Немов гриби під дощем
Попри негоду, в Мінську
зібралося в неділю
понад сто тисяч
протестувальників
» стор.10

Вівторок, 8 вересня 2020 року

Вибухове
протистояння

Коли в судинах «тисне»
нестабільно

Чи спіткає Гео
Лероса трагічна
доля Гії Гонгадзе

Гіпертонія і гіпотонія: два
полюси проблеми. Чим ці
діагнози небезпечні і як
давати їм раду?

» стор.4

» стор. 11

№84 (5686)

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 27,732 грн
1 € = 32,855 грн
1 рос. руб. = 0,369 грн

Вогонь перемир’я
Другу за каденції президента Зеленського імітацію миру зірвали окупанти

❙ Проросійські бойовики відновили обстріли позицій української армії. Кілька українських бійців загинули, відрізані спровокованими на лінії зіткнення пожежами, підірвавшись
❙ на мінах окупантів. Адекватна відповідь російським бойовикам не забарилася.
❙ Фото з сайта voi.com.ua.

» стор.
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ІнФорУМ

«Сьогодення й майбутнє вимагає нових методів, форм і способів як збройної боротьби,
так і розвідувальної. Робота розвідників — це невидимий напружений інтелектуальний
поєдинок, який завжди, а особливо в умовах війни, триває цілодобово».

Володимир
Зеленський

(з нагоди 28-Ї річниці створення воєнної розвідки України)

■ ЕКОЛОГІЯ

Подалі
з пляжу
Фінальний етап
знешкодження
затонулого танкера
Delfi розтягнеться
до листопада
Ірина КИРПА
Аварійно небезпечне судно лежить на боці, й досі виплескуючи
мазут із паливом в акваторію Чорного моря. Шостого вересня група рятувальників разом із відповідними
фахівцями відновила процес підняття і транспортування сумнозвісного танкера Delfi подалі від міського
пляжу Одеси.
Передбачається, що спочатку з
судна відкачають усю воду, яку подавали, аби Delfi набуло вертикальної
позиції. Потім за допомогою тросів
танкер з’єднають iз баржею та плавкраном «Атлас-4» доставлять до Чорноморського порту.
Уже кілька днів навколо кружляють буксири, літають дрони, а перехожі знімають видовище на телефони
й камери.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій прокоментував: «Що
таке передвиборче божевілля. Одеса, пляж Дельфін. Просто зараз один
місцевий політик, який сильно хоче
бути знову переобраний, робить відеозйомку біля затонулого Delfi. Переконаний, що розповідатиме, як сильно
працював, щоб підняти затонуле судно (хто знає, можливо подумки), і що
без нього взагалі нічого б не сталося.
Але ми добре розуміємо, що його цікавить винятково підняття власних
рейтингів, а не танкера. На жаль, безпосередньо до підняття не було раніше такого живого інтересу й допомогу АМПУ або інших фахівців ніхто не
пропонував».
Нагадаємо, танкер Delfi під час
шторму затонув поруч з одеським пляжем ще в листопаді минулого року,
а з червня 2020 року з його резервуарів просто в море стали виливатися
нафтопродукти.
Як повідомив начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов, ситуація ускладнилася після того, як у правому борту
судна утворилася величезна пробоїна. Водолазам довелося досліджувати зруйнований корпус Delfi, а потім
фахівці розраховували можливість
закладення пробоїн та герметизації
відсіків.
У квітні 2020 року генпрокурор
Ірина Венедiктова взяла справу під
особистий контроль.
А на початку серпня голова Державної екологічної інспекції Андрій
Мальований повідомив про новий розлив нафтопродуктів із Delfi на загальній площі у 70 кв. метрів. Лабораторні дослідження показали перевищення у воді гранично допустимих концентрацій у 5,8 раза.
Представники Одеської філії ДП
«АМПУ» провели невідкладні роботи із застосуванням сорбенту.
Команда фахівців визначила, що
зможе розрахувати збитки за шкоду довкіллю України та подати позовну заяву до суду на власника танкера
лише після того, як судно виведуть з акваторії Чорного моря. Орієнтовно повний комплекс робіт повинен бути завершений до листопада 2020 року. ■

Леонід ШКІЛЕНДЕЙ
За великим рахунком, це
вже 47-мі з початку російської агресії домовленості
щодо припинення вогню, порушені стороною окупаційних військ. Останніми днями
ситуація на фронті накручувалася по висхідній. Ультиматуми Пушиліна, регулярні провокації з боку бойовиків, спроби звинуватити
Україну в порушеннях нагнітали обстановку. Маріонеткові квазіреспубліки без перманентного військового загострення втрачають увесь сенс
власного існування. За словами військового спостерігача
Олексія Арестовича, це як дві
криваві рани, в яких Кремль
тримає свої пальці, щоб постійно їх ятрити.
Отже, на 42-й день повного та всеосяжного режиму
припинення вогню збройні
формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою
контактною групою, та почали прицільно обстрілювати українські позиції. Ворог

■ НА ФРОНТІ

Вогонь перемир’я
Другу за каденції президента Зеленського
імітацію миру зірвали окупанти
відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета,
випустивши три черги ВОГ17 по підрозділу Об’єднаних
сил у районі населеного пункту Красногорівка. Поранення отримав захисник України, який усував наслідки
пожежі на позиції. А неподалік Причепилівки, що біля
Кримського на луганському
напрямку, внаслідок снайперського вогню загинув молодий воїн 14-ї механізованої бригади ЗСУ імені князя
Романа Великого, молодший
сержант Тарас Кубійович з
Івано-Франківської області. Напередодні двоє військовослужбовців ЗСУ, яких
під час гасіння пожежі в зоні
ООС відрізало вогнем від реш-

ти особового складу, загинули, підірвавшись на вибуховому пристрої противника.
Підрозділи Об’єднаних сил
застосували наявні вогневі
засоби та дали гідну відсіч.
Втрати противника уточнюються.
Варто згадати ще одну
подію, пов’язану з захистом
України, — безпрецедентну
військову операцію українських та американських пілотів. За інформацією «Армії-інформ», два військові
літаки ВПС США компанії
«Боїнг» B-52 Stratofortress
вилетіли з авіабази Ферфорд у
Великій Британії вранці 4 вересня. Близько опівдня літаки наблизились до українського повітряного простору.

■ ЕПІДЕМІЯ

Червоний — то біда...
Жорстких карантинних обмежень додалося
в Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях
Катерина БАЧИНСЬКА
Майже 2 200 випадків коронавірусу зафіксували в Україні за поперендю добу. Найбільше нових інфікованих у Києві, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У Міністерстві охорони
здоров’я кажуть про збільшення кількості тестувань. Але зростає і кількість
госпіталізованих. Минулого тижня до
лікарні потрапили майже три тисячі пацієнтів із коронавірусом. Як повідомив
міністр охорони здоров’я Максим Степанов, більше хворих на COVID потреЛариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область
Пожежу в лісах Двурічанського району вдалося
погасити лише на шостий
день. Тут і зараз про всяк
випадок чергує півсотні рятувальників та 13 одиниць
спеціальної техніки. Але вогонь, що спалахнув на площі 500 гектарів, таки вдалося
приборкати.
Найбільше постраждало село
Гороб’ївка, де пошкоджено
20 домоволодінь. Частина
помешкань згоріла вщент.
За фактом лиха правоохоронці відкрили кримінальне
провадження (стаття — порушення встановлених законодавством вимог пожежної
безпеки), а в уряді пообіцяли виплатити фінансову компенсацію. Правда, станеться
це не раніше, ніж чиновники встановлять суму збитків.
Поки що родини погорільців
отримали всього по 5 тисяч
гривень, які в рамках благодійного марафону зібрав для
них телеканал «Труха». Натомість на лихо вже злетілися аферисти, що прагнуть нажитися на людській розгуб-

президент України

бують госпіталізації. МОЗ ставить завдання перед регіонами підготувати додатково ще 15 тисяч ліжок у лікарнях.
Прийнято постанову, яка врегулювала
механізм доплати лікарям на загальну суму 5,95 млрд. За словами Степанова, лікарні зможуть укласти угоди і до
кінця вересня отримувати доплату. Також прийнято постанову щодо затвердження переліку спеціалізованих організацій, через які закуповуються деякі лікарські засоби.
МОЗ оновило алгоритм надання допомоги пацієнтам iз підозрою на COVID19. Відтепер послідовність змінюється,

Стратегічні бомбардувальники пролетіли над територією
об’єднаної Європи, де їх супроводжували
винищувачі
ВПС країн НАТО та ключових партнерів Альянсу. На
кордоні України бомбардувальників США зустріли винищувачі бригад тактичної
авіації Повітряних сил Збройних сил України Су-27 та
МіГ-29. Українські військові
льотчики перехопили естафету від польських і забезпечили супровід територією
України від західного кордону до узбережжя Азовського моря та у зворотному напрямку. Варто зазначити,
що місія B-52 — лише патрулювання. Вона має плановий
характер і здійснюється з метою досягнення синхронізації ВПС країн НАТО та партнерів. Проте військові експерти вважають, що це було
ефективне відпрацювання
одного з варіантів сценарію
витiснення з Криму російських окупантів. Росіяни кілька днів галасували про «тренування бомбардувань Криму». ■

спершу пацієнт має звернутися до сімейного лікаря, консультація телефоном, під час якої лікар оцінює стан пацієнта та приймає рішення щодо шпиталізації, виклик бригади швидкої допомоги для збору зразків, їхня передача
в лабораторію. Якщо COVID-19 підтверджується, хворому надають медичну допомогу і спостерігають за ним, iз моменту звернення до лікаря пацієнту рекомендують самоізолюватися до встановлення діагнозу. У разі, якщо пацієнт не
має сімейного лікаря, можна зателефонувати на обласну «гарячу лінію» з питань коронавірусу.
Також від понеділка в Україні оновили карантинні зони. Жорсткі обмеження тепер діють в Івано-Франківську,
Тернополі та Чернівцях. Вони потрапили до «червоної зони». У цьому списку
також є міста з Одеської, Рівненської
та Харківської областей. У «червоній
зоні», нагадаю, заборонена робота громадського транспорту. Мають бути зачинені школи, кафе та торгово-розважальні центри. ■

■ НАСЛІДКИ

Де лихо, там і дурисвіти
Екосистему на місці слобожанських згарищ
відновлюватимуть десятиліттями

❙ Погорільцям Харківщини поки що видали по 5 тисяч гривень
❙ і продуктові пакети.
леності. «Одній iз жінок зателефонували невідомі і під
приводом збору інформації
про постраждалих отримали

дані банківського рахунку,
— розповіла в прямому ефірі
«Суспільного»
волонтерка Міла Ніколаєнко. — На

щастя, картку вдалося вчасно заблокувати. Були також
випадки, коли до намету, де
зберігається їжа, заходили
невідомі, брали продуктові
набори і йшли. А потім мені
місцеві кажуть: «Це взагалі
не з нашого села люди».
Тим часом для повного відновлення екосистеми у
Двурічанському районі знадобиться понад 80 років, прогнозує кандидат біологічних
наук Тетяна Атамасова. Спочатку доведеться реанімувати трав’яний шар та кущі
й лише після цього почнуть
підростати висаджені дерева.
Сильно постраждала від вогню й місцева фауна. За словами фахівців, до постраждалого лісу тварини почнуть повертатися не раніше, ніж через 8-10 років. ■

ІнФорУМ
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Тарас ЗДОРОВИЛО
Питання подвійного громадянства
лишалося каменем спотикання в нашій країні роками, викликаючи чимало дискусій. Наразі подвійне громадянство дозволено у 86 країнах світу, в 29 — допускається, а в 51, у тому
числі в Україні, — заборонено.
І ось знову це дражливе питання
випливло на авансцену вітчизняного
політикуму. Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що
МЗС працює з парламентом над законопроєктом про подвійне громадянство. Нагадаємо, у жовтні минулого
року він уже озвучував необхідність
запровадження в Україні подвійного
громадянства.
За словами міністра, у парламент
уже подано відповідний законопроєкт: «Ми працюємо з парламентом,
щоб цей закон був ухвалений. Вважаю, що він відповідає інтересам України. І ця норма давно назріла».
Кулеба, втім, наголошує, що подвійне громадянство заборонено буде
отримувати держслужбовцям, та й
про громадянство країни-агресора не
може бути мови. Ще на початку літа
міністр пояснював мотиви своєї точки
зору: «Давайте дивитися правді в очі:
мільйони українців iз різних причин

■ НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ

■ СЕРТИФІКАЦІЯ

То чиїх ми будемо?

Відростити
вкрадені
крила

Міністр закордонних справ України ініціює
легалізацію мультигромадянства
виїхали за кордон, але хочуть залишатися громадянами України й у найважчі часи допомагали Україні».
Додамо, що в міжнародній правовій практиці існують ключові принципи застосування подвійного громадянства: права «крові» та «ґрунту»
(автоматично надається дітям на підставі народження від іноземця або на
території держави), а також шлюб з
іноземцем i натуралізація (якщо процес не передбачає обов’язкову відмову
від попереднього паспорта).
Розвинені політично та економічно
країни (Німеччина, Франція, США)
хоч і не мають єдиних правил видачі своїх паспортів резидентам інших
держав, утім не забороняють мати їх
кілька. Але при цьому керуються єдиними принципами, визначеними в
міжнародних конвенціях. Одне з головних правил — держава не може нада-

вати дипломатичний захист своїм громадянам від країни, паспортом якої
також володіє біпатрид. У 4-й статті
Конституції зазначено: в Україні існує єдине громадянство, підстави для
набуття чи втрати якого визначаються законом. Закон передбачає, зокрема, автоматичну втрату українського паспорта в разі добровільного отримання посвідки іншої країни (за
умови досягнення повноліття). Чіткий механізм процедури позбавлення громадянства не прописаний, тому
де-факто не працює. При цьому ще й
прямо суперечить Конституції, у 25-й
статті якої зазначено, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства. Правовою невизначеністю користується, зокрема, українська політична та бізнесова еліта,
представники якої часто мають по два
паспорти, а то й більше. ■

■ ІНІЦІАТИВИ

Не чекайте —
себе поважайте!
Відновлювати мости там, де мешкаєш, — хоч
і важко, та правильно
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область
У селі Тернівка Смілянського
району громада власними силами
відремонтувала підвісний місток
через річку Гнилий Ташлик.
«Цей місток, зроблений приблизно 50 років тому, довго перебував в аварійному стані. Він у нас
з’єднує дві частини села — центр
та «Третій участок», — розповідає «Україні молодій» голова Тернівської ОТГ Ірина Борисенко.
За словами Ірини Анатоліївни, для жителів Тернівки ця переправа через водойму просто
життєво необхідна. Бо підвісним
містком користується пів села:
люди йдуть у магазин, на авто-

бусну зупинку, до церкви, а діти
— до школи.
«За кошти сільського бюджету ми придбали дошки, а все інше
кожен, хто міг, робив власними
силами», — хвалиться пані Ірина. Звісно, уточнює, робота важка, — адже людям довелося працювати без спеціальної техніки,
в нелегких умовах: збиті на березі щити прикріплювати на висячому містку дуже непросто.
«Велика подяка нашим громадським працівникам, нашому столяру Юрію Маруничу, жителям
села — Михайлу Селюкову, Олександру Удовенку, Івану Лапшину, Миколі Одородьку та іншим»,
— підсумовує голова Тернівської
ОТГ. ■

Ірина КИРПА
Екологічно чистий продукт iз
полів півдня України насичений вітамінами, має лікувальні властивості та
допоможе швидко налагодити повноцінне харчування для військових, студентів і медиків. Насіння п’ятнадцяти
сортів овочевої сої фахівці Національного центру генетичних ресурсів рослин України (Харків) отримали в дар
від ділових партнерів зі США.
Досі цей унікальний вид рослини
понад тисячу років з успіхом вирощували в Японії, Китаї, Канаді та Америці, де вже встигли переконатися в його
перспективності за умови правильної
переробки. Технологія вирощування
овочевої сої з солодким смаком практично нічим не відрізняється від стандартної, але рентабельність культури
помітно вища: можна одержати 1720 тисяч гривень на тонні. Відмінний
урожай культури забезпечують якісний полив, багато сонця та родючі землі, якими багата Херсонщина.
У степах Таврії поки що овочеву сою висадили на експериментальних ділянках: по два квадратнi метри площі під кожен сорт. Але вже до
2027 року вчені області планують вивести адаптовані під український клі-

❙ Таким, завдяки умілим рукам небайдужих селян,
❙ став підвісний місток у Тернівці.
❙ Фото з «Фейсбука».

