
                    Єдина країна – Дайджест 19.08.19 

 

 

ТОП 

 

―Нормандський‖ саміт може відбутися 

найближчими тижнями - Макрон 

Президент Франції Еммануель Макрон 

сподівається домовитися про проведення 

Нормандської зустрічі на рівні чотирьох 

лідерів у найближчі тижні.

 

 

В'їзд українців до Ізраїлю: Зеленський і 

Нетаньягу домовилися врегулювати 

проблему 

Президент України Володимир Зеленський 

домовився з прем’єр-міністром Ізраїлю 

Біньяміном Нетаньягу остаточно розв'язати 

проблему з відмовою українцям у в'їзді до 

Ізраїлю. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763043-makron-spodivaetsa-so-normandskij-samit-vidbudetsa-najblizcimi-tiznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763043-makron-spodivaetsa-so-normandskij-samit-vidbudetsa-najblizcimi-tiznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763043-makron-spodivaetsa-so-normandskij-samit-vidbudetsa-najblizcimi-tiznami.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762805-vizd-ukrainciv-do-izrailu-zelenskij-i-netanagu-domovilisa-vreguluvati-problemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762805-vizd-ukrainciv-do-izrailu-zelenskij-i-netanagu-domovilisa-vreguluvati-problemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762805-vizd-ukrainciv-do-izrailu-zelenskij-i-netanagu-domovilisa-vreguluvati-problemu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762805-vizd-ukrainciv-do-izrailu-zelenskij-i-netanagu-domovilisa-vreguluvati-problemu.html


 

Власнику одеського готелю "Токіо Стар" 

повідомили про підозру 

Прокуратура Одещини повідомила про підозру 

власнику готелю "Токіо Стар", в результаті 

пожежі в якому загинуло дев’ятеро людей.

 

 

Справа Роттердам+: Вовк не збирається в 

Україну, бо не вірить у незалежність судів 

Підозрюваний у справі "Роттердам+" колишній 

голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що не 

готовий повертатися в Україну, бо не вірить у 

незалежність судової системи.

 

 

"Слуга народу‖ вибачилася перед 

журналісткою за свого депутата 

У політичній партії “Слуга народу” 

засуджують висловлювання обраного 

народного депутата Максима Бужанського 

стосовно журналістки журналу “Новое время” 

Ольги Духнич.

УКРАЇНА І СВІТ 

 

Україна та Ізраїль хочуть поширити Угоду 

про вільну торгівлю і на сферу послуг 

Україна та Ізраїль домовилися розпочати 

роботу з розширення Угоди про вільну 

торгівлю товарами і на сферу послуг.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2762818-vlasniku-odeskogo-gotelu-tokio-star-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2762818-vlasniku-odeskogo-gotelu-tokio-star-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2762818-vlasniku-odeskogo-gotelu-tokio-star-povidomili-pro-pidozru.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762948-sprava-rotterdam-vovk-ne-zbiraetsa-v-ukrainu-bo-ne-virit-u-nezaleznist-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762948-sprava-rotterdam-vovk-ne-zbiraetsa-v-ukrainu-bo-ne-virit-u-nezaleznist-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762948-sprava-rotterdam-vovk-ne-zbiraetsa-v-ukrainu-bo-ne-virit-u-nezaleznist-sudiv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762896-sluga-narodu-vibacilasa-pered-zurnalistkou-za-svogo-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762896-sluga-narodu-vibacilasa-pered-zurnalistkou-za-svogo-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762896-sluga-narodu-vibacilasa-pered-zurnalistkou-za-svogo-deputata.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762802-ukraina-ta-izrail-hocut-posiriti-ugodu-pro-vilnu-torgivlu-i-na-sferu-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762802-ukraina-ta-izrail-hocut-posiriti-ugodu-pro-vilnu-torgivlu-i-na-sferu-poslug.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762802-ukraina-ta-izrail-hocut-posiriti-ugodu-pro-vilnu-torgivlu-i-na-sferu-poslug.html


 

Україна та Ізраїль підписали документи — 

фермерство, вивчення івриту та української 

Україна та Ізраїль підписали низку 

двосторонніх документів, які стосуються 

співпраці в аграрній, освітній, культурній та 

інших сферах.

  

 

Макрон пов'язує можливе повернення Росії 

до G8 із ситуацією в Україні 

Можливе повернення Росії до формату 

"Великої вісімки" залежить від прогресу у 

вирішенні ситуації відносно України.

 

 

Полторак та Хомчак зустрілися зі 

стратегічними радниками НАТО 

Міністр оборони України Степан Полторак та 

начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак 

зустрілись зі стратегічними радниками 

високого рівня, які представляють держави-

члени НАТО.

 

 

США вкотре закликають Кремль 

припинити агресію проти України 

У Всесвітній день гуманітарної допомоги 

США вкотре закликали РФ негайно припинити 

агресію на Донбасі та в Криму. 

