. Лис-
тяне дерево. 22. Національна валю-
та Грузії. 23. Місце видобутку бурш-
тину мовою місцевих старателів. 24. 
Військовий чин Оверкія Гончаренка, 
командира студентських куренів у 
бою під Крутами. 25. Церковна піс-
ня, молитва.
По вертикалі:
 1. Старовинна золота монета в 
Іспанії та Франції. 2. Вид періодич-
ного видання, де зібрані матеріали з 
інших видань. 3. Біг на довгі дистан-
ції. 4. Сталеве свердло, що застосо-
вується в стоматології. 5. Голлівудсь-
ка актриса, зірка фільмів «Маска» та 

«Янголи Чарлі». 6. Мусульманський 
звичаєвий закон, який регламентує 
практично всі сфери повсяк денного 
життя мусульман. 8. Назва докумен-
та, яким у 1918 році було проголо-
шено незалежність України. 10. Бол-
гарський курорт. 13. Домашня пти-
ця, правила написання назви якої за 
новим правописом викликало палку 
дискусію. 14. Зимовий олімпійсь-
кий вид спорту, в якому спортсмени 
змагаються в майстерності виконан-
ня різних трюків на лижах. 16. Відо-
мий французький математик і астро-
ном. 17. Людина з унікальними мож-
ливостями. 20. Річка в Карпатах. 21. 
Мошкара у великій кількості. 23. Ку-
хар на судні.

Кросворд №62 
від 5 червня

Дара ГАВАРРА

 Завжди сумно дізнаватися, що ще 
одна пара стоїть на порозі розлучен-
ня, тим більше коли подружжя має ді-
ток. Адже одна справа — коли дорос-
лі люди вирішують свою доля, і зовсім 
інша — якщо за дітей хтось із дорос-
лих вирішує: з ким вони будуть жити, 
скільки разів на місяць бачитимуться з 
татом чи мамою, як і з ким проводити-
муть свої канікули. Так, нещодавно стало 
відомо, що одна з учасниць гурту «Не-
Ангели» Слава Камінська розлучається 
(її чоловік — хірург Едгар Камінський — 
подав документи до суду), а ще зов сім 
недавно пару бачили удвох — щасливих 
і безтурботних, коли вони відпочивали у 
США, а згодом — разом із дітками святили 
паски на Великдень, але вже на концерт Мо-
натіка 1 червня подружжя прийшло поодинці. 
 Поки що подружня пара Едгар і Слава не ко-
ментує причини, що спонукають до розлучення 
і сам факт його, але є підтвердження, що доку-

менти надійшли в Подільський район-
ний суд ще 19 квітня і записані в 

реєстрі справ (а 22 квітня, на Пас-
ху, нагадаємо, сім’я Камінських, 
ніби нічого не сталося, позувала 
з донькою Лаурою та сином Ле-
оном на камеру), а вже 12 чер-
вня має відбутися судове за-
сідання.

 Про те, що подружжя Ка-
мінських переживає не-
легкі часи, пліткували 
давно. Тим паче що Ед-
гар півтора року тому 
вже подавав на розлу-
чення, але спільними зу-
силлями їм вдалося по-
долати труднощі у сто-
сунках. Саме тоді Слава 

розповідала ЗМІ, що 
вони з Едгаром дуже 

різні та й виховували-
ся у різних сім’ях: вона — за-

пальна і темпераментна, він 
— стриманий і спокійний, 

те, що для неї норма, 
для нього — табу. Ба-

гатьом здається, що 
протилежності при-
тягуються, але це 
тільки у фізиці — 
в житті часто бу-
ває все з точніс-
тю до навпаки. 

Ось вам і докази 
філософської теорії щодо 

боротьби і єдності проти-
лежностей... ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Ну що за життя у цих прем’єрів, пре-
зидентів, ба — навіть королів чи королев: 
зустрічі, візити, відповідальність, крити-
ка зусібіч, загроза імпічменту. Інша спра-
ва бути придворним мишоловом резиденції 
прем’єр-міністра Великої Британії. То тільки 
титул такий — мишолов, а насправді, хто там 
перевірятиме — ловив ти тих мишей чи ні. 
Обов’язків — жодним, а от привілеїв...
 Минулого тижня із робочим візитом у 
Лондон прибув президент США Дональд 
Трамп із дружиною Меланією. Подружжя 
президента відвідало подружжя прем’єр-
міністра Британії Терези Мей у її резиден-
ції на Даунінг стріт, 10. Коли гості зайшли в 
будинок, «держслужбовець» Ларрі (так зва-
ти головного мишолова урядової резиденції 
— саме такий офіційний титул носить ко-
тик) заліз під автомобіль глави Білого дому 
і зручно вмостився під теплою вихлопною 
трубою. Після завершення візиту Трамп із 

дружиною вийшли з будинку прем’єр-мініс-
тра, але тут сталася заминка, оскільки охо-
ронці як не намагалися, але витурити коти-
ка з теплого містечка під лімузином не змог-
ли. Знадобилося чимало часу, аби виманити 
Ларрі, бо ж не личить головного мишолова 
ганяти шваброю чи палицею, адже до цієї 
персони потрібно ставитися чемно й шаноб-
ливо. І хоча в котика немає славного родо-
воду та титулованого генеалогічного дерева 
(його взяли з притулку для бездомних тва-
рин), поводиться він мов справжній аристок-

рат — посада змушує.
 Дехто зі свідків цієї кумедної сценки 
навіть побачив прояв негативного ставлен-
ня Ларрі до персони Трампа та його візи-
ту на Британські острови. Та як би котик не 
ставився до гостя, йому все ж таки довелося 
перебратися з-під автомобіля на підвіконня 
резиденції, де він продовжив позувати для 
фотокореспондентів, а ті вже постаралися 
«наклепати» знімків, бо ж не кожен день ви 
стаєте свідками такого «протистояння» аме-
риканській «експансії». ■

БРАТИ МЕНШІ

Ларрі проти Донні
Котик прем’єр-міністра Великобританії виказав 
своє «фе» президенту США

■

СІМЕЙНІ ПУТА

Закони фізики 
не обдуриш
Слава з гурту «НеАнгели» 
розлучається

■

12 червня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +18...+20, удень +31...+33.

Миргород: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +31...+33.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +19...+21, удень +31...+33.

10 червня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-26 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 23.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочасний дощ. 
Трускавець: уночi +16...+18, удень +27...+29. Моршин: уночi 
+16...+18, удень +27...+29.

Вже
не
пара...  

❙
❙
❙
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