■ СМАЧНО І КОРИСНО

Делікатес у подарунок
На Херсонщині навчилися вирощувати боби-гіганти,
надзвичайно багаті цінним білком
мат власні високопродуктивні гібриди
овочевої сої.
— Саме в нашому південному регіоні технологію вирощування сої вже
відточили до дрібниць, — розповідає
провідний співробітник відділу селекції Інституту зрошуваного землеробства, кандидат сільськогосподарських
наук Віра Боровик. — За кордоном активно працюють над виведенням нових сортів, які за своїми корисними
властивостями кращі, аніж зелений
горошок та ще й набагато крупніші.
Якщо взяти тисячу бобів звичайної
сої, то їх вага не перевищить 150-180
грамів, тоді як у японців уже є сорти,
де маса такої ж кількості бобів досягає восьмисот грамів! Я впевнений, що
на українських полях сучасні боби-гіганти також дадуть добрий врожай.
За словами вченого, овочева соя

надзвичайно багата насиченим рослинним білком (близько 14 відсотків),
що за своєю структурою близький до
тваринного — молочного та м’ясного.
Відомо, що у США під час Другої світової війни соя врятувала країну, ставши надійним джерелом провізії для
військових.
З овочевої сої любителі здорового
харчування готують неймовірну кількість смачних, корисних та поживних страв. Цінний білковий продукт
можна варити, запікати, додавати до
салатів, використовувати як дієтичне
харчування для людей із серцево-судинними захворюваннями або ж для
вегетаріанців.
Тому вже сьогодні зрозуміло, що
адаптовані до українських реалій гігантські боби овочевої сої знадобляться не лише заможним фермерам. ■
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На ДП «Антонов»
налагоджують серійне
виробництво Ан-178
Тарас ЗДОРОВИЛО
Флагман українського авіабудування
Державне підприємство «Антонов» продовжує випускати літаки попри доволі скрутні
історичні й економічні обставини. Один із
них, за серійне виробництво якого взялися
на підприємстві, Ан-178, — це близькомагістральний транспортний літак із турбореактивними двигунами, розроблений на базі
пасажирського Ан-158. Українська військова пташка порівняно з американськими та
французькими конкурентами, крім вигіднішої ціни, має ще й унікальні технічні характеристики. Ця модель не має гвинтів, може
сідати й злітати з будь-яких аеродромів (у
тому числі з ґрунтовим покриттям), піднімається на висоту до 12 тисяч метрів, може
перевозити до 18 тонн вантажу. Його швидкість досягає 825 км/год, а дальність польоту — 5,5 тис. км.
Президент ДП «Антонов» Олександр Лось
повідомив про початок активної фази сертифікації універсального транспортника: «Він
буде сертифікований спочатку в Державній
авіаційній службі України. При цьому нормативи льотної придатності літака прийнято за стандартами Федеральної авіаційної адміністрації США (FAA). Представники FAA
відвідували «Антонов» на початку року».
Сертифікація FAA визнається по всьому світу. Варто зауважити, що раніше наші
Ани сертифікували в Росії. «Формально це
був орган сертифікації країн СНД — Міждержавний авіаційний комітет (МАК). Зараз у недружніх сусідів ці функції перебрало на себе Федеральне агентство повітряного
транспорту (Росавіація). І, звісно, ця структура діє винятково в інтересах Російської
Федерації. Вона безцеремонно відібрала в
нас контроль за продовженням льотної придатності та технічного ресурсу літаків Ан на
території РФ і намагається перехопити його
і в усіх інших країнах світу, що становить
дуже велику загрозу життю людей і технічну
небезпеку», — наголошує нинішній очільник ДП «Антонов».
Додамо, що Ан-178 — багатоцільовий літак, адже призначений не тільки перевозити вантажі. Він має і десантний варіант (перевезення особового складу), у нього є рятувальне обладнання, а ще може експлуватися
у важких кліматичних і географічних умовах. Налагодити серійне виробництво моделі
не вдавалося тривалий час через глибоку інтеграцію виробництва пострадянської доби
— шукали, чим замінити російські деталі.
Нині вітчизняний Ан-178 будують без жодної
участі країни-агресора. «Уже перший серійний літак складатимемо без російських компонентів. Це правда. Нас звинувачують, що
декілька років ми не могли випускати серійні літаки. Але ж багато часу забрала саме імпортозаміна. На цьому літаку третина складових українська, а дві третини — обладнання зі США», — пояснює Олександр Лось.
До речі, Ан-178 переміг у тендері міністерства внутрішніх справ Перу, тож у 2021
році замінить літак Національної поліції
Перу Ан-32Б. Але, як уже говорилося, перш
ніж злетіти, металевий птах має пройти випробування та сертифікацію. І лише тоді його
зможуть продати іноземному замовнику. Паралельно ДП «Антонов» домовляється з вітчизняними Міністерством внутрішніх справ
та Міноборони про замовлення 28 літаків і
для потреб України.
Нагадаємо, що створення літака почалося
ще в 2010 році, перший політ він здійснив у
травні 2015-го і вже п’ять років підкорює небо
на світових аерокосмічних салонах. За задумом конструкторів, Ан-178 має прийти на заміну військово-транспортним літакам попереднього покоління Анів — 12, 26 i 32. ■
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 8 ВЕРЕСНЯ 2020

■ ВИБОРЧІ ПЕРЕГОНИ

Разом з Левом
На виборах мера Львова «Європейська Солідарність»
підтримає Олега Синютку
Інна СТЕПАНЧУК
У суботу, 5 вересня, офіційно стартувала передвиборча кампанія до місцевих органів влади. Партія «Європейська Солідарність» свою першу
передвиборчу поїздку в регіони розпочала з Львівщини, де її рейтинги наразі найвищі (згідно з даними липневого соціологічного опитування, підтримати ЄС готові майже 30 відсотків
виборців. І саме на Львівщині, єдиній
в Україні області, де на президентських виборах 2019 року перемогу здобув Петро Порошенко. «Мій візит до
Львова — це знак глибокої вдячності
дорогому для мене місту і його мешканцям», — не приховував очільник
партії.
Упродовж двох вихідних днів політичний десант «Євросолідарності» на
чолі зі своїм лідером відвідав Львів,
Дрогобич та Трускавець.
У Дрогобичі лави партії попов-

нив відомий український іконописець Лев Скоп. Саме він упродовж 25
років рятував всесвітньо відому Церкву святого Юра, пам’ятку галицької
дерев’яної архітектури, датовану ще
XV — початком XVI століття. Під час
відвідин храму Петро Порошенко особисто вручив Леву Скопу партійний
квиток. Із проханням вступити до лав
партії іконописець і реставратор звернувся до обласної партійної організації «Європейської Солідарності» сам.
У Львові на велелюдному віче «ЄС»
оголосила про підтримку на посаду
міського голови Олега Синютки. Петро Порошенко у своїй промові наголосив, що місцеві вибори у Львові й
на Львівщині надзвичайно важливі
для всієї України. «Місцеві вибори
у Львівській області й міські вибори
у Львові — це не тільки про каналізацію. Не тільки по ліфти. Не тільки про поточний ремонт доріг і вуличне освітлення. І навіть не тільки про

❙ Лев Скоп поповнив лави ЄС.
сміття», — переконаний лідер «Європейської Солідарності». Це насамперед про позицію: щодо мови, освіти,
територіальної цілісності та інших
актуальних питань. Важливо, «щоб
Львів не мовчав», наголосив Порошенко. «І міська влада не мовчала, —
додав він. — І тому очільником Львова
має бути загальнонаціональний лідер,
який представляє єдину загальнонаціональну проукраїнську політичну
силу».
«Без Львова немає України», — переконаний Олег Синютка, який у своєму виступі презентував своє бачення
подальшого розвитку Львова. Це, на
його думку, має бути потужний європейський центр науки, освіти, технологій, туризму, європейське місто,
«де люди поважають один одного, де

пишаються тим, що живуть у такому
славетному місці». «Настав час Львова! Він знову стане осередком науки
й освіти, і зможе реалізувати свій потенціал. Львів поверне собі технологічну славу. Вироблене у Львові буде
знаком якості в Європі та у світі. Ми
маємо розвинути туризм іншої якості
— для наукових конференцій і бізнесфорумів. Нам потрібен інший статус:
якщо ти не був у Львові — ти не бачив
Європи», — зазначив Олег Синютка.
У рамках передвиборчої поїздки
Петро Порошенко з дружиною побували в гостях у дисидента та політв’язня
Ігоря Калинця. За свої переконання
він відбував покарання у Пермських
концтаборах разом із Василем Стусом та Іваном Світличним, а згодом
зі своєю дружиною Іриною Стасів-Калинець — на Забайкаллі. «І зараз, у
часи, коли багато хто зневірився, коли
Україну знову намагається розшматувати Росія, приклад цієї родини надихає і дає сили боротися за долю України, за її свободу, за її незалежність»,
— написав на своїй сторінці у «Фейсбуці» Петро Порошенко. Також разом
з однопартійцями Порошенки відвідали молитву за Україну у храмі святих
Ольги і Єлизавети у Львові. Згодом
Олег Синютка написав у соцмережі,
що п’ятий президент України та його
дружина подарували храму сертифікат на 500 000 гривень для ремонту
приміщення церкви. ■

■ ПИЛЬНУЙ!

Вибухове протистояння
Чи спіткає Гео Лероса трагічна доля Гії Гонгадзе
Василь БОГДАН,
експерт з питань безпеки,
генерал-лейтенант, публіцист

Як і очіувалося, новий політичний сезон розпочався низкою
скандальних викриттів і звинувачень у корупції, державній
зраді, нехтуванні інтересами
пересічного громадянина та
відсутності у владної команди
цілісної стратегії подальшого розвитку держави і відсічі
збройній агресії РФ. Не виглядають несподіваною новацією
спроби окремих політиків та
функціонерів вищого істеблішменту з’ясувати міжособистісні
стосунки і в середовищі владної
команди. Хоча такі події були
прогнозовані — з огляду на те,
в яких умовах та з числа яких
категорій населення формувалася партія «Слуга народу»,
а потім уже й монобільшість у
парламенті, й офіс президента,
і уряд, а також інші інституціональні структури держави. Зайве нагадувати, у що це вилилося й обходиться нації та країні.
Адже притомні і небайдужі
громадяни є очевидцями втрачених ілюзій та невиправданих
очікувань від досить, як виявилося, брехливих передвиборчих
обіцянок Володимира Зеленського та його команди.

Влада постійних зашкварів
«Зелені» надто швидко
трансформувалися зi слуг у
«господ народу». З цього приводу варто лише зазначити, що
внутрішня гризня у владному
політичному бомонді та спроби
перенести відповідальність за
власні провали на попередників, особливо шляхом політичних переслідувань у вигляді порушення безпідставних кримінальних проваджень, шкодять
у першу чергу самій «зеленій»
команді. Оскільки це вже сприймається суспільством як політичні репресії. Тому рейтинг

❙ Варто ініціювати охорону Гео Лероса.
❙ Фото з сайта 24tv.ua.
довіри до президента вже скотився до 44%. І схоже, що така
тенденція є сталою.
Водночас, помилково (чи
свідомо) визначивши основним опонентом (можливо, й
ворогом) національно-демократичні сили євроатлантичного спрямування, младореформатори злочинно не реагують на загрози українській державності від «п’ятої колони»
в особі ОПЗЖ, «Партії Шарія»
та інших приховано проросійських, у тому числі й парамілітарних сил. Охвістя «Партії регіонів» та вірні опричники Кремля стрімко нарощують
фінансові, політичні та електоральні м’язи, щоб на плечах
збанкрутілої «Слуги народу»
увірватися у вищі владні кабінети Української держави і
піднести її у вигляді зросійщеного анклаву в подарунок узурпатору Путіну. Сподіватимемося, що такий драматичний сценарій обійде Україну стороною,
враховуючи високий рівень національної свідомості громадянського суспільства.

Однак постійні зашквари, у які потрапляє влада, загострення суспільно-політичної і криміногенної обстановки та досить нестабільний східний фронт і очевидні безпекові
ризики на західному кордоні з
Білоруссю породжують передчуття того, що в Україні внутрішнім і зовнішнім ворогом готується масштабна провокація
на кшталт «справи Гонгадзе».
І можливим претендентом повторити долю страченого журналіста вважається народний
депутат України Гео Лерос, із
яким мають тривалий конфлікт глава ОП Андрій Єрмак та
президент Володимир Зеленський, котрих політик звинувачує у корупції, державній зраді
та «передачі України в оренду
олігархам».

Вигідно ворогам
На цю тему Гео Лерос досить
жорстко говорив у своїй промові
у стилі «Я звинувачую» з трибуни Верховної Ради України 1
вересня 2020 року. Після цього
президент емоційно обізвав Гео

Лероса «хабарником і зрадником
країни», а монобільшість, нібито по команді гаранта, виключила його з фракції. У свою чергу,
ДБР викликає депутата на допит як свідка у справі щодо можливого ухилення від сплати податків. Тобто, якщо врахувати
і те, що свого часу за принципову позицію Гео Лерос був позбавлений посади позаштатного радника президента, потім через навмисний підпал у нього згорів
недешевий автомобіль, а також
шельмування в медіа та виключення з фракції, то вибудовується цілком логічний ланцюжок
підстав кваліфікувати депутата як особу, що жорстко переслідується владою із політичних мотивів. Враховуючи, що в стилі та
методах керівництва Володимира Зеленського проглядаються
окремі управлінські вади Леоніда Кучми, не виключається, що
у стані неконтрольованих емоцій чинний глава держави може
допускати оцінки Лероса, далекі від моральної гігієни. Хоча
і невизнані з ініціативи Віктора
Януковича КС як процесуальний доказ плівки Миколи Мельниченка стосовно Кучми є яскравим тому свідченням. На тлі відомих касетних скандалів в уряді,
НАБУ, САП, організованого витоку записів нібито розмов Петра Порошенка із Джо Байденом сумнівною може бути впевненість будь-кого у тому, що Зеленського «не пишуть». А якщо
таке має місце, то подальший
розвиток подій прогнозувати неважко. Оскільки вину за можливу акцію фізичного усунення
Гео Лероса ворог спробує перекласти на владу і персонально президента України. Подібне гарантує потужну дестабілізацію обстановки, бурхливу політичну
кризу в країні, зневагу західних
партнерів, та врешті інспірований і підтриманий Кремлем антиукраїнський державний переворот.

Щоб подібне не стало реальністю, президент та його монобільшість повинні внести суттєві корективи у взаємовідносини з опозиційними силами
національно-демократичного спрямування для подолання існуючих загроз у воюючій
країні. Особливо що стосується подальшого зміцнення обороноздатності країни і припинення ворожої діяльності колаборантського середовища,
відповідно до додатково ухваленого законодавства. Вжити
невідкладних заходів зi зміцнення контррозвідувального
й адміністративного режиму
для попередження і припинення розвідувально-підривної,
терористично-диверсійної та
іншої злочинної діяльності ворога у близькому та глибокому
тилу, перш за все щодо об’єктів
критичної інфраструктури та
стратегічного значення, а також для забезпечення безпеки
громадян. Очевидним є ініціювання владою організації належної охорони силами УДО
чи «Альфи» СБУ Гео Лероса.
Адже депутат перебуває в ареалі ймовірних загроз його життю і здоров’ю. Цим самим влада створить запобіжник від
можливої терористичної акції
щодо політика та усуне ризики
компрометації себе з боку внутрішніх і зовнішніх сил, що мають на меті підірвати Україну
зсередини.
Політичний досвід і державницька мудрість не надаються від народження. Такі
високі якості набуваються роками невтомної праці. І якщо
діяльність пов’язана зi щирим
служінням суспільству та вітчизні, то світ і людство з вдячністю пам’ятають таких видатних діячів, як Джордж Вашингтон, Вінстон Черчилль, Шарль
де Голль, Махатма Ганді, Тарас
Шевченко. Набуттям подібного багажу повинні постійно опікуватися «державці», які тепер
перебувають на капітанському містку країни і намагаються утримати в руках штурвал
українського корабля. Інакше
«зелених» спіткає доля, коли,
за влучним визначенням російського поета Дмитра Бикова,
«нечего будет жрать і некого будет послать». ■
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Мiнiстрiв
по осенi
рахують
Аби не дочекатись Міхеїла Саакашвілі
Тетяна ПАРХОМЧУК
Чи вiдбудуться переформатування коаліції у парламентi та чергова
зміна Кабміну після виборів на місцях?
Ситуація з останніми урядовими рішеннями, у тому числi з новими обмеженнями для в’їзду іноземців, таким очiкуванням неабияк
сприяє.
Навіть непричетні до сфери, яку зачiпає згадане рiшення, задаються
питанням: а сенс? А причетні в перші дні після офіційної публікації
рішення готові були змести цей уряд до останнього не те що міністра, а навіть малокорисного помічника. Найбільше українців дратують
потрійні стандарти влади, недолугість, безперспективність.

Кабмінівський «їжак у тумані»
Отже, чергова «геніальна»
ідея Кабміну щодо заборони
в’їзду іноземцям на цілий місяць викликала в частини суспільства хвилю невдоволення і
нестримного бажання крові —
відставки уряду. Напруження
в родинах, підвішений стан інвесторів — це лише один iз мотивiв гнiву, що звалився на голови чинних урядовців.
Як керувати бізнесом тим,
хто працює в Україні, сплачує
тут податки й опинився за кордоном? Або тим, хто здійснює
тут гуманітарні місії та проєкти? «Скайпом»? Чи, може,
в урядовців є готові не менш
«геніальні» інструкції та відповіді?
Згадане рішення уряду Дениса Шмигаля, ухвалене за пропозицією очільника МВС Арсена Авакова, почало спричиняти в Україні непередбачувані
наслідки та скандали. І йдеться не лише про західних інвесторів чи топ3менеджерів, частині з яких МЗС України може
видати індивідуальні дозволи
у винятковому порядку. Проєкт Авакова стає катастрофою
для тисяч українців зі змішаних сімей, де один iз подружжя
є іноземцем, однак офіційно
шлюб не зареєстрований. Такі
подружжя, за законом, мають
право приїжджати та тимчасово проживати в Україні — але
тепер, усупереч логіці та міжнародним конвенціям, вони не
зможуть перетнути кордон.
Звідки цей нонсенс? Імовірно, це наслідок запаморочення
від «успіху». Бо ж президент
Володимир Зеленський якось
сказав, що не має претензій до
роботи уряду Дениса Шмигаля.
Однак, на думку експертів,
чинний уряд приречений на
роль тіньового громовідводу,
покликаного втілювати прикладні ініціативи президента. Але як тільки він перестане
ефективно справлятися з відведеною роллю, Володимир Зеленський може попрощатися з
ним так само, як зробив це з Кабміном Олексія Гончарука.
Чомусь ні на йоту не дивує
ні такий прогноз експертів, ні
солiдарна підтримка чинними міністрами цього мороку.
Щодо карантинних рішень, то
урядовці дивують ними далеко

не вперше. Той факт, що Кабмін лише впродовж літа чотири
рази змінював критерії допуску
іноземців в Україну, сам по собі
свідчить про брак системності,
продуманості політики держави та урахування наслідків.
Усе примітивно й очевидно,
як3от продовження карантину
до листопада: вибори пройдуть
у масках, і замаскувати, де треба, результати буде легше.

Аваков — наше «фсьо»
Однак досі ці рішення природно ухвалювали за ініціативою МОЗу, і на уряді їх представляв галузевий міністр Максим Степанов. Чому в даному
випадку це право передали МВС
i міністру Авакову — питання
риторичне, й усі білі нитки на
чорному тлі одразу впадають у
вічі, однак логіку в цьому урядовому рішенні марно шукати.
Навпаки, ухвалений проєкт
є безпрецедентним за масштабами можливих негативних наслідків. Тому, ймовірно, готуватись до відставки треба. Тим
паче, за відсутності якихось талановитих, неординарних проривних пропозицій (рішень)
перспективність чинного уряду — під великим питанням.
Нагадаємо, Арсен Аваков,
представляючи свою ініціативу на засіданні Кабміну, заявив, що Україна обмежує в’їзд
іноземців «iз метою недопущення поширення другої хвилі
COVID319».
Це — абсолютна неправда.
Навіть той факт, що «протиепідемічні» заходи уряду розробляли у МВС, уже виглядає дивно. Але тут є підстави говорити
про умисну фальш.
Навіть якщо вкрай скептично ставитися до аналітиків у відомстві Авакова, складно припустити, що там не розуміли:
тотальний недопуск іноземців з
усіх країн, включно з епідемічно безпечними, ніяк не допоможе Україні у боротьбі з пандемією.

Профнепридатність —
не причина для звільнення
Імовірно, один із варіантів
— згадане рішення представляв міністр МВС Арсен Аваков
тому, що чинного главу МОЗу
Максима Степанова вже двічі
намагались усунути з посади
народні депутати.

❙ Саакашвілі — прем’єр, Зеленський у сумнівах: « Кінець підкрадається, звідки й не очікував?».
Нагадаємо, вперше звільнення
Степанова ініціювала фракція
«Голос» ще в травні, коли не
пройшло й двох місяців iз дня
його призначення. Тоді депутати збирали підписи за відставку, але так і не довели справу до
кінця.
Удруге
«Голос»,
заручившись підтримкою «Європейської Солідарності» та частини фракції «Слуга народу»,
таки зареєстрував проєкт постанови у Верховній Раді про звільнення Степанова. Усього під документом підписались близько
100 народних депутатів.
«Перебувючи на посаді
міністра охорони здоров’я України, Степанов Максим Володимирович продемонстрував
непридатність до виконання
посадових обов’язків, некомпетентність та професійну недбалість», — йдеться у пояснювальній записці.
Нагадаємо, кандидатура
Максима Степанова на посаду міністра охорони здоров’я
ще з самого початку була негативно сприйнята тією частиною депутатського корпусу, котрий давно охрестили «соросятами». Йдеться про депутатів, які
здійснюють в Україні різні проєкти за кошти грантів західних
партнерів. Саме завдяки активності «соросят» країна почула про скандал із закупками
захисних костюмів для медиків
за цiною, завищеною в два з половиною раза. Зараз перелік обвинувачень розширено.
Зокрема, забезпеченість системи закладів охорони здоров’я
протиепідемічними матеріалами на досить низькому рівні
сприяла тому, що з початку епідемії захворіло понад 3,5 тисячi
медичних працівників. А працівники галузі, залучені до боротьби з COVID319, не отримали доплати в размірі 300%. Тоді
ж сам Степанов відфутболював
претензію до органів місцевого
самоврядування, мовляв, виділення доплат залежить від їхніх повноважень та дієвості
керівників закладів охорони
здоров’я.
Звинувачують Степанова й
у проблемах закупок ліків. Відомо, що в попередні роки цим
займались міжнародні партнери — ЮНІСЕФ, ВООЗ, IDA
Foundation (Нідерланди), Crown
Agents
(Великобританія),
Partnership for supply chain
management (США), Global
Drug Facility (Швейцарія).
Наразі, як стверджується
у депутатському повідомленні, більшу частину державних
програм ще навіть не передано
до міжнародних організацій.
Чим це загрожує хворим гепатитом, туберкульозом, легене-

вою гіпертензією — питання
риторичне.
Одна з ініціаторок депутатського звернення, нардеп фракції «Голос» Ольга Стефанишина, зазначала, що оскільки на
даний момент договори з міжнародними організаціями не
підписані, Степанов нібито
хоче передати закупівлі в тендерний відділ МОЗу, «щоб закупити ліки втридорога через
фірми3прокладки».
Очевидно, що влітку ніхто відставкою міністра охорони здоров’я в Раді займатись
не мав. Актуалізація питання відставки міністра охорони здоров’я, і не тільки його, а
можливо, й цілого Кабміну, відбулась днями. Так, глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія 2 вересня
повідомив, що саме восени слід
чекати відставки двох3трьох
міністрів. Серед них керівники
енергетичного та економічного
блоків. Щоправда, наступного
дня Арахамія говорив інше: що
відставок міністрів фінансів,
економіки та охорони здоров’я
— Сергія Марченка, Ігоря Петрашка та Максима Степанова —
у провладній фракції не планують.

Сага про вибір
Однак нагадаймо, що ще з
перших днів роботи уряду Шмигаля в пророцтвах його відставки восени найцікавішим було
інше — хто на цей раз має очолити уряд. Звісно, аби врятувати політичний імідж рядового президента Зеленського,
це має бути потужніший політик, ніж ті «фейкові», котрі
добряче награлись, вочевидь,
сплутавши Кабінет Міністрів
України чи3то з пісочницею,
чи3то з акціонерним товариством. Найбільше розмов точилось довкола постаті експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. У нього є ім’я, відоме на
міжнародній політичній арені,
є свій ресурс в Україні та підтримка закордонних політичних діячів, наприклад колишньої прем’єр3міністерки Канади.
Прогнозів щодо складу
уряду Саакашвілі є чимало.
Кружляли й припущення довкола кандидатури міністра охорони здоров’я. Декотрі навіть
пророчили це місце відомому
екранному доктору Комаровському, котрий має своє бачення
боротьби з коронавірусом i протиепідемічних заходів. Прихильники Комаровського запевняють, що в його словах є здоровий глузд і логіка, бо світ давно
має відповіді щодо коронавірусу, мовляв, це захворювання відоме не перший десяток років.

А головне, тими методами, що
ними діє МОЗ під керівництвом
чинного міністра Степанова, наразі можна всю економіку вгробити.
Отже, про те, що Міхеїл
Саакашвілі з певною часткою ймовірності може стати
прем’єр3міністром, ішлося не
один місяць. Однак, як зазначають поінформовані джерела, насправді він не дуже хоче
прем’єрства в Україні. Бо це,
враховуючи його вдачу, переросте в абсолютну конфронтацію з президентом Володимиром
Зеленським. Адже всі дуже добре знають, що експрезидентом
Грузії Міхеїлом Саакашвілі ще
нікому не вдавалось покерувати. Він завжди діє так, як вважає
за потрібне. Крім того, останнім
часом у нього почали налагоджуватись стосунки зі своєю батьківщиною. А відтак з’явилася надія
на відновлення його вектору розвитку країни після парламентських виборів 31 жовтня. Є ще
один гальмівний нюанс для продовження діяльності на високих
посадах в Україні: Міхеїл Саакашвілі, звісно, певною мірою і в
гарному сенсі — авантюрист, однак, чого не забрати, він достатньо розумна й талановита людина, щоб розуміти й бачити, що
для того, аби реформувати економіку нашої країни, потрібно років десять. І лише на десятому році, за умови інтенсивного реформування, буде результат. У Саакашвілі немає цих 10
років. Навряд чи олігархи погодяться віддати на 10 років Україну Міхеїлу, щоб він залізобетонно й остаточно замурував вхід їхньому бізнесу в державну годівницю.
Отже, заява Міхеїла Саакашвілі про те, що він хоче повернутися на батьківщину, дещо
затьмарила настрій тим українцям, котрі очікують українського прориву в грузинському виконанні. Однак його крутий поворот у бік Тбілісі дійсно
може бути вже близько. Попри
те, що чинна влада Грузії заявила про ймовірність арешту Саакашвілі одразу ж по прибуттi,
намір політика прозвучав досить переконливо. Водночас
найближче оточення все3таки
сподівається вмовити харизматичного реформатора попрацювати на Україну. Тим більше що
входити в круті піке конфліктів iз президентами для Міхеїла Саакашвілі справа не нова,
та й він не з боязких.
А тому виникають запитання, чи не розширює подібною заявою Міхеїл Саакашвілі для себе поле майбутньої
прем’єрської діяльності від небажаних команд і втручання з
боку ОП? ■
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ЕКОНОМІКА

■ НАШІ ГРОШІ

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Замість субсидій —
підтримка силовиків

«Ягідки» будуть навесні
За соціальні ініціативи президента — підняття зарплат при стагнації економіки —
українці почнуть розплачуватися у середньому через 60 днів після нововведення
Олег ГАНСЬКИЙ

Україна готується жити в умовах
передвиборчих подачок влади
своєму народові, які офіційно
називаються соціальною ініціативою президента Володимира
Зеленського. Експерти погоджуються: підвищення на 300
гривень, навіть за несприятливих для економіки умов, не поставить державу на коліна. А от у
наступному році всім нам буде
значно сумніше.

Зима, карантин, інфляція
На думку експертів, чогось
надзвичайного нинішньої осені
не трапиться: підвищення на
6% мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня 2020 року навряд чи відіб’ється на рішенні
про облікову ставку, що його ухвалює Національний банк. Проте її збільшення на 20% з нового
року є важливим проінфляційним фактором, який на такі рішення впливатиме радикально.
На думку банкірів, ефект
від підвищення мінімальної заробітної плати має певний часовий лаг. У середньому 60 днів.
Отже, в цьому році він буде мінімальним і більшою мірою проявиться вже в наступному році,
що може створити передумови
зміни монетарної політики. Іншими словами, нинішнє підвищення на приблизно 300 гривень
є несуттєвим і становить менше
6%. А тому воно не матиме значного впливу на зростання споживчих цін, — головним чином
на тлі уповільнення підвищення
зарплат під час карантину.
Однак, як відомо, це лише
перший етап «покращень» від
президента України, і вже з 1 січня 2021 року заробітні плати —
при ймовірному уповільненні
економіки та продовженні коронавірусних обмежень — якимось
чином мають зрости на 20%. А
таке рішення, якщо, звісно Володимир Олександрович не передумають, вже суттєво помітніше
відіб’ється на інфляції. А тому вимагатиме від Нацбанку значно радикальніших кроків, ніж він робить сьогодні. Тобто, регулятор,
як передбачається, буде вимушений піднімати облікову ставку.
Для економіки це означає дві
взаємопов’язані тенденції. З одного боку, подорожчають кредити, які стануть іще непідйомнішими для бізнесу, а отже —
розпочнуть процес чергового
уповільнення економіки. Яка
сьогодні й без цього ледь дихає.
З другого боку, дорожчими стануть депозити у банках, що може
сподобатися вкладникам.

Ставка — на історичному
мінімумі
Сам Національний банк нещодавно зробив заяву із цього приводу: наразі він виступає за збереження м’якої монетарної політики. Яка, на думку нового керівництва регулятора, сприятиме
відновленню української економіки, навіть в умовах невизначеності через пандемію коронавірусу. Останнє рішення, яке було ухвалене 3 вересня, тобто вже після
новини про підвищення «мінімалки» до 5 тисяч гривень, залишило облікову ставку без змін на
рівні 6% річних.

❙ Навесні інфляція з головою з’їсть усю доплату від президента Зеленського, і навіть більше.
❙ Фото з сайта eatthis.com.
При цьому, за даними регулятора, у липні-серпні інфляція
була нижчою цільового діапазону 5% плюс-мінус один відсотковий пункт, а динаміка базової інфляції була стриманою. При цьому подальша динаміка інфляції
залежатиме від темпів економічного відновлення. «Утримання
ключової ставки на рівні, нижчому за нейтральний, свідчить
про стимулювальний характер монетарної політики і залишає простір для подальшого зниження процентних ставок в економіці», — відзначили в НБУ.
Таким чином, як ми бачимо,
фінансовий регулятор при новому керівництві зайняв очікувальну позицію. Раніше, у квітні 2019 року, Нацбанк уперше
за два роки знизив ставку — з
18% до 17,5%, потім у липні він
знизив її до 17%, у вересні — до
16,5%, а в жовтні — до 15,5%,
в грудні — до 13,5%. З 31 січня 2020 року облікова ставка
знижена до 11%, в березні — до
10%. 23 квітня Нацбанк знизив
облікову ставку до 8%. 11 червня
нинішнього року регулятор знизив облікову ставку до історичного мінімуму — 6%. Втім уже
сьогодні там зазначають: у 2021
році, цілком імовірно, можуть
підвищити облікову ставку через зростання інфляції.

2020 рік — це вам не 2017-й!..
Тим часом близькі до влади
експерти наводять свої підрахунки про нібито величезну користь для вітчизняної економіки спроб штучного підвищення
зарплат. Нещодавно ці тези оприлюднив екс-народний депутат
від «Батьківщини», власник одного з відомих медіаресурсів Михайло Бродський. За його словами, мінімальну зарплату в Україні необхідно збільшити на
понад 5 тис грн. Оскільки це стимулює ринки та економіку в цілому, а також виводить зарплатний
фонд із тіні. Крім того, конкурентні зарплати будуть аргументом
для українців, які роздумують,
їхати на заробітки в іншу країну
чи залишитися в Україні.
Навіть більше, бізнесмен
пропонує: встановити мінімальну зарплату для директора під-

приємства не менше трьох мінімалок, у бухгалтера — від двох
мінімальних зарплат. «Адже ні
в одному бізнесі ви де-факто не
знайдете керівника і фінансиста на 5 тис. грн, — пише Бродський. — Тоді як де-юре у нас десятки тисяч директорів оформляються на «мінімалку» і при цьому їздять на дорогих машинах,
далеко не бідують. Просто вони
не показують реальну зарплату і
платять копійчані податки».
І при цьому нагадав, що раніше підвищення мінімальної зарплати стимулювало економіку. Зокрема досвід 2016 року,
коли цю ініціативу підхопив
екс-керівник уряду Володимир
Гройсман. «Тоді все спрацювало. У 2017 мінімальну зарплату підвищили вдвічі — з 1600 до
3200 грн. Вже тоді ми обговорю-

вали можливість підвищити її до
5000 грн, але включився МВФ
зі своїми заборонами. Та навіть
від дворазового підвищення
країна отримала колосальний
ріст економіки. Плюс 100 млрд
на рік і плюс 0,5% ВВП зростання. Бюджети виросли, а ніякої
гіперінфляції, девальвації не
було — все в запланованих і затверджених іще до підвищення
«мінімалки» рамках», — сказав
Бродський.
Щоправда, тези Бродського
та експертів, близьких до Кабміну, вже давно розбили незалежні економісти. Адже, за їхніми
словами, у 2017 році економіка зростала. На відміну від «коронавірусного» 2020-го ... Також це був період різкого падіння курсу національної валюти, а
тому зарплати у гривні фактич-

У перші дні вересня, практично одночасно з гучним підвищенням заробітних плат, комітет Верховної Ради
України з питань бюджету тихо і не
привертаючи зайвої уваги зробив українцям доволі неприємний сюрприз.
Було підтримано за основу і в цілому
законопроєкт №3991, в якому прописані нові зміни до державного бюджету на 2020 рік.
Насамперед ідеться про скорочення субсидій для українців, які були передбачені для оплати житлово-комунальних послуг. Усього ж субсидування з боку української влади було скорочено на 2,1 млрд грн.
Але найсмішніше у цій ситуації, що
зазначена сума піде на фінансування цілої низки державних структур. Серед яких — правоохоронні органи, як,
наприклад, Державне бюро розслідувань, Міністерство юстиції і Міністерство енергетики України. Також частина
суми піде на будівництво українських
доріг. Сценарій, якщо дивитися на нього побіжним поглядом, нагадує білоруський варіант.
Сама ж влада свої плани не приховує. Раніше, як відомо, Кабінет
Міністрів України заявляв, що має намір переформатувати поточні механізми виплати субсидій. Серед нововведень — здійснення адресного призначення житлових субсидій населенню.
«Напевно, завершилася «епоха бідності», як обіцяв Зеленський, і
«Слуги народу» вирішили це відсвяткувати. Тож хочуть забрати гроші з соціального захисту громадян і віддати
їх МВС... Вони забирають гроші з субсидій, підвищують ціни на газ, на казначейському рахунку залишається вже
фактично нуль. Навіть закономірно,
що слуги хочуть віддати гроші силовикам. Ті будуть заганяти опозицію, яка
про все це жахіття каже вголос і не дає
Зеленському спокійно жити у державній резиденції, їздити на державних
кортежах та літати державними літаками. Чиї ж це «слуги» реально? Явно,
що не народу», — написав у соцмережах народний депутат від опозиції
Олексій Гончаренко.
но наздоганяли втрачені позиції. Сьогодні ж картина виглядає діаметрально протилежною.
І наслідки для економіки можуть
бути суттєво гіршими. ■

■ НОВАЦІЇ

Під ковпаком у бюро
Влада робить чергову спробу скасувати незаконний вплив
правоохоронців на бізнес
Олег ГАНСЬКИЙ
До численних старих і нових правоохоронних органів нашої держави, які перебувають
нині на різних стадіях створення, закриття
чи реорганізації, невдовзі додасться новий —
Бюро економічної безпеки. Відповідний законопроєкт минулого тижня ухвалила Верховна
Рада України. Головне завдання новації — скасувати тиск правоохоронців на бізнес.
Відтепер буде ліквідовано податкову поліцію
і розвідслужби захисту державних інтересів
СБУ. Також реорганізують відомства, що займаються фінансовими правопорушеннями.
Новостворене ж Бюро матиме право проводити розслідування і повноцінно займатися справами, що стосуються махінацій із державними
коштами. Крім цього, БЕБ будуть доступні бази
даних банків, реєстрів та довідкових систем.
Головне завдання Бюро — відсунути всіх силовиків, всіх правоохоронців від впливу на бізнес. «Йдеться про Національну поліцію, СБУ,
податкову міліцію, ГБР, прокуратуру. Замість
цього зробити один аналітичний орган, таких
«білих комірців», які далі займатимуться мовою цифр, а не мовою автоматів, для того, аби
бізнес дотримувався законодавства», — сказав

сказав один з авторів законопроєкту депутат
Ярослав Железняк.
За словами ініціаторів нововведень, головний доказ того, що існуюча система неефективна і правоохоронці не можуть впливати на
бізнес, — те, що в 2019 році за статтею «Ухилення від сплати податків» було заведено 1300
справ на підприємців, а доведено до вироку
всього 10. «Все інше — це доказ того, що тиск на
бізнес здійснюється і буде здійснюватися далі»,
— сказав Железняк.
Максимальна чисельність — 4000 осіб. При
цьому у податковій поліції сьогодні працює
4600 осіб. Бюро розслідуватиме насамперед
справи про незаконне виготовлення, зберігання підакцизних товарів, підробку документів
підприємців, ухилення від сплати податків, доведення банку до банкрутства, шахрайство з фінансовими ресурсами, маніпулювання на фондовому ринку тощо.
Новий орган буде підзвітним президенту.
При цьому «спецназу» — лише право проводити слідчі дії. Для проведення силових спецоперацій Бюро зможе залучати спецпідрозділ СБУ «Альфа». Запустити роботу Бюро економічної безпеки мають до кінця нинішнього
року. ■
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■ Є ПРОБЛЕМА

Врятувати Україну від сміття
Потрібно будувати нові регіональні полігони і впорядковувати радянські
сміттєзвалища, — вважає фахiвець iз поводження з твердими
побутовими вiдходами Богдан Михалусь

❙ Богдан Михалусь: не Захід нам допоможе, а західний досвід.

❙ Компанія «ГрінЕра Україна» наводить у Львові лад і чистоту.
Розмовляв Олег ПЕТРІВ

Галузь поводження з твердими побутовими відходами
в Україні фактично відсутня. Вона перебуває на низькому старті зародження, і великою мірою її активують
локальні ініціативи та приватний бізнес. Так, у законодавчому полі лише торік було прийнято Національну
стратегію управління відходами, а закон про відходи
досі перебуває на розгляді парламенту. Водночас тенденції щодо зменшення сміття, його сортування не знімають iз порядку денного питання регіональних полігонів.
Богдан Михалусь, засновник української компанії
«ГрінЕра Україна», який 15 років працював у США в
компаніях з управління і поводження з ТПВ, розповів
«Україні молодій» про ситуацію зi сміттєзвалищами в
Україні, досвід упорядкування полігонів та американську практику із захоронення відходів.
■ Пане Богдане, ми часто чуємо про потребу сортування відходів, але рідше — про полігони, куди
їде решта сміття. Яка ситуація з ними в Україні?
— Критична. Полігони — це спеціалізовані інженерні споруди. У нас
фактично їх немає, натомість уся країна завалена
стихійними сміттєзвалищами. Відбувається нечуване забруднення довкілля. Організовується багато
різних форумів, міжнародних виставок, збираємо багато спеціалістів, обговорюємо ці теми, але це все
на рівні «побалакали —
сіли і заплакали». Нічого
не вирішується.
Центральна влада має
розподілити землі на категорії, тобто визначити,
на яких ділянках можна
будувати нові полігони і
де це робити не можна. Це
все наче і є в положеннях
про тверді побутові відходи, про полігони, але так
«розмито», що досі на місцях немає розуміння, де і
яка земля стратегічно відводиться під нові полігони.

Кожна область потребує одного-двох полігонiв. Завжди легко контролювати й належним
чином
обслуговувати
один полігон, який приймає 3-4 тисячі тонн сміття за день, аніж мати, наприклад, 30 полігонів, які
приймають по 100 тонн на
день. За такими полігонами значно простіше і дешевше доглядати. Також
дуже мало фахівців, які
знають, як обслуговувати
такі об’єкти.
■ Як вирішити проблему зі сміттєзвалищами?
— Потрібно будувати
нові полігони. І дуже важко братися за цю справу,
поки земля для таких потреб не буде державою передана в управління інвесторам. Адже питання
сміття — політизоване, і
сьогодні дуже просто заблокувати важливі роботи вуличними активістами. Це має бути не політичною проблемою, а господарською.
Так, тільки на Львівщині існує 20 задокументованих чинних смітників i понад сотня стихій-

❙ Сміття варто не лише сортувати, а й утилізовувати
❙ належним чином.
них звалищ. Ми часто говоримо про відомі на всю
Україні Грибовичі, але
маємо такі самі, а то й гірші звалища скрізь.
■ Якщо говорити про
кроки, які треба зробити
першочергово, то...
— Потрібно будувати
нові регіональні полігони і
впорядковувати радянські
сміттєзвалища. Якщо обговорювати дану проблему в контексті рішень, то
звісно, що слід говорити не
лише про наявність фінансового ресурсу як інструменту вирішення. Сьогоднішні тарифи на захоронення ТПВ цілком дають
змогу людям, які несуть
відповідальність за такі
об’єкти, наводити лад.
Швидше, варто акцентувати увагу на тому, як
це правильно робити і чи
є бажання в місцевих органів влади і власне самих
громад, яким ті звалища
належать. Компанія «ГрінЕра Україна», працівники якої мають досвід роботи, готова долучатись i до-

помагати в цьому процесі.
■ Відомо, що ви впорядкували полігон у Миколаєві, що на Львівщині.
— Так, це чудовий взірцевий кейс: ми показали,
що вміємо це робити і робимо якісно. Водночас це
вдалося за умови спільного господарювання нашої
компанії та місцевої влади.
Місто Миколаїв було
на межі сміттєвого колапсу — там звалище було заповнене сміттям до воріт,
мало приписи від екологічної інспекції про суттєві порушення і було за
крок до закриття.
■ Розкажіть детальніше, як саме проводили
впорядкування?
— Для цього ми використали досвід, за яким
упорядковують звалища
у США. Спочатку згорнули відходи, втрамбували та виположили схили
під кутом 18 градусів, перешарували все ґрунтом.
Також розробили проєкт
рекультивації та, згідно з

ним, сформували поверхню полігона, відвели стічні води, щоб мінімізувати
утворення інфільтрату,
та постійно забезпечували належне складування
ТПВ так як це роблять за
океаном.
І це не все! Ми також
збудували дорогу навколо сміттєзвалища та моніторні колодязі по периметру, забезпечили цілодобову охорону, відеоспостереження та освітлення,
організували зважування та офісні приміщення — усе за зразком роботи сучасних полігонів настільки, наскільки це було
можливо у цих реаліях.
■ Часто місцеві бояться, що після таких робіт
вони втратять контроль
за землею. Відчули це?
— У нашій країні проблема з довірою людей до
держави та інвесторів.
Це все наслідок політизації питання. Звісно, ми
зіткнулися з такими настроями, але бездоганна
репутація й активна комунікація дозволила стати на шлях конструктиву.
У підсумку полігон
зміг без проблем приймати
цілодобово 137 тонн ТПВ.
Після завершення впорядкування наша компанія
повністю передала полігон у господарювання місцевому комунальному підприємству.
Хочу зауважити, що за
проєктною пропозицією,
коли ресурс цього об’єкта
буде вичерпано, слід провести рекультивацію, як
це роблять у всьому світі.
І наша компанія готова надати такі послуги.
У разі виконання даного виду робіт полігон накриють спеціальним шаром технологічної мембрани, щоб унеможливити
проникнення води, пробурять пасивні свердловини
для вивільнення звалищного газу, а зверху накриють шаром ґрунту, на якому посіють траву.
■ Які тепер ваші подальші плани у цьому напрямку?
— Ми зацікавлені до-

помагати громадам інших
районів упорядковувати
полігони. Крім того, пріоритет номер один — побудова регіонального полігона на Львівщині. Гадаю,
що два-три роки було б достатньо, щоб отримати ділянку і побудувати полігон.
■ З Україною зрозуміло. Розкажіть також, як
працюють зi сміттєвими
полігонами у США?
— Розпочну з того, що
в нас дуже складні норми щодо ділянок, де може
бути полігон. 500 метрів
до житлової забудови —
це дуже далеко. В США, у
залежності від типу полігона, буферна зона лише
66 метрів. А в нас люди бояться запаху чи шкоди для
здоров’я, але якщо фірма
має досвід управління таким об’єктом, то жодних
проблем це не породжує.
■ Справді, а як із запахом?
— Є одна цікавинка. На
кожному сучасному полігоні є станції вимірювання вітру. Спеціальна програма визначає напрям, і з
того боку автоматично відбувається обприскування
полігона спеціальним безпечним нейтралізатором
запахів.
■ Ви мали нагоду бачити полігони США, Європи,
Азії. Очевидно, вони працюють за одним принципом, але, може, є якісь різні деталі?
— Сучасні полігони
відносно не так давно почали будувати на Заході:
30-40 років тому. До цього там були звичайні сміттєзвалища. Принцип той
самий, можуть бути різні
підходи. Є Landfills — там
де сміття просто з машин
вивантажується і компактується спецтехікою, а є
Balefills, де сміття привозиться з сортувальних комплексів у тюках і відповідно складується. Полігон
від полігона дуже відрізняється у залежності від
менеджменту, тарифів та
обсягу сміття. Об’єднує їх
те, що полігони будуються
мінімум на 20-30 років та є
екологічно безпечними. ■
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■ СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕПОРТАЖ
Євген РУДЕНКО, Назарій МАЗИЛЮК, Ельдар САРАХМАН
(Інтернет-видання «Українська правда»)

Поблизу Мукачева є об’єкт, який у майбутньому може стати не
менш популярним, ніж замок Паланок, куди в 2019 році приїхали 245 тисяч туристів. У лісі на 103 гектарах була розташована
колишня військова частина з позивним «Шипка». 1056-й окремий
радіотехнічний вузол раннього попередження. За цими казенними
словами, колючим дротом і густим листям ховалася секретна база
з радіолокаційною станцією 5Н86 «Дніпро».
РЛС заступила на бойове чергування в 1979 році. Цілодобово і безперервно протягом 30 років вона контролювала космічний простір
над усією Західною Європою, Середземним морем і Північною Африкою. Головним її завданням було виявити балістичні ядерні ракети противника: визначити точку старту, траєкторію і точку падіння.
У такому режимі мукачівська РЛС працювала до 2009 року. Причому у співпраці з РФ, передаючи секретні дані в командні пункти
Коломни і Солнєчногорська.
Фактично РЛС у Мукачеві й ще один подібний об’єкт у Севастополі
були в оперативному підпорядкуванні у російських військових. За
це Кремль платив, за різними даними, від 800 тисяч до 1,5 мільйона доларів щорічно. Сьогодні тут — Західний центр радіотехнічного спостереження (ЗЦРН). Він входить до мережі Національного
центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ).
Утримання РЛС потребує як мінімум 10 мільйонів гривень щорічно. Її серце — комп’ютери 60—70-х років минулого століття. Вони
розташовані на сотнях квадратних метрів, для їх роботи потрібні
великі обсяги електроенергії. І резервуари з водою, яка рятує техніку від перегріву. Для безперервного чергування РЛС витрачають
понад тисячу кубів води на місяць.
Об’єкт і досі режимний, з високим ступенем секретності. Потрапити сюди непросто навіть журналістам. Потрібно отримувати
дозволи в Києві, погоджувати план зйомок. У 2020 році центр
частково відкрили для невеликих груп туристів. «Українська
правда» детально показує, як влаштована РЛС 5Н86 «Дніпро» на
Закарпатті.

«Не болтай!»
Мерехтіння люмінесцентних ламп, відлуння голосів
і кроків у напівтемряві коридорів. Замальовані масляною
фарбою стіни, запах старих меблів із ДСП — все це схоже на науково-дослідний інститут 7080-х років минулого століття.
У кабінеті Миколи Жураківського, головної тут людини, на стіні — карта зоряного неба, надрукована в 60-х.
Над нею — оленячі роги. Поруч
— радіоприймач «Маяк». Між
двома стягами — українським
і військової частини №30767 —
раритетний глобус з уже неіснуючою плямою, що займала колись одну шосту суші.
— Головний артефакт у нас
— ось цей, — показує він сміючись на стіну в приймальні, де
висить пропагандистський плакат із закликом: «Не болтай!».
62-річний Жураківський —
полковник у відставці. Колеги
звертаються до нього «Командир». Сьогодні він очолює Західний центр радіотехнічного
спостереження, який iще кілька років тому був засекреченим
військовим об’єктом.
— Я не тихо говорю? — хвилюється він. — Тихо, так?
— Нічого, — заспокоює його
оператор УП. — Це щось професійне? Ви ж мали бути непомітними?
— Мабуть, професійне, —
погоджується начальник центру.
У Миколи Жураківського
— перша, найвища, форма допуску до секретних документів
особливого призначення. Йому
заборонений виїзд в РФ, окупований Крим і ОРДЛО.
У частинах протиракетної
і протикосмічної оборони випадкових людей не було. Таких
фахівців, як Жураківський, готували в Житомирському військовому училищі. І в Пушкінському, під колишнім Ленінградом. Ще на етапі вступу, коли
він був абітурієнтом, Микола мав третю форму доступу
до держтаємниць. Вісім років
відслужив на РЛС в УсольєСибірському Іркутської області (РФ), а на Закарпаття потрапив у 1990-му.

Надувні МіГ-29 і міф про
ядерний реактор
Військова частина з’явилася
в 1974 році. Все, що потрібно
для стеження за балістичними
ракетами, побудували за чотири роки. РЛС почала сканувати
небо в лютому 1979-го.
У кращі часи тут служили
175 офіцерів. Було шість рот,
сім підрозділів і одна частина КДБ. Об’єкт обслуговували
близько 1 000 осіб. Сьогодні —
в десять разів менше.
Для сімей офіцерів і прапорщиків побудували військове містечко на 1300 жителів.
Зараз у ньому залишилося сім
п’ятиповерхівок, церква, магазини, школа, дитячий садок.
На окремій території розмістили роти, штаб, клуб, лазню,
їдальню.
Мешканці Мукачева могли
тільки здогадуватися, що саме
відбувалося в містечку біля
села Шенборн. Тих, хто перебував там, називали «космонавтами».
— Раніше був цілком таємний об’єкт, — розповідає Микола Жураківський. — Легенда
прикриття була така: у нас тут
рембаза ВПС. Деякий час були
надувні макети МіГ-29. Уявіть,
працівники тягали їх з одного
місця на інше! Імітували діяльність, щоб заплутати ймовірного ворога. Зараз це трохи наївно
та смішно звучить.
Об’єкт досі генерує чутки
серед місцевих. Найпоширеніший — про ядерний реактор,
який нібито тут захований. Розмови про шкідливі передавачі,
радіаційні випромінювання почали ширитися з 1986 року, після вибуху на Чорнобильській
АЕС.
— Хтось скаржився, що діти
народжуються хворі в Мукачеві. Літні люди говорили, що
нібито через нас голова у них болить, — говорить начальник Західного центру радіотехнічного
спостереження.
На базу навідувалися різні комісії, але ядерний реактор
так і не знайшли.
Сьогодні
РЛС
працює
здебільшого в режимі «вимкнено», але готова увімкнутися в
будь-який момент. Для запуску потрібно: спецдозвіл iз Киє-

❙ РЛС у Мукачеві зібрали і запустили менш ніж за чотири роки.

НЛО, ядерні
і космічне
За чим стежить засекречена база РЛС поблизу Мукачева

❙ Микола Жураківський може довго розповідати про кожен апарат i вузол.
ва, близько 40 тисяч гривень на
добу на електроенергію та воду.
І приблизно три доби, щоб апаратура почала працювати на
повну.
Для охолодження радянської обчислювальної техніки наприкінці 70-х за п’ять кілометрiв звідси пробурили п’ять свердловин. І зробили два резервуари по 500 кубів кожен.
Підстраховувала РЛС резервна система з двох «дизелів» iз
підводних човнів.
— Якщо зникало електропостачання, вони автоматично
вмикалися.
Якщо станція не працювала хоча б 2-3 секунди, були
дуже великі неприємності для
командира частини та начальника штабу, — ділиться Жураківський та веде в святая святих РЛС.

Пульт управління
Якщо дивитися на РЛС 5Н86
«Дніпро» згори, вона нагадує
американський стелс-бомбардувальник B2. Або зігнутий у
дугу лук, готовий ось-ось відправити смертоносну стрілу.

Але ті, хто служив тут, не
могли заподіяти шкоди. Розвідки провідних країн світу знали розташування РЛС. У разі
ядерної війни такі об’єкти потрапляли під удар одними з перших.
Місія персоналу станції була
благородною, але, по суті, фатальною: встигнути попередити
штаб про пуск балістичних ракет супротивника, які вражали
ціль упродовж 15-20 хвилин.
Коли перебуваєш біля РЛС
5Н86 «Дніпро» на землі, геометрію об’єкта і його масштаби
зрозуміти складно.
Вліво і вправо розходяться
покриті шифером павільйони, в
яких заховані антени. 250 метрів у довжину і 11 у висоту кожна. Один антенний павільйон,
СРЛС №1, спрямований на південний захід. Інший, СРЛС №2,
— на захід. По центру їх з’єднує
велика двоповерхова будівля,
яку називають «Спеціальне
технічна споруда №1». Усередині розмiщено те, що вражає
найбільше.
— Це — пункт управління РЛС, — заводить у задуш-

ливе приміщення Микола
Жураківський. Апаратура 6070-х років розробки, з різнокольоровими клавішами і опуклими моніторами, схожа на велику
стару іграшку. Але, як не дивно,
працює й через півстоліття.
Вона здатна визначити
об’єкти на відстані кількох тисяч кілометрів, контролювати ближній і середній космос.
Ціль фіксують за 9-10 секунд
iз моменту її входу в зону огляду мукачівської РЛС. Дані
з’являються на табло.
— Є декілька типів цілі, —
розповідають фахівці. — Перша, яка була найважливішою
для нас, — балістична ракета.
Друга — штучний супутник
Землі. Всього дев’ять типів, серед яких — невідомий.
— Ви засікали НЛО? — запитують журналісти «УП» у начальника центру.
— Так, звичайно, фіксували
— відповідає він. — Практично
при кожному включенні такі
цілі виявляли. Декілька разів
на добу. Але це об’єкти, які
прибрані з каталогів. Це може
бути якийсь супутник-розвід-

НАУКА І БЕЗПЕКА
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❙ Більшість персоналу РЛС уже на пенсії. Тут пройшло все їхнє життя.

ракети
сміття
❙ Ігор Ніколайчук – один iз небагатьох, хто знає всі нутрощі РЛС
❙ як свої п’ять пальців.
❙ Фото з сайта pravda.com.ua.
ник, який та чи інша держава
не афішує.
— У літаючі тарілки вірите?
— Ні. Вважаю, що космічний простір досить непогано
вивчили на відстані від 100 кілометрів до 40 000 та більше.
Думаю, те, що писали та показували ЗМІ, — фейкові вкиди.
— Знаєте, в мене ще, мабуть,
виховання таке, — продовжує
Жураківський. — Батько був
справжнім комуністом та атеїстом. Я припускаю існування позаземного життя. Але це точно
не зелені чоловічки з великими
головами й очима.

Боєголовки китайців і
бомбардування Югославії
Бойове чергування протягом
доби несли 27 осіб. На відпочинок і сон — усього чотири години.
Щоб упоратися з таким обладнанням, потрібні були
один-два роки практики після
навчання. Зараз підтримувати його в робочому стані може
дуже вузьке коло фахівців.
Служба на РЛС була важкою і фізично, і психологічно.
Помилка могла коштувати надто дорого.
— Бували випадки, коли китайці без попередження запускали свої випробувальні балістичні ракеті вздовж кордону
СРСР. На наших РЛС, згідно з
алгоритмом, з’являвся сигнал
«Тип 1» — попередження про

ракетно-ядерний напад.
Треба було провести експресаналіз i передати інформацію на
командні пункти — головний та
запасний, — ділиться Микола
Жураківський.
За свою тиху й невидиму роботу деякі офіцери отримували
бойові ордени та медалі.
— Бували позаштатні ситуації, — розповідає він. —
Наприклад, коли незалежна
вже Україна запустила супутник «Січ-2», через помилку
ступінь ракетоносія відключилася на 2-3 секунди раніше.
Апарат загубився, вийшов на
незаплановану орбіту. Але ми
його знайшли, а орбіту підкоригували.
На мукачівській РЛС згадують кінець 90-х, коли країни
НАТО почали операцію «Союзна сила» в Югославії.
— Десь за кілька годин до
того, як почалися бомбардування, ми вже мали дані, що американські літаки почали ставити перешкоди засобам ППО
Югославії. Ми доповіли в Київ,
зокрема начальнику розвідки військ ППО, що бомбардувальники США летять на Югославію. Спочатку нам сказали:
«Хлопці, вам, мабуть, щось наснилося страшне!» — згадує
Жураківський.
— Але потім, коли наша інформація підтвердилася, начальник розвідки отримав велику подяку від керівництва ППО,

— додає він. Такі розповіді, які
лунають біля вимкненої апаратури, створеної 50-60 років
тому, схожі на казку. Але найдивовижніше ще попереду.
— Чи можна цю техніку назвати комп’ютером? — уточнюють репортери УП, стоячи в залі
з пультом управління.
— Ні, — каже полковник у
відставці. — Це не комп’ютер.
Це, можна сказати, «мишка».
Пульт. А комп’ютер я зараз вам
покажу.

ВАУ. 220 тисяч операцій
за секунду
— Ми перебуваємо в приміщенні, де розташовані електронно-управляючі машини
5Е73, — показує начальник Західного центру радіотехнічного
спостереження.
На 300 квадратних метрах
стоять кілька десятків металевих шаф. Завдяки їхній «начинці» РЛС могла засікти до
190 об’єктів фактично одночасно.
На деяких боксах написано
«ВАУ». Ці три літери вириваються з вуст багатьох, хто опиняється тут уперше. Але означають вони непідробне здивування, а не розшифровку
абревіатури — «Внешнее арифметическое устройство».
Ці комп’ютери розробки
1960-70-х років вимагають величезної кількості електроенергії і займають багато місця.
Ще потрібні десятки, сотні кубометрів води.
— Вони досить надійні, не
бояться якихось вірусів, але застарілі, — коментують у центрі. — Для їхньої роботи потрібна вода для охолодження, яка
рятує від перегріву. Влітку вона
має бути +8 градусів, для цього
потрібні холодильні машини.
Воду охолоджують у цеху
поверхом нижче. Її подають нагору по трубах. На виході з корпусів обчислювальних машин
вона нагрівається до 40 градусів. Коли суперкомп’ютери
часів СРСР починають працювати, температура повітря у
величезному приміщенні нагрівається до 35 градусiв. Кондиціонерів тут ніколи не було,
тільки вентиляція.
Умови для персоналу комфортом не вирізняються. Крім
високих температур, у залі дошкуляє монотонний неприємний звук.
— Як звук комара. Його
не всі можуть перенести. Навушники не передбачені, тому
що черговий має чути сигнал,
якщо якась шафа вийде з ладу.
Навантаження величезне, —
розповідає Микола Жураківський.

— Була спеціальна форма
— штани бавовняні, куртка та
шкіряні сандалі, — продовжує
він. — Така ж сама, як у Ракетних військ стратегічного призначення. Багато виходять звідси як вичавлений лимон.
Якщо говорити просто, один
комп’ютер, який тут є, — це десять великих шаф, що стоять
у ряд. Один комп’ютер — бойовий. Ще два — резервні. Всі
вони утворюють цілу галерею,
в якій почуваєшся героєм якогось дуже старого фантастичного фільму.
— Усередині тисячі рiзних
блоків, — відкриває металеві
дверцята Жураківський. — Це
вже напівпровідникова апаратура, ламп немає. Воно не іржавіє.
Високоякісний матеріал. Є срібло, золото, платина.
Усі контакти в кожному блоці потрібно періодично протирати спиртом. На це йдуть відра рідини та багато часу.
Як кажуть у центрі, який не
розбещений увагою влади, іноді
гроші на спирт доводиться шукати самим.
— Швидкодія цієї обчислювальної машини — 220 тисяч
операцій за секунду, — посміхається Микола.
Поблажливість у його тоні
зрозуміти можна. Один сучасний смартфон «спритніше» в
тисячу разів десяти металевих
боксів, які стоять у цьому величезному залі.
Але для 60-х років XX
століття, коли було спроєктовано ці машини, технологія була
проривною.

Принтер 60-х і СВЧ-костюм
Усе, що показує Микола
Жураківський, переходячи від
одного залу до іншого, схоже на
безцінні музейні експонати.
— Ніхто з вас не відповість,
що це, — показує він рукою на
один з апаратів. — Принтер 5060-х років. Роздруковує інформацію в двійковому коді. Такий стрекіт іде, коли він працює фактично цілодобово!
— А тут у нас так звані «чорні скриньки», — веде далі Жураківський. — Вони записують
усю інформацію про те, як працює станція. А взагалі ми перебуваємо в приміщенні, куди
приходить сигнал від антени, так званий ехо-сигнал. Він
дуже слабенький, його потрібно підсилювати.
Для підсилення сигналу є
ще один величезний пульт управління і громіздкі обчислювальні машини.
— Це найскладніший у налаштуванні підрозділ, — говорить начальник. — Щоб людина опанувала всі питання, треба
її ще п’ять років учити після вищої освіти.
— У цьому приміщенні апаратура 4ПК, — продовжує козиряти незрозумілими назвами
полковник у відставці. — Вона
дозволяє формувати еталонний
сигнал. Кімната тут екранована, повністю все металеве (стіни
та стеля. — «УП»), щоб радіоперешкоди — не проникали.
У підрозділі передавальних
пристроїв, куди теж пускають
репортерів «УП», впадає в очі
сріблястий костюм під стіною.
Схожий чи-то на скафандр космонавта, чи на захист сталевара
з доменного цеху.
— Потужність передавальних пристроїв від 1,2 до 1,6 мегават в імпульсі, — пояснює
Жураківський. — Досить велика потужність. Велике електромагнітне поле. Високе СВЧвипромінювання. Воно може
вплинути на зір, органи дихання, серце.
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— Цей підрозділ вважається
найнебезпечнішим, — зізнається він. — Металізований СВЧкостюм одягають у разі необхідності зайти в працюючу антенну систему, якщо треба усунути
несправності. Є місця, де небажано перебувати понад двi години, коли РЛС працює.
Про це Жураківський розповідає у великому темному
бункері з антенним перемикачем.
Він згадує випадок, коли
довелося терміново міняти елементи апаратури під час роботи
станції.
— У тому місці були такі
умови, що в СВЧ-костюмі швидко це зробити було неможливо.
Довелося голими руками, як-то
кажуть. Нічого страшного. Людина залишилася жива, здорова. Ось вона, перед вами! — посміхається Микола.
Перед тим, як піднятися з
бункера по сходах, він гордо
відзначає: «От уже п’ятий десяток років, а тут іржавого нема
нічого. Все дуже якісне. Ми ж
не фарбували навіть ніколи».

Ілон Маск і чесне слово
офіцерів
В останні роки РЛС у Мукачеві вмикали всього кілька
разів через дорожнечу експлуатації. Апаратура непристойно застаріла. Але тримається
на чесному слові й досвіді офіцерів, які не дозволили ліквідувати об’єкт.
Молодь сюди не затягнеш
через низькі зарплати. Під боком — Угорщина, де можна заробити не менше 1 000 євро, не
володіючи навичками і знаннями, які потрібні для спостережень за космосом.
Наймолодшому фахівцю мукачівської РЛС 30 років. Є ще
28-річний бухгалтер, якого ледве-ледве вдалося вмовити прийти працювати в центр. Більшості офіцерів під 60 і вище.
Як каже Микола Жураківський, станція може і далі працювати на українську науку. Потрібно лише бажання влади і гроші на модернізацію.
РЛС готова виконувати і зовнішні замовлення. Наприклад,
збирати й аналізувати інформацію про космічне сміття, якого
стає все більше. Точні дані про
нього потрібні, щоб убезпечити
від аварій діючі супутники.
Серед цього космічного сміття є і залишки кількох супутників незалежної України. Ці непотрібні вже болванки нагадують про наші можливості, яких
iз роками стає все менше.
За словами Жураківського,
на унікальному об’єкті колишньої військової частини не був
жоден президент України. Поки
країну намагаються запхати в
смартфон, реальне життя таке
— ми все ще залишаємося космічною державою. Але чим далі,
тим більше на словах.
Сьогодні Жураківський і його
колеги із захопленням спостерігають за успіхами Ілона Маска. І
з сумною заздрістю теж.
— Нам потрібно якнайшвидше замінити елементну базу і
запустити станцію, щоб вона
працювала з вищими показниками. З меншими затратами
електроенергії. Тоді з нами захочуть працювати Європейське
космічне агентство, поляки, індуси, азербайджанці, інші країни, — запевняють у Західному
центрі радіотехнічного спостереження.
Але чи почують у Києві цей
заклик? Який іде з колишньої
секретної бази, де звикли говорити тихо і менше «світитися». ■
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СВІТ

■ НОВИНИ ПЛЮС

■ СУСІДИ

Потік пригальмовує

Немов гриби під дощем

Міністерка оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер готова обговорювати санкції щодо Росії, в тому
числі й щодо недобудованого газопроводу. Про це вона
заявила в інтерв’ю інформагенції «Рейтер». «Я завжди
казала, що «Північний потік-2» — далеко не найулюбленіший мій проєкт, — наголосила очільниця консервативної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС).
— Для мене завжди було зрозуміло, що тут потрібно
враховувати обґрунтовані безпекові інтереси країн Центральної Європи та України». На думку німецької міністерки, подальші кроки Німеччини залежатимуть від дій
Москви. Доведене використання хімічної зброї ставить
дуже серйозні питання до російського керівництва, Європа й світ чекають відповідей на них. Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Мас в інтерв’ю в газеті
«Біль дам Зоннтаг» вказав, що, сподівається, Росія не
змусить ФРН змінити свою позицію щодо «Північного потоку-2». Він визнав, що відмова від завершення
будівництва газопроводу завдасть шкоди інтересам
низки фірм із Німеччини та інших європейських країн.

Правоекстремісти-антикарантинники
З 25 квітня до 10 серпня в Німеччині проведено понад 90 мітингів проти коронавірусних обмежень, організаторами яких були і представники правих екстремістів.
Про це повідомляє dpa. За даними Федерального відомства з охорони конституції, понад дві третини з усіх
протестів, які організовували або у яких брали активну
участь праві екстремісти, відбулись у федеральній землі Саксонія-Ангальт на сході Німеччини. Зазначається,
що офіційно більшість акцій організовували окремі особи, а не партії чи об’єднання. Про деякі мітинги місцева влада заздалегідь не була поінформована. 29 серпня масштабна акція противників коронавірусних обмежень у Берліні закінчилася штурмом Рейсхстагу під
прапорами німецького рейху та Російської Федерації і
з вигуками «Путін! Путін!». Також візуально виокремлювались на акції невеликі групи правих екстремістів та
неонацистів.

У Каліфорнії горять ліси
На півдні штату вогонь поширився вже на 1,6 тисячі гектарів лісу, повідомляє місцева пожежна служба. Через пожежу почалися перебої в електропостачанні, бо вогонь пошкодив обладнання компанії San Diego
Gas & Electric. Без світла залишилися майже 13 тисяч
осіб. Раніше Національна метеорологічна служба США
поінформувала, що 16 серпня в Національному парку
Долина Смерті температура піднялася до + 54,4 °C. Через сильну спеку в Каліфорнії оголосили режим надзвичайної ситуації. ■

■ ФОТОФАКТ

Безстрашний
боєць
Шестирічний хлопчик
з Америки здобув
титул і пояс Всесвітньої
боксерської Ради
Оксана СОВА
Маленький Бріджер
Уокер цього
літа врятував
свою молодшу сестру від
величезної
вівчарки. Ризикуючи життям, він перегородив шлях
тварині і прийняв удар. Отримав безліч
укусів, і лікарям довелося накласти йому близько 90
швів.
Всесвітня боксерська рада за таку хоробрість визнала Бріджера «почесним
чемпіоном WBC на один день». «І новим
чемпіоном світу стає Бріджер Уокер —
найсміливіша людина на Землі», — підписали картинку в WBC.
Ім’я малого сміливця внесли до реєстру чемпіонів, і воно там залишиться назавжди. ■

Попри негоду, в Мінську зібралося в неділю понад сто тисяч протестувальників
Ігор ВІТОВИЧ

У містах Білорусі 6 вересня відбулася масова акція противників режиму
Олександра Лукашенка. У столиці на
акцію протесту вийшли від ста до двохсот тисяч.

У Мінську свої «підрахуї»
На заклик штабу ув’язненого потенційного кандидата в президенти
Віктора Бабарика всі бажаючі учасники могли зареєструватися в системі
«Голос». Таким чином опозиція вирішила спростувати твердження МВС,
яке наполягає, що на акції виходить
не більше 20 тис. осіб. Іще до початку ходи в системі зареєструвалося 109
тисяч. Але з другої години дня неділі
в Мінську перестав працювати інтернет.
За оцінкою закордонних журналістів та незалежних оглядачів, до
стели «Мінськ — місто-герой» прийшло від 150 до 200 тисяч. У ході вирізнялося дуже багато «цехових» колон: вчителі, робітники, блогери,
спортсмени... Люди були налаштовані
оптимістично і мали намір продовжувати мирні акції протесту. Незважаючи на зливу, біля Палацу Незалежності, резиденції білоруського президента Олександра Лукашенка, зібралися десятки тисяч людей.
Із самого ранку внутрішні війська оточили площу Перемоги і палац
Республіки. Система «Рубіж» стояла за ГУМом, не пропускаючи людей
до площі Незалежності. Раніше цього
дня силовики перекрили центр Мінська, зокрема площу Перемоги і Жовтневу площу. А мінський метрополітен повідомив про закриття станцій
«Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська», «Площа Перемоги» та «Площа Якуба Коласа».
Саму резиденцію охороняла бронетехніка — близько 10 БТР. На даху
було помічено людей у чорному камуфляжі, імовірно, снайперів. Поблизу мітингу також виставили оточення з людей у чорному камуфляжі
без розпізнавальних знаків. «Вранці з’явилися повідомлення про колони водометів і автозаків, які стягуються в центр міста. Можна сказати,
весь центр у розпорядженні ОМОНу
і військових», — повідомив кореспондент Міжнародного французького радіо (RFI). У центрі міста люди
в камуфляжній формі взяли під охорону будівлю уряду і стелу «Мінськ
— місто герой», обнісши їх колючим
дротом.
Глава МВС Білорусі Юрій Караєв
заявив перед недільною акцією, що
правоохоронці готові застосувати силу
до протестувальників у відповідь на
провокації, пише російська інформагенція ТАСС. «Про силову акцію скажу так: вона можлива. Не виключено,
що у цих людей не весь запал згас, ну
нехай спробують. ОМОН на місці, МВС
на місці, ми не здригнемося, ніби злякалися», — сказав Караєв.
Як передає видання tut.by, тисячі людей вийшли на марші протесту також у Гомелі, Бресті, Гродно, Вітебську, Барановичах, Могильові,
Кобрині, Бобруйську, Волковиську,
Білоозерську, Новогрудці, Мозирі та
інших містах Білорусі. Повідомляється про сутички з силовиками.
Демонстранти в Мінську дійшли
до резиденції Лукашенка на площі
Незалежності. Палац був оточений
ОМОНом і спецтехнікою. Протестувальники звернулися до омонівців зі
словами «Бити людей — не робота!»,
«Ми платимо вам, ми тут влада», «Він
піде, а ви залишитеся», а господареві
палацу запропонували вийти і перерахувати протестувальників.

❙ Очільники силових структур не соромляться власноруч громити прилеглі будівлі,
❙ щоб потім звинувачувати демонстрантів у безчинствах.
❙ Фото з сайта nashaniva.by.
Гази і маски з переляку?..
Увечері, після того як чимало протестувальників залишили територію
біля резиденції президента, активісти
та журналісти повідомили про застосування газу біля Палацу Незалежності.
За інформацією кореспондента «Німецької хвилі», йдеться про кількаразове застосування балончика з перцевим газом. За інформацією tut.by, газ
застосували силовики. Кореспондент
«МБХ медіа» розповів, що це сталося
після того, як хтось із демонстрантів
написав на щитах «Лука ПНХ».
Під час масових протестів у столиці Білорусі в неділю затримано понад
сотню людей, кажуть правозахисники.
Правозахисний центр «Весна» повідомив про понад 150 затриманих під час
акції, що відбулася у столиці Білорусі в
неділю, 6 вересня. Список затриманих
по всій країні обраховується сотнями і
постійно оновлюється на сайті правозахисної організації. Міністерство внутрішніх справ Білорусі увечері в неділю підтвердило затримання не менше сотні людей на протестних акціях у
країні в неділю. «Так, були адміністративні затримання учасників несанкціонованих заходів. Вони тривали протягом дня в усій країні, — повідомила
агентству «Інтерфакс-Захід» офіційна
представниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова. — Це не одна і не дві сотні.
Кого відпустять, а хто залишиться затриманим до суду — інформація буде
тільки завтра вранці».
Затримані також є в Гродно — цю
інформацію підтвердив офіційний
представник УВС Гродненського облвиконкому. За інформацією tut.by,
там сталося кілька брутальних сутичок протестувальників з ОМОНом. За
повідомленням білоруської служби
«Радіо «Свобода», людей били кийками не тільки міліціонери й омонівці, а
й невідомі в масках і цивільному одязі.
Схожі особи беруть участь у затриманнях спільно з міліцією. Також жорсткі
затримання відбувалися у Бресті та Барановичах.
Раніше в низці «Телеграм»-каналів
були опубліковані знімки співробітників мінського ОМОНу, в яких на шоломах були нашивки з прапорами Дагестану. Чи це вже «зелені чоловічки»
в Білорусі? Службовці білоруського
ОМОНу пояснили, що їхні нашивки,
прийняті за прапори кавказьких республік Росії, є світловідбивними катафотами. Про це повідомляє РІА «Новості». Такі нашивки служать для того,
щоб омонівці не потрапляли під колеса

міліцейської техніки, пояснили службовці. За їхніми словами, колір нашивок нічого не означає, а використання
трьох різних кольорів необхідне, щоб
катафот переливався.

Санкції вибіркові
Як відомо, уряди Литви, Латвії й
Естонії таки заборонили в’їзд на свою
територію президенту Білорусі Олександрові Лукашенку та ще 29 представникам влади країни. Про запровадження узгоджених санкцій у трьох
країнах Балтії повідомили в понеділок, 31 серпня. Особам, що потрапили
до санкційного списку, буде заборонено в’їзд до Литви, Латвії та Естонії на
п’ять років. Окрім Лукашенка, йдеться про міністрів внутрішніх справ, юстиції, а також генерального прокурора, представників президентської адміністрації, Центрвиборчкому і силовиків.
У пресслужбі МЗС Естонії заявили,
що особи з цього переліку «відіграють
центральну роль у фальсифікації підсумків президентських виборів у Білорусі й застосуванні насильства щодо
мирних демонстрантів», цитує агентство новин «Інтерфакс». А міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу додав, що три країни вважають
важливим не карати народ Білорусі.
Напередодні президент Литви Гітанас
Науседа заявив, що бажав би мирного діалогу між урядом і протестувальниками. «Але ми бачимо, що режим
до цього не готовий», — зазначив він.
Тому, на думку лідера Литви, країни
Балтії мають узяти на себе ініціативу
продемонструвати приклад. Таким чином, три балтійські країни стали першими державами ЄС, які вирішили запровадити обмеження проти режиму
Лукашенка.
Але загалом Євросоюз не поспішає з санкціями. Розчарований глава
МЗС Литви Лінас Лінкявічус заявив в
інтерв’ю виданню «Файненшл Таймс»,
опублікованому 6 вересня, що бездіяльність ЄС щодо Білорусі підриває довіру до його зовнішньої політики. Євросоюз повинен заохочувати демократію
та протистояти впливу Росії на Білорусь, вважає глава МЗС Литви.
Натомість немає єдності щодо санкцій стосовно Білорусі навіть серед лідерів ЄС. Президент Франції Емманюель Макрон, наприклад, ратує за санкції проти окремих представників білоруського режиму (другорядних), але
категорично проти стосовно «головного звіра» Олександра Лукашенка. ■

ЗДОРОВ’Я
Мирослава КРУК

Медична статистика констатує:
лідерство за смертністю серед
факторів-провокаторів належить
серцево-судинним захворюванням. І не лише в Україні, а й у світі
в цілому. Хоча більшість людей,
за спостереженнями лікарів, насамперед бояться онкологічних
та інфекційних недуг. Захворювання серця й судин найчастіше
комплексні, і, на жаль, щороку
проблема «молодшає»: нині
навіть 20-річні нерідко мають
поважні проблеми серцево-судинної системи. Найпоширеніші
серед них — гіпертонія та гіпотонія, і недооцінювати їх небезпечно. Як ці недуги розпізнати й
ослабити їх атаку?

Раптова непритомність — злий
сигнал…
«Якщо тиск постійно нижчий за 100/65 міліметрів ртутного стовпчика у чоловіків і 95/60
— у жінок, то маємо справу з гіпотонією, — застерігає столичний лікар-кардіолог Владислав Остапчук. — Ця проблема,
до речі, може торкнутися і цілком здорової людини. Іноді у фізично натренованих людей, у
спортсменів або тих, хто живе
в умовах спекотного клімату,
артеріальний тиск нижчий від
норми, якою вважаємо 120/80.
У таких випадках хворобливі
симптоми, як правило, не докучають і потреби в лікуванні не
виникає».
Гіпотонія як недуга, каже
лікар, найчастіше розвивається через постійний шкідливий
вплив на судинний тонус. Тут
можуть «долучитися» негативні емоції, виснаження нервової
системи через посилену розумову діяльність, шкідливі звички
— куріння, зловживання алкоголем. «Часто людина і не підозрює, що має гіпотонію, аж доки
не пролунають перші «сигнали»:
раптові запаморочення, втрата
свідомості, — продовжує фахівець. — Оскільки внаслідок пониженого тиску кров погано циркулює і поступає до голови в меншій кількості, людина може несподівано знепритомніти».
Гіпотонія часто стає симпЛідія МАЛИНОВСЬКА
Фурункул на тілі — то не
тільки косметичний дискомфорт та естетичні незручності.
Він зданий спричинити тривалі
болісні неприємності. Фурункульоз (запалення волосяного
мішечка) — поширене захворювання. Великі гнійники на
шкірі спотворюють зовнішній
вигляд, не дають спокою, визріваючи, а після загоєння часто залишають шрами, які важко піддаються корекції.
Що може стати причиною
фурункульозу? Спричинити
проблему, за словами лікарів,
здатні як ослаблений імунітет,
так і інфекція в крові або захворювання кишечнику. Лікувати недугу непросто, зазвичай лікування забирає багато часу. До
того ж, непросто підібрати ефективний лікувальний засіб, адже
не всі методи і не кожному допомагають.
Однак є кілька дієвих народних способів при фурункульозі.
Вони здатні зміцнити загальний стан організму і протистояти шкірним захворюванням. Головне — наполегливість і віра в
успіх. Що ж може зарадити при
проблемній шкірі?
Прополіс. Цей бджолиний
продукт багатий на мікроелементи і підвищує опірність організму в боротьбі з інфекціями.
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■ ВИХІД Є

Коли в судинах «тисне» нестабільно
Гіпертонія і гіпотонія:
два полюси проблеми.
Чим ці діагнози
небезпечні і як давати
їм раду?

■ ВАЖЛИВО!
Алгоритм здорових дій
для людей із гіпертонією:

томом серйозних хвороб — ендокринних порушень, пухлин,
деяких серцевих недуг, виразки шлунка, легеневих захворювань. У такому разі вирівняти судинний тонус допоможе терапія
основної недуги.

Гіпотонія: пасивний відпочинок
— на шкоду
Як вчасно розпізнати недугу, на що важливо звернути увагу? «Гіпотонія проявляє себе
важкістю в голові, підвищеною
втомлюваністю, неприємними відчуттями в області серця,
— застерігає Владислав Остапчук. — Якщо після тривалого
перебування в одному положенні або після різкого нахиляння
у вас паморочиться голова — це
теж має насторожити. Може також з’являтися біль у м’язах.
Прокидаєтесь уранці — бадьорості, свіжості немає. Часто це
означає, що у вас низький тиск.
Потім з’являється апатія, розбитість. Може бути роздратованість, порушення сну, головний біль — ці неприємності також нерідко супроводжують гіпотонію».
Такі стани кардіолог радить
регулювати за допомогою настоянки ехінацеї, меліси, пустирника, валеріани. Однак насамперед варто відмовитися від
тютюну (якщо палите), забути про алкоголь. Стабілізувати тиск допомагає помірна рухлива активність. Корисно починати день із нескладних гімнастичних вправ. «Пасивний
відпочинок гіпотонікам тільки
шкодить. Тому вдень знаходь-

❙ Як підвищений, так і стабільно низький тиск можуть створювати
❙ серйозні проблеми для здоров’я.
❙ Фото з сайта uazmi.net.
те час для прогулянок на свіжому повітрі, легких пробіжок. Пограйте в м’яча, поплавайте. Рухайтесь — і почуватиметесь краще», — додає лікар Остапчук.
Харчування при гіпотонії також має велике значення. Людям із пониженим тиском лікарі
рекомендують їсти часто і невеликими порціями, включати в
меню страви з прянощами, які
стимулюють діяльність залоз
внутрішньої секреції, і солоні
страви, які піднімають тиск.
— Про каву часто кажуть, що
це улюблений напій гіпотоніка.
Однак цей напій у даному випадку не дуже бажаний, — пояснює
пан Владислав. — Кофеїн стимулює роботу серцево-судинної
системи, навантажує судинне
русло, нирки і серце працюють
у напруженому режимі. Краще
віддати перевагу неміцному чорному або зеленому чаю із цукром
чи медом. Це ефективніше діє на
тонус судин. Про шипучі напої
краще забути — шампанське чи
кока-кола спершу злегка підвищують тиск, але лише на короткий час. А шкідлива дія від «шипучок» — тривала.

Гіпертонія може призвести до…
сліпоти
Діагноз «гіпертонія» пацієнту ставлять у тому разі, якщо
протягом певного часу в нього фіксують стабільно підвищений артеріальний тиск. Ця недуга небезпечна ускладненнями
— високий тиск, якщо його не
урівноважувати, часто призводить до інсульту чи інфаркту: 70
зі 100 випадків інсультів, за словами лікарів, виникає через гіпертонію, яку не лікували. Артеріальна гіпертензія також провокує порушення мозкового кровообігу, ниркову недостатність,
незворотну дегенерацію сітківки
ока, відшарування сітківки, що
приводить до сліпоти.
Якщо людина здорова, артеріальний тиск не повинен перевищувати 130/85. Якщо ваші
показники стабільно перевищують цей поріг — потребуєте допомоги фахівця. «Часто людина
пов’язує головний біль із перевтомою і не поспішає до лікаря,
— каже Володимир Остапчук.
— Але коли тиск піднімається
вище 160/100, пацієнт має перебувати під постійним наглядом

* Уникайте стресових ситуацій,
вчіться керувати власними емоціями.
Подбайте про повноцінний нічний відпочинок — сон має тривати не менше
7-8 годин у добре провітреному приміщенні.
* Регулярно контролюйте свій тиск.
* Відмовтеся від паління. Одна викурена цигарка піднімає тиск на кілька
десятків міліметрів.
* Пам’ятайте, що алкоголь корисний
лише в невеликих дозах (не більше 50
грамів міцного напою або 150-200 г
червоного сухого вина). Категорично не
можна поєднувати алкоголь із ліками.
* Стежте за своєю вагою. Зайві кілограми провокують гіпертонію.
* Дотримуйтеся дієти. Обмежте вживання солі, максимально уникайте вживання тваринних жирів та продуктів, що
містять багато холестерину (яєчний жовток, печінка, жирні молочні продукти).
* Не вживайте гострих і консервованих продуктів. Віддавайте перевагу свіжим овочам і фруктам. При гіпертонії
корисний часник, бо перешкоджає утворенню тромбів. Добре діють на судини трав’яні та ягідні чаї.
кардіолога чи терапевта».
Симптоми гіпертонії — сильний головний біль (переважно в потиличній частині), шум
у вухах, зниження працездатності, слабкість і запаморочення
голови, особливо на зміну погоди. У людини з’являється підвищена емоційність, тривожність,
порушується сон.
«Спадковий фактор часто
є причиною гіпертонії та гіпотонії, — застерігає лікар-кардіолог. — Якщо у вашій родині є
люди з судинними проблемами,
будьте уважнішими до власного здоров’я. А коли з’являються
тривожні симптоми — не відкладайте візиту до лікаря. Будь-яку
недугу простіше попередити, ніж
потім лікувати». ■

■ ЗВЕРНІТЬ УВАГУ

Коли недуга — дзеркало наших емоцій
Чому вміння абстрагуватися від проблем і негативу може запобігти фурункульозу
Настоянку можна зробити самостійно: 250 грамів спирту доповнити 2-3 кульками прополісу, щільно закупорити у скляній
посуді, поставити на тиждень у
сухе темне місце. Вживати настоянку лікарі радять тричі на
день після їди по одній столовій
ложці.
Чистотіл. Ця рослина з жовтим соком здатна очистити кров.
Суху траву слід подрібнити в
кавомолці (до стану борошна) і
вживати 30 днів, зранку натщесерце на кінчику ножа, запиваючи водою.
Риб’ячий жир. Він багатий
на вітамін D і корисні жири,
які сприятливо впливають на
здоров’я шкіри.
Пивні дріжджі. Це давно
знане джерело вітамінів групи
В. Дріжджі також прискорюють
відхід гною з фурункулів і сприяють загоєнню ран.
Пилок. Утрамбований у гранули, цей продукт бджільництва — скарбничка корисних
мікроелементів та вітамінів. Лікарі радять вживати по пів чай-

ної ложки тричі на день, попередньо додавши меду.
Ехінацея. У ній багато вітаміну С, який підвищує імунітет. Вживати можна як чай або
настоянку, яку нескладно знайти в аптеках.
Цибуля. Її треба перемолоти в блендері (чи натерти на тертці), залити склянкою теплої
кип’яченої води, дати постояти
кілька годин. Пити по два-три
ковтки тричі на день. Щодня настоянка має бути свіжою.
Алое. Добре знана цілюща
рослина. Можна брати маленькі шматочки листя і з’їдати, запиваючи водою.
Природна сірка. Вона продається в аптеці у вигляді жовтого порошку. 1/4 чайної ложки порошку слід розчинити у
склянці води. Пити тричі на день
до їди протягом 10 днів. Зробити
перерву на тиждень і знову повторити 10-денний курс.
Контроль над емоціями. Це
дуже важливий пункт, оскільки психічний стан позначається на здоров’ї організму в ціло-

❙ Спричинити фурункульоз може як слабкий імунітет, так і захворювання крові.
❙ Фото з сайта medicalanswers.com.ua.
му і шкіри зокрема. Всі недуги,
стверджують лікарі, — дзеркало наших емоцій. І фурункульоз
також. Тому важливо навчитися
абстрагуватися від проблем і негативних людей.
Усі ці методи так чи інакше
зміцнюють імунітет, запуска-

ють механізм активного захисту
і відновлення організму. Рецепти природні і безпечні, використовувати їх можна і в лікуванні,
і задля профілактики недуг. Однак найоптимальніше, як і при
будь-якій проблемі зі здоров’ям,
— порадитися з лікарем. ■
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■ ВИСОКА НОТА

Тріо у квадраті
У Харкові та Львові звучатиме музика Бориса Лятошинського,
яка потрапить у дебютне аудіо-CD
Валентина САМЧЕНКО
Музичний гурт «Лятошинський Тріо» 125-річчя композитора, чиє прізвище внесли у назву, відзначить двома концертами: 10 вересня в Харкові у Схід
Opera, а вже через три дні — у
Львівській національній філармонії. У програмі концертів прозвучать: фортепіанне тріо сі-бемоль мажор Gassenhauer Л. ван
Бетховена, ноктюрн мі-бемоль
мажор Франца Шуберта та фортепіанне тріо №1 Бориса Лятошинського — зразок творчості
1920-х років композитора.
Концерти відбудуться напередодні запису дебютного аудіоCD музикантами «Лятошинський Тріо». До першого альбому
музикантів увійдуть Фортепіанне Тріо №1 та Фортепіанне Тріо
№2 — твори українського композитора, диригента, якому судилося жити в переломні часи і
підняти українську музику на
якісно новий рівень, Бориса Ля-

тошинського. Запис здійснюватиме незалежний музичний
лейбл Golka Records (Львів),
який співпрацює з сучасними
композиторами та виконавцями в жанрі класичної музики,
джазу та етно.
«Борис Лятошинський є беззаперечно знаковою постаттю,
класиком ХХ століття, — констатує музикознавець Юлія
Пальцевич. — Однак у світі його
музика майже невідома, що великою мірою було зумовлено
закритістю української культури: з одного боку — радянська «залізна завіса», з іншого —
ревність місцевих «діячів», що
за будь-яку ціну вислужувалися перед вищим керівництвом
та партійними органами, але
й певна ізоляція українського
мистецтва, штучно створювана «центром». Тому поява диска з музикою цього маестро —
подія важлива не лише для окремо взятого колективу, а й для
української музики загалом.

■ ВИСТАВКА

Природа
національного
значення
Дерева і місця —
в центрі мистецького
проєкту
Людмила КОХАН
У «Мистецькому арсеналі» в Києві, у
Малій галереї, відкрили виставку NHT
(Non human trilogy), що в перекладі означає «нелюдська трилогія». Проєкт
базується на спостереженні, заглибленні в довкілля та деконструкції сталих
поглядів на природу. Впродовж трьох
років Тета Цибульник та Еліас Парвулеско здійснювали експедиції до дерев і
місць, яким присвоєно статус пам’яток
природи національного значення. Відеотрилогія Non human trilogy є результатом цих експедицій i пропонує поміркувати над можливістю не антропоцентричного погляду на природу, коли центром Всесвіту є не людина.
На продовження власних пошуків
художник i художниця досліджують
навколишнє середовище за допомогою
звуку як способу фіксування екосистеми певного місця. Тета й Еліас iз 2017
року співпрацюють у складі художнього та кінооб’єднання Ruїns collective.
Тета Цибульник народилася 1987
року в Києві. Вивчала соціологію в Києво-Могилянській академії та соціальну
антропологію в Центрально-Європейському університеті (Будапешт). Працювала програмною координаторкою Фестивалю кіно та урбаністики «86».
Еліас Парвулеско народився в
1985 році. Вивчав інженерію, сучасне мистецтво та кінознавство. Працював журналістом, редактором, дослідником кіно. Брав участь у міжнародних кінофестивалях i колективних
мистецьких проєктах. Номінант премії
PinchukArtCentre Prize 2020.
Виставка триватиме до 20 вересня. ■

«Якби ця людина в радянський час жила у Москві, то його
кар’єра була б на рівні Шостаковича», — якось сказав відомий диригент Геннадій Рождєственський, який серед інших виконував твори Лятошинського. А чого вартують
імена його учнів, які навчалися
в класі композиції Лятошинського в Київській консерваторії:
Валентин Сильвестров, Леонід
Грабовський, Віталій Годзяцький, Леся Дичко, Ігор Шамо,
Іван Карабиць, Євген Станкович.
«Лятошинський Тріо» особливу увагу приділяє сучасній
музиці, а також творчості таких українських композиторіввелетнів, як Борис Лятошинський. Навіть назвою колективу
популяризують його творчість
не тільки в Україні, а й за її межами.
Нагадаємо, до складу заснованого у 2019 році Lyatoshinsky
Trio ввійшли відомі й затребу-

Людмила КОХАН
До 120-річчя всесвітньо відомої української художниці Катерини Білокур, який відзначається цьогоріч, Національний музей українського народного декоративного мистецтва підготував масштабний кількаетапний
мистецький проєкт. Його назва всеохопна і проста одночасно — «Білокур».
Проєкт здійснюється за підтримки Українського культурного фонду.
Один з етапів — видання книги
мистецтвознавиці та арткритикині
Олесі Авраменко. У ній можна знайти
не тільки маловідомі факти про життєвий шлях та творчість мисткині з Богданівки, чиєю творчістю захоплювався Пабло Пікассо, а й інтерактивні елементи. 20 сторінок (картин) цієї книги
«оживають» за допомогою доповненої
реальності, яка перетворює процес читання на своєрідну гру та значно розширить читацьку аудиторію, залучивши молодих людей, розповідають у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва, в якому
зберігається одна з найбільших колекцій робіт Катерини Білокур. Книга «Білокур/Bilokur», яку презентували онлайн наприкінці серпня, поза сумнівом,
займе почесне місце на полицях бібліотек, шкіл мистецтва та інших закладiв
культури.
Музей, до речі, уже нагородив новим
виданням переможців конкурсу «Приходь до Музею, отримай книгу!» та авторів найкращих запитань про художницю
у рамках презентації книжки. Тож слідкуйте за подіями на сторінці закладу у
«Фейсбуці» — і незалежно від місця проживання можете стати щасливчиком.
Катерина Білокур змальовувала буяння квітів, і сама її душа була буйною.
«Сила її таланту та надій випорскує, виривається могутнім звивистим потоком,
що летить у невідому далечінь без окресленої перспективи, практично ламаючи
тин на її шляху» — так описала роботу
мистецтвознавиця Олеся Авраменко.
«Працюю я січас над картиною — я
назвала її «Буйная». Я почала малювати її ще в 1944 році, та не стало хороших фарб — і вона стояла не закінчена.
А я все ждала хороших фарб та олії, а їх
все немає й немає, так я нашкрябала з
деяких старих тюбів та дали мені люди
трохи чистого гасу, то я тим гасом розводжу тую фарбу та й домальовую мою
«Буйную» картину», — ділилася мо-

❙ «Лятошинський Тріо».
❙ Фото надане агенцією «Дель Арте».
вані в Європі музиканти з українським корінням: Михайло
Захаров, скрипка (Україна—
Австрія); Роман Лопатинський,
фортепіано (Україна); Олексій
Шадрін, віолончель (Україна—Німеччина). «Дуже радий,
що записом обох фортепіанних
тріо Бориса Лятошинського на
нашому дебютному диску вдасться втілити нашу давню мрію
— відкрити світові шедеври української камерної музики», —
прокоментував скрипаль Ми-

хайло Захаров.
Уже в перший рік спільної творчості музикантів відбувся блискучий дебют тріо на
фестивалі UStream в одному з
найзнаменитiших залів світу
Mozartsaal віденського «Концертхаусу» та сольний концерт
на початку жовтня 2019-го в
Національній філармонії України на фестивалі Kyiv Music
Fest. Музиканти грали в Італії,
Німеччині, Австрії, Франції,
Ізраїлі та Бельгії. ■

■ АРТ-ПРОСТІР

Квітка-душа
Картини Катерини Білокур «оживають»
у київському музеї

❙ Книгу «Білокур/Bilokur» музей подарував
❙ переможниці конкурсу Людмилі Королюк.

❙ Мистецтвознавиця Олеся Авраменко.
❙ Фото надане НМУНДМ.

ментом написання картини у своїх листах Катерина Білокур.
Завдяки проєкту «Білокур» «живими» та «рухливими» стануть 17 із 37
картин видатної художниці з колекції
музею. Ці роботи відвідувачі побачать
як частину ювілейної виставки «Катерина Білокур. Життя в обіймах квітів»,
яка відкриється у Києві у листопаді. Усі
бажаючі матимуть змогу прожити долю
художниці-самоуки, в якій особливу
роль відіграли співачка Оксана Петрусенко і поет Павло Тичина. Згадуватимуть у контексті життя і творчості мисткині й Тараса Шевченка, Василя Нагая та багатьох інших.
За допомогою аудіогіда та доповненої реальності гості музею зможуть самостійно ознайомитися з цікавими подробицями про створення 10 робіт Катерини Білокур, її епістолярною спадщиною, почути коментарі сучасників

мисткині, констатують у відділі науково-освітньої роботи Національного музею українського народного декоративного мистецтва, який розташований на
території Києво-Печерської лаври.
Приємним сюрпризом для шанувальників творчості великої художниці
буде демонстрація маловiдомих робіт —
«Цар Колос» i «Березонька», які наразі
вважаються втраченими після виставки
у Парижі 1957 року. Завдяки новітнім
технологіям глядачі вперше зможуть
побачити їх на виставці.
Проєкт «Білокур» реалізується за
участi 8 музеїв України: Києва, Яготина, Полтави і Львова. І вже тепер Національний музеї українського народного декоративного мистецтва запрошує
відвідувати свої зали, поринути в магічний світ художниці, відчути душу України. Бо творчість Катерини Білокур
— це код нашої нації. ■

КУЛЬТУРА

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 8 ВЕРЕСНЯ 2020

■ ВИСТАВКА

Часова і числова символіки
Перевідкриття Ростиславом Лужецьким справжнього
Шевченка в умовах нинішньої війни
Людмила КОХАН
До 16 вересня в Національному музеї Тараса
Шевченка в столиці можна подивитися авторську
виставку Ростислава Лужецького
«Найдовший
рік». В основі циклу —
півтора десятка полотен,
тематично об’єднаних двома переплетеними між собою сюжетами: біографічним — Шевченкового повернення iз заслання та
актуально-історичним —
перевідкриття Україною
«справжнього Шевченка»
(Євген Маланюк) в умовах
нинішньої війни.
Над проєктом автор
працював близько шести років, а умовний відлік
його календаря розпочато
18 лютого 2014 року. «Мій
«Найдовший рік» почався з картини «Сон», найдовший особистий Шевченків рік — в очікуванні
звільнення — завершено в
«Журналі» віршем «Сон»
(«На панщині пшеницю
жала»), найдовший рік
для України триває, ніби
сон...» — так оповідає Ростислав Лужецький.
Сюжети картин та закладені в них символи виростають iз матеріально
втіленого на письмі слова
чи залишеної в історії події:

❙ Ростислав Лужецький і його «Сон» (2014) .
будь-то алюзія на біблійний сюжет (картина «Пускай хліб свій по крові») або
ж числова символіка на
умовний човнах (картина
«Повернення»: тут кожне число — це дата однієї з
найтрагічніших подій від
2014 року). І, звісно ж, для
глядача лишається простір
для власних перетворень і
присвоєнь символів «Найдовшого року».
Наскрізним творчим
прийомом для робіт Ростислава Лужецького є поєднання пластичних рішень
із живописом. А нова авторська техніка, представлена в експозиції «Найдовший рік», побудована
на опрацюванні пластич-

Євдокія ФЕЩЕНКО
Перший міжнародний етнографічний кінофестиваль «OKO» 12-19
вересня запрошує у подорож 29 країнами світу. Спочатку його планували провести в комбінованому online/
offline-форматі. Проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи —
і Болградський район Одеської області, який ще називають українською
Бессарабією, і мальовниче село Криничне на березі найбільшого озера України Ялпуг, де планувалася яскрава
частина живого спілкування, — внесені до так званої «червоної зони».
Тож прем’єрний «ОКО» (можна розшифрувати «об’єднання креативних
особистостей» або «об’єднання кінематографістів та обивателів») проведуть винятково онлайн.
На святі етнографічного та антропологічного документального кіно
«ОКО» глядачі побачать і відчують
повсякденне серцебиття малих та великих народів, спільнот, мешканців сіл i міст, констатують організатори. Це подія, під час проведення
якої кінематографісти, фольклористи, антропологи та етнографи зможуть краще зрозуміти один одного,
поділитися ідеями та домовитися про
майбутню співпрацю. А обивателям
— незвичайне кіно.
На сайті фестивалю 12-19 вересня будуть доступні онлайн-трансляції конкурсних i позаконкурсних
фільмів національного та міжнародного блоків. В онлайн-форматі проходитимуть лекції. Щодня з 19.00 до
21.00 команда фестивалю проводитиме прямі включення за участі режисерів національної конкурсної програми та членів журі. Глядачі дізнаються цікаві історії та деталі створення фільмів, а також матимуть
можливість поставити гостям онлайн-студії фестивалю запитання в
режимі реального часу. До церемоній

ності тканини як матеріалу
(найповніше представлено
в триптиху In memoriam).
Автор використовує тканину не для декоративності чи підтримки сюжету, а для творення предметних образів.
«Процес творення кожного образу з використанням полотна дуже обмежений у часі, концентрований і спресований у ньому. Ти маєш лише годину
на творення образу і найдовший рік на пошук контекстів і декорацій, у яких
цей образ оживає», — коментує Ростислав Лужецький.
Ростислав
Лужецький— художник, громад-

ський діяч, один із співзасновників видавничого
дому «Комора» (Київ). Народився у Львові в мистецькій родині, навчався малярства в домашній школі
Карла Звіринського. Випускник Львівської академії мистецтв (1993) та
Київського Національного
університету кіно і телебачення (2003). Працює в галузі станкового живопису,
графіки, дизайну. Стояв
біля витоків сучасного українського книжкового дизайну, співпрацював із видавництвами України, Румунії, Нідерландів, США.
Учасник багатьох виставок, культурних i мистецьких проєктів, форумів i
публічних дискусій (серед його ініціатив, зокрема, проєкт ПроСвіт Міністерства культури України,
кілька проєктів Українського інституту національної пам’яті, Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні —
Музею Революції гідності
та ін.).
Основні персональні
виставки минулого десятиліття художника: «Музей покинутих секретів
— проєкція», живопис,
графіка, фото, інсталяція
(Львів, галерея «Леміш»,
2012); «Образ і документ.
З мапи художника», живопис-фото (Чернівецький
художній музей, 2012);
«Картографія», живописфото (Київ, Дім освіти та
культури «Майстер Клас»,
2013). Мистецькі роботи
Ростислава Лужецького є
в приватних збірках та музеях в Україні і за кордоном. ■

■ ФЕСТ

Кіно зшиває країну
Українська Бессарабія пропонує подорож
29 країнами світу
відкриття, нагородження переможців і закриття кінофестивалю можна
буде долучитися у стрім-форматі.
Кінофест складається з міжнародного та національного повнометражного конкурсу та міжнародного
короткометражного. Секція міжнародного повного метра — шiсть стрічок хронометражем від 40 хвилин.
У ній представлено фільми з країн
Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. До національного конкурсу повних метрів увійшло вiсiм
картин. Короткометражна програма фесту – шiсть тематичних блоків
по п’ять стрічок, зокрема українського виробництва. Загалом глядачі
подорожуватимуть разом із кінофестивалем 29 країнами світу.
До складу журі ввійшли: кінорежисер та сценарист Михайло Іллєнко, режисер та продюсер Сергій
Проскурня, співачка і фольклористка Катя Chilly, болгарський кінорежиссер Василій Барков, фольклористка та професорка Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка Олена Івановська, акторка Римма Зюбіна, кінокритик і продюсерка Аксиня Куріна.
«Фестиваль націлений на міжкультурний діалог через показ найкращих українських фільмів та
світових стрічок на цю тему, підняття хвилі мотивації знімати етнографічне кіно, — розповідає засновниця, продюсерка і директорка фесту «ОКО» Тетяна Станєва, гро-
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■ АФІША

Почуй справжнє
Андрій Бондаренко, Ольга
Кульчинська й Тарас Штонда
співатимуть у Київській опері
Людмила КОХАН
Київська опера, а так віднедавна називають
Київський академічний театр опери і балету для
дітей та юнацтва, 12 вересня відкриває новий
39-й театральний сезон гала-концертом «Шедеври світової музики». Вперше з березня, відколи коронавірус зачинив театри, глядачі матимуть можливість почути яскраві оперні номери у звичному середовищі театральної зали.
Адже живе виконання не замінити нічим. Саме
тому гаслом відкриття сезону Київської опери
став тег #почуй_справжнє. Особливістю вечора будуть виступи запрошених солістів провідних оперних театрів світу Metropolitan Opera,
Teatro alla Scala, Opera national de Paris, Teatro
la Monnaie, Covent Garden, переможців престижних конкурсів Operalia та BBC Cardiff
Singer of the World.
Директор-художній керівник театру Петро Качанов каже: «Пандемія COVID-19 стала
справжнім викликом не лише для Київської
опери, а й для цілої сфери культури. Утім ми
адаптуємось до нових умов: коригуємо репертуар задля залучення меншої кількості учасників, забезпечуємо дистанцію при розсадці глядачів у залі, знаходимо нові формати для спілкування з глядачами, як-от концерти з балкона театру та проєкт «Якщо ти не йдеш у театр
— театр приходить до тебе». Ми віримо в те, що
все буде добре, і саме з такою вірою відкриваємо наш 39-й театральний сезон».
У святковому концерті візьмуть участь
солісти Київської опери Андрій Гонюков, Анна
Зарецька, Олександр Киреєв, Сергій Макієнко,
Дар’я Миколенко, Анастасія Поліщук, Алла
Пригара, Катерина Стращенко, Ольга Фомічова та Дмитро Фощанка, а також запрошені
зіркові солісти Андрій Бондаренко, Валентин Дитюк, Ольга Кульчинська, Тарас Штонда. Симфонічним оркестром Київської опери
керуватимуть головний диригент театру Віктор Плоскіна, диригенти Володимир Кожухар,
Сергій Голубничий, Євген Воронко та Ділявер
Осман. ■

B-G-D —
мінорний
тризвук
і присвята
Концертом вшанують скрипаля
Богодара Которовича
Світлана СТУДЕНЬ

мадянка України, етнічна болгарка
з південної української Бессарабії,
фольклорист за освітою та режисер
за покликом. — Україна є однією
з найбагатших на фольклор країн,
тому справедливо, якщо кількість та
якість етнографічного кіно зростатиме, а наша країна стане законодавицею і столицею етнографічних кінофестивалів на світовій мапі».
Тетяна Станєва акцентує на тому,
що «ОКО» сприятиме розвитку туристичного та інвестиційного потенціалу віддаленого регіону. «Враховуючи той факт, що це дуже складний,
багатонаціональний, забутий куточок країни, українська присутність
саме через культуру є вкрай необхідною, — каже вона. — Мова культури,
фольклору та кіно — універсальна, й
на підсвідомому рівні зшиває регіон
із країною та світом, зміцнює дружбу між народами, підвищує толерантність». ■

У Національній філармонії України у рамках фестивалю камерної музики «КVІНТОФест» 20 вересня відбудеться проєкт Bo Go Dar,
присвячений пам’яті легендарного українського скрипаля Богодара Которовича (1941—2009).
Його програму складають твори, які були в репертуарі дуету Богодара Которовича та Петра
Полухіна, а це, окрім Нікколо Паганіні, — музика Мануеля де Фальї, Альберто Хінастери і не
лише.
Цього разу виконавцями будуть гітарист
Владислав Індик та скрипалька Мирослава Которович. Концерт відкриє твір Олега Безбородька — «Коммос», який автор присвятив Маестро і створив у перші три дні після його смерті.
Мабуть, тому твір починається і закінчується
«музичними» літерами: B-G-D. Фактично, це
— звуки мінорного тризвуку, а «коммос» називали пісню-плач в античній трагедії. На завершення концерту-присвяти звучатиме «Іспанський танець» Мирослава Скорика, який солісти виконають у супроводі камерного ансамблю
«АртеХатта». ■
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■ ЛІГА НАЦІЙ

Завдання підвищеної складності
Через три дні після переможного старту в елітній групі ЛН збірна України зазнала
болісного фіаско від титулованих іспанців
Григорій ХАТА
Раніше збірній України нечасто випадало грати з національними командами екстракласу. У минулі роки поєдинки з суперниками на кшталт
Німеччини, Італії, Іспанії чи
Франції виглядали для «синьожовтих» як подарунок долі.
Натомість потрапляння української збірної до елітного дивізіону Ліги націй кардинально змінило ситуацію.
Шість осінніх поєдинків зі
збірними Іспанії, Німеччини та
Швейцарії — небачена раніше
можливість швидко отримати
порцію безцінного практичного досвіду, без якого годі й мріяти про високі звершення.
Із перемоги над Швейцарією
розпочавши свої виступи в четвертій групі елітного дивізіону ЛН, українські футболісти змусили наставника «Червоної фурії» Луїса Енріке говорити про себе як про колектив,
що може створити проблеми
збірній Іспанії. Однак на полі
стадіону «Альфредо Ді Стефано» в Мадриді підопічні Андрія
Шевченка постали безпомічним
колективом, який, пропустивши блискавично швидкий м’яч,
Олексій ПАВЛИШ
Після майже річної паузи новий сезон у Лізі націй таки стартував: збірні з
груп А ведуть боротьбу за перемогу в
турнірі чи збереження прописки в еліті,
а команди з нижчих дивізіонів прагнуть
підвищитися у класі.
Із мінімальної перемоги розпочали
підготовку до Євро-2020 (яке, нагадаємо,
через пандемію пройде наступного літа)
Нідерланди — «помаранчеві» мінімально здолали Польщу без їхнього головного бомбардира Роберта Левандовського.
Майбутній суперник нашої збірної на груповій стадії єврофоруму обіграв поляків
завдяки дебютному голу нападника «Тоттенхема» Стівена Бергвейна. Зазначимо,
що фіналісти попереднього розіграшу ЛН
грають під орудою нового тренера — Дуайт Лодевежес замінив Рональда Кумана, котрий очолив «Барселону».
Натомість iще один фаворит групи А1
— Італія — не зміг стартувати з перемоги: підопічні Манчіні розписали «бойову» нічию з боснійцями.
У квартеті В1 перші три бали взяла австрійська збірна, яка також зіграє
проти української на чемпіонаті Європи.
Алаба, Драговіч і К° «на класі» виграли
у норвежців, за яких уперше відзначився зірковий форвард дортмундської «Боруссії» Ерлінг Холанд.
Без проблем розпочала новий сезон
бельгійська збірна — підопічні Роберто
Мартінеса завдяки голу і пасу Мертенса не відчули спротиву данців. А суперники бельгійців по півфіналу останнього
чемпіонату світу — англійці — на виїзді намучились із непоступливими ісландцями, яких дотиснули лише наприкінці
матчу завдяки пенальті від Рахіма Стерлінга.
«Враження від гри? Неоднозначні.
Ми добре почали, але потім атакували
не так гостро через брак часу на роботу з
тактикою. Ми здобули важливу перемогу, але є відчуття, що нам пощастило»,
— визнав наставник «левів» Гарет Саутгейт.
Не надто яскравим вийшов перший
матч після перерви й у французів —
перемогу над шведами чинним володарям світової корони приніс єдиний удар

у підсумку зазнав від іспанців
болісного фіаско — 0:4.
«Друга гра для нас на такому рівні — ще дуже тяжко. Нам
було складно відновитися після
гри зі Швейцарією. Відчувалася велика різниця у фізичній
підготовці: одні гравці швидше бігали, рухалися, приймали
швидко рішення. На жаль, клас
нашого чемпіонату і його інтенсивність не дозволяють нам на
одному рівні грати два поспіль
матчі з потужними суперниками», — Андрій Шевченко назвав основні причини провальної гри проти іспанців.
Сам по собі факт проведення матчів ЛН у режимі «через
два дні на третій» — серйозне
випробування. Коли ж у цьому
важкому у фізичному плані календарі на третій день потрібно
грати проти суперника найвищого рівня — це завдання підвищеної складності. На матч проти
України Луїс Енріке випустив
одразу сім нових футболістів,
яких не було в «основі» іспанців
у нічийному матчі з Німеччиною. Водночас після львівського протистояння зі Швейцарією
Андрій Шевченко обмежився
міні-ротацією, замінивши гравців лише на трьох позиціях.

❙ Українські збірники не змогли на рівних зіграти з «Червоною фурією» в Мадриді.
❙ Фото пресслужби УАФ.
Як видно з результату, точкові заміни не принесли синьожовтій команді жодної користі.
Неймовірно погано виглядали
підопічні Шевченка в захисті;
абсолютно нічого не клеїлося в

них і в нападі. «Ми знали, що
Іспанія — це команда, яка пресингує завжди. На лінії м’яча в
неї постійно перебуває чотирип’ять гравців. Ми намагалися
по-різному виходити з-під тис-

■ А ІНШІ ЯК?

Ліга націй. Дивізіон «А». Група 4. 1-й тур. Україна — Швейцарія
— 2:1 (Ярмоленко, 14; Зінченко, 68
— Сеферович, 41), Німеччина — Іспанія — 1:1. 2-й тур. Швейцарія —
Німеччина — 1:1, Іспанія — Україна — 4:0 (Рамос, 3 (пен.), 29; Фаті,
32, Ф. Торрес, 84).
Турнірне становище: Іспанія
— 4, Україна — 3, Німеччина — 2,
Швейцарія — 1.
ку. Але Іспанія в цьому плані переграла нас повністю», — зазначив очільник «синьо-жовтих».
Тепер, за словами Шевченка, йому належить серйозно
попрацювати над помилками.
Матч проти Іспанії точно вказав на ключову проблему збірної України, котра, до слова, і
в минулому дуже часто давала
про себе знати. Тоді, щоправда,
подібної інтенсивності у календарі «синьо-жовтих» не було.
Натомість наступного місяця
на команду Шевченка чекають
одразу три гранди — Франція,
Іспанія та Німеччина. Що робити і як виглядати в матчах iз такими візаві, наставник збірної
України міркуватиме найближчим часом. «Будемо намагатися
конкурувати. Є місяць для роздумів — як це робити», — наголосив Шевченко. ■

■ ТАБЛО

Пріоритетний рівень
Португальці без Роналду розгромили
хорватів, а англійці намучилися з ісландцями

❙ Дебютний гол у збірній Стівена Бергвейна допоміг Нідерландам обіграти поляків.
❙ Фото з сайта: football.ua.
у стійку воріт від Кіліана Мбаппе. Натомість найрезультативнiший футбол, як і
личить чинному переможцю Ліги націй,
показала португальська збірна, яка навіть без свого лідера Кріштіану Роналду не залишила жодних шансів хорватам.
«Я передбачав, що команда покаже
таку гру, враховуючи, як вона тренувалася цього тижня, але було важко передбачити такий рахунок. До того ж не все виходило на полі в обох команд. Ми грали
з грізним суперником і досягли чудового результату», — не приховував радості португальський тренер Фернанду Сантуш.
«Нам потрібно було додати трохи
енергії й агресії — Португалія грала
набагато краще, і вони заслужили перемогу. Я боявся такого результату, бо

■ ТАБЛО

знав, що ми були не повністю готові»,
— заявив наставник хорватів Златко
Даліч.
Поділ на чотири дивізіони дозволяє футбольним «карликам» боротися
між собою за рейтингові бали. Зокрема,
одна з наймолодших збірних УЄФА —
Гібралтар — минулого уїк-енду здобула третю у своїй історії перемогу, мінімально здолавши Сан-Марино. Сповна
скористались новим форматом Ліги націй і Фарери: після звитяг над Мальтою
та Андоррою саме «рибалки» — головні
претенденти на підвищення у дивізіон С.
Водночас близьким до підняття до групи
В є і недавній суперник України по відбору на Євро — Люксембург: виїзну перемогу над Азербайджаном команді приніс легіонер київського «Динамо» Жерсон Родрігес. ■

Ліга націй
Група А1. Нідерланди — Польща — 1:0 (Бергвейн, 61), Італія —
Боснія — 1:1 (Сенсі, 67 — Джеко,
57).
Турнірне становище: Нідерланди — 3, Боснія, Італія — 1, Польща — 0.
Група А2. Ісландія — Англія —
0:1 (Р. Стерлінг, 90 (пен.)), Данія —
Бельгія — 0:2 (Денайєр, 9; Мертенс,
76).
Турнірне становище: Бельгія,
Англія — 3, Ісландія, Данія — 0.
Група А3. Португалія — Хорватія — 4:1 (Канселу, 41; Жота, 58;
Ж. Феліш, 70; Андре Сілва, 90+4 —
Б. Петковіч, 90+1), Швеція — Франція — 0:1 (Мбаппе, 41).
Турнірне становище: Португалія, Франція — 3, Швеція, Хорватія
— 0.
Група B1. Норвегія — Австрія
— 1:2 (Е. Холанд, 66 — Грегоріч, 35;
Забітцер, 54 (пен.)), Румунія — Північна Ірландія — 1:1 (Пушкаш, 25 —
Уайт, 87).
Турнірне становище: Австрія
— 3, Румунія, Північна Ірландія — 1,
Норвегія — 0.
Група В2. Шотландія — Ізраїль
— 1:1 (Крісті, 45 (пен.) — Е. Захаві,
73), Словаччина — Чехія — 1:3
(Схранц, 88 — Цоуфкал, 48; Дочкал,
53 (пен.); Крменчик, 86).
Турнірне становище: Чехія —
3, Ізраїль, Шотландія — 1, Словаччина — 0.
Група В3. Росія — Сербія —
3:1 (Дзюба, 48 (пен.), 90+1; В. Караваєв, 69 — А. Мітровіч, 78), Туреччина — Угорщина — 0:1 (Собослаї,
80), Угорщина — Росія — 2:3 (Шаллаї, 62; Н. Ніколіч, 70 — А. Міранчук,
15; Оздоєв, 34; Маріо Фернандес, 46),
Сербія — Туреччина — 0:0.
Турнірне становище: Росія —
6, Угорщина — 3, Туреччина, Сербія
— 1.
Група В4. Фінляндія — Уельс —
0:1 (Мур, 80), Болгарія — Ірландія —

1:1 (Краєв, 56 — Даффі, 90+3), Уельс
— Болгарія — 1:0 (Н. Уїльямс, 90+4),
Ірландія — Фінляндія — 0:1 (Ф. Єнсен, 64).
Турнірне становище: Уельс —
6, Фінляндія — 3, Болгарія, Ірландія
— 1.
Група С1. Азербайджан —
Люксембург — 1:2 (Шейдаєв, 43 —
Кривоцюк, 48 (у свої ворота); Ж. Родрігес, 72 (пен.)), Кіпр — Чорногорія —
0:2 (Йоветіч, 61, 73).
Турнірне становище: Чорногорія, Люксембург — 3, Азербайджан, Кіпр — 0.
Група С2. Північна Македонія
— Вірменія — 2:1 (Аліоскі, 5 (пен.);
Несторовскі, 38 (пен.) — Барсегян,
90+4 (пен.)), Естонія — Грузія — 0:1
(Качарава, 33).
Турнірне становище: Північна
Македонія, Грузія — 3, Вірменія, Естонія — 0.
Група С3. Молдова — Косово
— 1:1 (Ніколаєску, 20 — Кололлі, 71),
Словенія — Греція — 0:0, Словенія
— Молдова — 1:0 (Бохар, 28), Косово — Греція — 1:2 (Беріша, 82 —
Лімніос, 3; Сіовас, 51).
Турнірне становище: Греція,
Словенія — 3, Косово, Молдова — 1.
Група С4. Литва — Казахстан
— 0:2 (Зайнутдінов, 3; Куат, 86), Білорусь — Албанія — 0:2 (Чікалеші,
23; Баре, 79).
Турнірне становище: Казахстан,
Албанія — 3, Литва, Білорусь — 0.
Група D1. Латвія — Андорра
— 0:0, Фарери — Мальта — 3:2 (К.
Ольсен, 25; А. Ольсен, 87; Хендріксен,
90 — Дегабріеле, 37; Агіус, 73), Андорра — Фарери — 0:1 (К. Ольсен,
31), Мальта — Латвія — 1:1 (Нвоко,
15 — Гійом’є, 25 (у свої ворота)).
Турнірне становище: Фарери —
6, Латвія — 2, Мальта, Андорра — 1.
Група D2. Гібралтар — Сан-Марино — 1:0 (Торілла, 42).
Турнірне становище: Гібралтар
— 3, Ліхтенштейн (0 матчів), Сан-Марино — 0.

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 8 ВЕРЕСНЯ 2020

СПОРТ

«Мені не пощастило, але після цього ми станемо ще сильнішими. Можна
сказати, що у мене був занадто довгий пітстоп, оскільки після нього мені
довелося відігрувати 26 секунд».

Льюїс Хемілтон
британський гонщик «Мерседеса»
Григорій ХАТА
Через коронавірус на цьогорічний Відкритий чемпіонат США не приїхала ціла
низка відомих майстрів та
майстринь великого тенісу.
Особливо відсутність топових
гравців відчувалася в чоловічому турніру, від участі в якому відмовилися легендарні
експерші ракетки світу — Рафаель Надаль та Роджер Федерер. Відтак уся увага в НьюЙорку була сконцентрована
навколо нинішнього лідера
рейтингу АТР серба Новака
Джоковича, котрому пророкували легкий виграш свого
18-го в кар’єрі турніру з серії
«Великого шолома». Утім
чемпіонський похід Джоковича несподівано обірвався.
На емоціях під час матчу проти аргентинця Пабло
Каррено поціливши м’ячем
у лінійного арбітра, фаворит
змагань заробив від організаторів «Ю-Ес оупен» дискваліфікацію і тепер, окрім
можливості поповнити свою
чемпіонську колекцію, буде
позбавлений також і всіх зароблених у Нью-Йорку рейтингових очок та призових.
До того ж на Джоковича
можуть чекати й додаткові
штрафні санкції з боку Асоціації тенісистів-професіоналів, адже, зважаючи на кодекс чесної гри тенісистів і
з огляду на суворість покарання, на центральному корті «Ю-Ес оупен» Новак учинив найважчий із можливих
проступків, продемонструвавши неспортивну поведінку. Хоча, дивлячись на відеоповтор скандального епізоду, жодного умисного наміру
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■ ТЕНІС

Неспортивні пристрасті
Кращим здобутком українських тенісисток у Нью-Йорку став вихід
наймолодшої з них
до третього кола
влучити жінці-судді м’ячем у
шию (після чого вона впала на
землю й поскаржилася на проблеми з диханням), Джокович
не мав.
Як пояснюють знані тенісисти, для багатьох, зокрема й Новака, відкидати після програного гейму м’яч зі
своєї кишені у бік «болбоя»
— часта практика, майже як
безумовна звичка. Не виключено, що сербський тенісист
просто сплутав лінійну суддю та «болбоя» (через наявність у них захисних масок),
котрому, власне, й адресувався м’яч.
Хай там як, а, за словами
колишнього тренера Джоковича, іменитого німця Бориса
Беккера, через цей епізод лідеру світового тенісу доведеться
пройти через найскладніший
період у своїй кар’єрі. «Тепер
Новаку доведеться звикати до
того, що його називатимуть
«поганим хлопцем», — припустила американська тенісна
легенда Джон Макінрой. Водночас Борис Беккер каже, що
Джокович має сильний характер і зможе пройти це непросте
для себе випробування.
Так само з новими сила-

Григорій ХАТА
За кілька годин до старту недільної
гонки на Гран-прі Італії лідер загального заліку пілотів Льюїс Хемілтон на
всі боки розхвалював команду «Мерседеса» та, власне, свій болід, назвавши
його витвором мистецтва.
«Просто неймовірно, як пізно ми
можемо гальмувати перед поворотом і
з якою впевненістю ми можемо кидати машину у віраж, знаючи, що її задню частину не почне зносити», — роздавав компліменти своєму «W11» шестиразовий чемпіон світу.
Розпочавши гонку в Монці з першої
стартової позиції, Хемілтон без проблем очолив пелотон і з такою ж легкістю почав відриватися від переслідувачів, попри те, що напарник британця по «Мерседесу» Вальтері Боттас почувався в гонці не надто комфортно,
штовхаючись із суперниками за місця
біля призової трійки.
Натомість Хемілтон, не помічаючи опонентів зі скромних «Альфа Таурі», «Рейсінг поінт» та «Макларен»,
повним ходом рухався до своєї чергової (шостої в сезоні) перемоги; аж поки
Шарль Леклер на «Феррарі» не вилетів
із траси, зруйнував гумовий відбійник
і змусив маршалів гонки випустити на
трасу машину безпеки.
Маючи чималий гандикап над переслідувачами, лідеру перегонів здалося, що заминка в гонці — ідеальний момент для заїзду в бокси. Власне, швидко змінивши гуму, Льюїс другим повернувся на трасу. Проте одразу
ж дізнався, що його блискавичний заїзд на піт-лейн був зроблений із порушенням правил. На той момент, згідно з правилами безпеки, робити це було
ще заборонено.
Відтак від маршалів гонки Хемілтон отримав покарання у вигляді деся-

❙ Марта Костюк дала бій експершій ракетці планети Наомі Осаці в третьому колі «Ю-Ес оупен-2020».
❙ Фото з сайта ukrinform.ua.
ми та набутим досвідом на наступний «Ю-Ес оупен» планує приїхати й українська
тенісистка Марта Костюк.
Ставши цьогоріч наймолодшою представницею України в третьому колі Відкритої
першості США, 18-річна киянка продемонструвала гід-

ний поваги теніс у протистоянні з експершою ракеткою
планети — Наомі Осакою з
Японії. «Страшно уявити, яку
гру Марта демонструватиме в
майбутньому», — так японська тенісистка оцінила здібності своєї візаві після важкої
перемоги в трьох сетах — 6:3,

6:7 (4:7), 6:2. Сама ж Костюк
обіцяє повернутися на «Ю-Ес
оупен» — вочевидь, по новий
рекорд. Поки ж її доробок на
«Ю-Ес оупен»-2020 став найкращим досягненням українського тенісу на цьогорічному американському «шоломі». ■

■ «ФОРМУЛА-1»

Чемпіонський поспіх
Головний фаворит сезону помилився із заїздом у бокси й втратив перемогу
на Гран-прі Італії

❙ П’єр Гаслі зі скромної «Альфа Таурі» сенсаційно виграв «формулічний» Гран-прі Італії.
❙ Фото з сайта news.sportbox.ru.
тисекундного «стоп-енд-гоу», що повністю перекреслило його попередні напрацювання.
Власне після рестарту гонки і
штрафного заїзду на «піт-лейн» лідер чемпіонських перегонів опинив-

ся в хвості пелотону. Попри те, що
на своєму «витворі мистецтва» британець неодноразово показував найшвидший час на колі до кінця гонки
йому навіть і не вдалося наблизитися
до групи лідерів.

Максимум, що витиснув Хемілтон
зі свого «Мерса» на швидкісному автодромі в Монці, — це сьома позиція
в підсумковому протоколі. Його партнер по команді Боттас, який розпочинав гонку з другої стартової позиції,
фінішував п’ятим.
Натомість подіум обійняли гонщики, котрих там побачити мало
хто сподівався. Француз П’єр Гаслі
(«Альфа Таурі»), іспанець Карлос
Сайнс («Макларен») та Ленс Стролл
(«Рейсінг Поінт») — аж ніяк не входять до групи команд-лідерів. Утім
проблеми «топових» гонщиків призвели до того, що тріумф в Італії
дістався команді, котра лише з 2020
року бере участь у «Ф-1». При цьому тріумфатор перегонів — 24-річний П’єр Гаслі став першим із 1996
року французом, який переміг на етапі «королівських» перегонів. Із історичним досягненням 24-річного пілота «Альфа Таурі» привітав особисто
президент Франції Емманюель Макрон. Сам же Гаслі свій тріумф назвав
неймовірним успіхом.
Утім у загальному заліку пілотів
після дев’яти етапів лідером, як і раніше, залишається Хемілтон (164 очки).
Його перевага над найближчим переслідувачем, яким знову став Боттас,
складає 47 балів. ■
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«Газова атака» на Москву
Європа вкотре пробує зупинити будівництво «Північного потоку-2»: газогін усе голосніше звинувачують
у подвійному призначенні

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 8 ВЕРЕСНЯ 2020

■ НА ВОЛЮ!

Дара ГАВАРРА
Шалена
популярність, яка дає любов прихильників, увагу преси,
славу, гроші, має й зворотний бік, коли публіка вимагає від тебе все
нових і нових концертів, пісень, альбомів,
досконалого вигляду,
не пробачає жодних огріхів чи помилок. Іноді
в зірок стається нервовий зрив, дехто починає вживати наркотики чи алкоголь, а то й
одне та друге разом.
Особливо небезпечна рання слава, коли
зірка ще морально
не дозріла до випробувань мідними трубами слави. Ось і Брітні Спірс, яка буквально
ввірвалася, мов яскрава комета, на музичний
олімп не лише Сполучених Штатів, а й цілого світу, не розрахувала
свої сили, зірвавшись у
круте піке. Вир шоубізнесу так закрутив юну
виконавицю, що дівчині в прямому розумінні почало зносити дах.
Вийшовши заміж і народивши двійко синочків і
при цьому продовжуючи
музичну кар’єру, Брітні час від часу втрачала
контроль над собою, робила речі, несумісні з поведінкою психічно здорової людини, у резуль-

Прихильники
Брітні Спірс
вимагають її
свободи
Зірка й досі перебуває під опікою
■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №84
таті чого втратила дітей
(суд позбавив її права виховувати синів, передавши їх батькові — Кевіну Федерлайну), неодноразово потрапляла в
клініки для покращення психічного здоров’я.
Усе це призвело до того,
що доросла жінка у 2008
році потрапила під опіку
свого батька — Джеймса
Спірса.
Проте згодом Брітні

Варка ВОНСОВИЧ
Щоб добре торгувати, потрібно зробити промоцію свого товару, а що найкраще
сприяє підвищенню інтересу? Звісно, скандал або ж провокація. Так, в одному зі стамбульських районів — Бейоглу — молодик
розклав свій крам у багажнику... розкішного спортивного кара Lamborghini Aventador.
І все б нічого, якби парубок торгував ну
хоча б брендовими кросівками чи спортивним одягом, а то ж... кавунами. Тут-таки машину обступити роззяви і потенційні покупці, адже не кожен день побачиш такий цікавий та оригінальний торговий прилавок.
Власнику дорогого авто в «бізнесі» допо-

змогла побороти свою недугу, повернулася на сцену, продовжила кар’єру,
та це не стало обставинами, завдяки яким вона б
змогла позбутися опіки
свого батька. Це стало
приводом фанатам співачки створити масовий
рух #FreeBritney, щоб
привернути увагу до цієї
несправедливості і домогтися свободи для своєї
улюблениці, адже якщо

вона спроможна виступати з концертами, записувати альбоми, то є
цілком повносправною,
щоб самостійно вирішувати свої життєві проблеми і приймати рішення.
Нарешті до руху доєдналася і сама співачка, яка
подякувала своїм прихильникам і сказала, що
на цьому життєвому етапі хотіла б нарешті отримати незалежність. ■

■ ДВИГУН ТОРГІВЛІ

У багатих свої дивацтва...
Кавуни з «Ламборджині»
магав приятель, який знімав усе, що відбувалося, і вів при цьому пряму трансляцію в
соцмережах. Коли ж прибули на місце такої
незвичної події місцеві журналісти, продавець швиденько згорнув свій гешефт і зник
разом із приятелем. Очевидці так і не зрозуміли, ким же насправді був цей загадко-

вий власник «Ламборджині» і для чого був
увесь цей перформанс.
Так і хочеться сказати: ото здивували.
Та у нас, у Києві, біля станції метро з багажника «Тесли» мед продавав сам професор, правда, на пенсії. Тож українців подібним шоу уже точно не здивувати. ■

■ ПОГОДА
9 вересня за прогнозами синоптиків

Миргород: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +20...+22.
Вінниця: без опадiв. Уночi +9...+11, удень +22...+24.
Одеса: без опадiв. Уночi +13...+15, удень +24...+26.

Північ
мінлива
хмарність

+8...+13
+18...+23

+7...+12
+18...+23
Схід

хмарно

Центр

7 вересня температура води в Чорному та Азовському морях становила 21-24 градуси, у Дніпрі біля Києва — 21.

дощ

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець: уночi +6...+8, удень +21...+23. Моршин: уночi +7...+9,
удень +22...+24.
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ликий кажан або летюча лисиця. 8.
Яловичина, вирізана з міжреберної
частини туші. 10. Річниця трагедії.
11. Прем’єр-міністр України, відставки якого добилися студенти під
час Революції на граніті у 1990 році.
15. Селище біля Донецька, опорний
пункт захисників Донецького аеропорту. 17. Відомий східний правитель і вчений, онук Тамерлана. 19.
Фасон светра чи верхнього одягу,
в якому рукав із плечем становлять
одне ціле. 23. Головний державний санітарний лікар України, який
щодня розповідає про ситуацію з
COVID-19. 25. Казахський звичай
взаємодопомоги, толока. 26. Старовинна іспанська срібна монета. 27.
«О, не журися за ...! Ясним, вогнем
засвітилось воно, чистим, палючим,
як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло» (Леся Українка). ■
Кросворд №82
від 2 вересня

■ ПРИКОЛИ

сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с.
Температура вночi +11...+13, удень +20...+22.

По горизонталі.
3. Фемінітив для означення жінки, яка взялася за зброю. 6. Молоток для загострювання коси або залізна підставка, на якій це відбувається. 7. Переносна радіостанція.
9. Механічний пристрій для відтворення звукозапису, попередник програвачів. 12. Розрекламоване печиво, яке перед тим, як з’їсти, треба
вмочити в молоко. 13. Міфічне місто, яким правив цар Пріам. 14. Військовий фахівець, який помиляється один раз. 16. Французький композитор, автор опери «Фауст». 18.
Прямий ефір за новим правописом.
20. Старослов’янський Бог скотарства. 21. «... мої, ... мої, лихо мені з
вами. Нащо стали на папері сумними рядами?» (Тарас Шевченко). 22.
Давньоруський князь, що, за легендою, загинув від укусу змії. 24. Навіс
для захисту від сонця чи дощу. 28.
Загальний вигляд, контур, силует.
29. Традиційний персонаж італійської «комедії масок», який у костюмі
з різнокольорових клаптів і в чорній
напівмасці виконував роль дотепного слуги-блазня. 30. Військове звання молодшого командного складу в
російській царській армії.
По вертикалі:
1. Національна валюта Казахстану. 2. Заміський будинок. 3. Мішечок під дзьобом птахів, у який спочатку потрапляє зерно чи інша їжа.
4. Внутрішня частина горіха. 5. Сорт
винограду і біле вино з нього. 6. Ве-

+7...+12
+18...+23

Інформація
надана
Гідрометцентром
України.

Жiнка — чоловiку:
— Ти де був?
— На весiллi в Миколи. Ти не
уявляєш, як усi напилися.
— Чого ж не уявляю... Фату знiми.
***
Стара панi, обходячи священнослужителя, виходить iз церкви,
пiдбадьорюючи себе словами:
— Тепер я можу бігти.
— Невже до цієї служби ви були
паралізовані і вам так вона допомог-

ла? — зацiкавився пiп.
— Так ні, просто ви так довго
читали свої молитви, що я можу не
встигнути на свій автобус.
***
Маленький хлопчик присутнiй
на суді, де його батьки розлучаються. Суддя запитує:
— Скажи, з ким хочеш жити —
з татом чи мамою?
— Залежить від того, кому
дiстанеться комп’ютер.
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