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762836-ukraina-ta-izrail-pidpisali-dokumenti-fermerstvo-vivcenna-ivritu-ta-ukrainskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762836-ukraina-ta-izrail-pidpisali-dokumenti-fermerstvo-vivcenna-ivritu-ta-ukrainskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762836-ukraina-ta-izrail-pidpisali-dokumenti-fermerstvo-vivcenna-ivritu-ta-ukrainskoi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763059-makron-povazue-mozlive-povernenna-rosii-do-g8-iz-situacieu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763059-makron-povazue-mozlive-povernenna-rosii-do-g8-iz-situacieu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763059-makron-povazue-mozlive-povernenna-rosii-do-g8-iz-situacieu-v-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762786-poltorak-ta-homcak-zustrilisa-zi-strategicnimi-radnikami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762786-poltorak-ta-homcak-zustrilisa-zi-strategicnimi-radnikami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762786-poltorak-ta-homcak-zustrilisa-zi-strategicnimi-radnikami-nato.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762561-ssa-vkotre-zaklikaut-kreml-pripiniti-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762561-ssa-vkotre-zaklikaut-kreml-pripiniti-agresiu-proti-ukraini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762561-ssa-vkotre-zaklikaut-kreml-pripiniti-agresiu-proti-ukraini.html


БЕЗПЕКА 

 

Полторак окреслив плани Міноборони на 

найближчий час 

Проаналізувати результати реформ в 

оборонному секторі та надати висновки до 

РНБО, забезпечити прямі закупівлі 

Міністерством оборони для армії імпортованої 

продукції, розробити проекти автономних 

військових баз для Сходу України та 

Азовського узбережжя.

 

 

Україна буде запозичувати оборонний 

досвід Ізраїлю — Зеленський 

Досвід Ізраїлю у сфері безпеки та оборони 

важливий для України, і наша держава 

обов'язково його запозичуватиме.

 

 

Полторак сказав, що саме полегшило РФ 

окупацію Криму та Донбасу 

Недооцінка військових загроз з боку Росії та 

розвал армії у 2012-2013 роках призвели до 

втрати Криму і східних областей України.

 

 

Робоча група обговорила будівництво 

обхідного шляху біля Станиці - СЦКК 

У неділю, 18 серпня, зруйновану ділянку мосту 

в Станиці Луганській відвідали заступник 

керівника офісу Президента, інженери з питань 

будівництва мостів, губернатор Луганської 

області, керівник районної державної 

адміністрації.

 

 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763074-poltorak-okresliv-plani-minoboroni-na-najblizcij-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763074-poltorak-okresliv-plani-minoboroni-na-najblizcij-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763074-poltorak-okresliv-plani-minoboroni-na-najblizcij-cas.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762749-ukraina-bude-zapozicuvati-oboronnij-dosvid-izrailu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762749-ukraina-bude-zapozicuvati-oboronnij-dosvid-izrailu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2762749-ukraina-bude-zapozicuvati-oboronnij-dosvid-izrailu-zelenskij.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763037-poltorak-skazav-so-same-polegsilo-rf-okupaciu-krimu-ta-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763037-poltorak-skazav-so-same-polegsilo-rf-okupaciu-krimu-ta-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2763037-poltorak-skazav-so-same-polegsilo-rf-okupaciu-krimu-ta-donbasu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762694-roboca-grupa-obgovorila-budivnictvo-obhidnogo-slahu-bila-stanici-sckk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762694-roboca-grupa-obgovorila-budivnictvo-obhidnogo-slahu-bila-stanici-sckk.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762694-roboca-grupa-obgovorila-budivnictvo-obhidnogo-slahu-bila-stanici-sckk.html


УКРАЇНА 

 

Зеленський увільнив очільника 

Миколаївської ОДА, якому пропонував 

писати заяву 

Президент України Володимир Зеленський 

увільнив В’ячеслава Боня від тимчасового 

виконання обов'язків голови Миколаївської 

обласної державної адміністрації.

 

 

Президент призначив нового начальника 

СБУ на Житомирщині 

Президент Володимир Зеленський звільнив 

Василя Панасюка з посади начальника 

управління СБУ в Житомирській області та 

призначив на неї Олега Головаша.

 

 

Зеленський перепризначив свого 

представник у Раді 

Президент Володимир Зеленський 

перепризначив Руслана Стефанчука на посаду 

представника Президента України у Верховній 

Раді.

 

 

Голова Держкіно Іллєнко йде у відставку 

Голова Державного агентства України з питань 

кіно Пилип Іллєнко заявив, що йде з посади.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763084-zelenskij-uvilniv-ocilnika-mikolaivskoi-oda-akomu-proponuvav-pisati-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763084-zelenskij-uvilniv-ocilnika-mikolaivskoi-oda-akomu-proponuvav-pisati-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763084-zelenskij-uvilniv-ocilnika-mikolaivskoi-oda-akomu-proponuvav-pisati-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763084-zelenskij-uvilniv-ocilnika-mikolaivskoi-oda-akomu-proponuvav-pisati-zaavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763076-prezident-priznaciv-novogo-nacalnika-sbu-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763076-prezident-priznaciv-novogo-nacalnika-sbu-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763076-prezident-priznaciv-novogo-nacalnika-sbu-na-zitomirsini.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763070-zelenskij-perepriznaciv-svogo-predstavnik-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763070-zelenskij-perepriznaciv-svogo-predstavnik-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2763070-zelenskij-perepriznaciv-svogo-predstavnik-u-radi.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2762581-golova-derzkino-illenko-jde-u-vidstavku.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2762581-golova-derzkino-illenko-jde-u-vidstavku.html


 

Полторак розповів, хто гальмує реформу 

харчування в армії 

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що 

впровадженню в армії нової системи 

харчування заважають монополісти, які 

втратили надприбутки.

 

 

Землю ПЦУ в Сімферополі окупанти 

віддали римо-католикам 

Виділену в Сімферополі землю для 

кафедрального собору Кримської єпархії 

Православної церкви України (ПЦУ) віддали 

Римсько-католицькій церкві.

ЕКОНОМІКА 

 

Борг Газпрому перед Нафтогазом вже 

перевищив понад $2,84 мільярда 

НАК "Нафтогаз України" заявляє, що Газпром 

винен українській компанії уже понад 2,84 

млрд дол.

 

 

Україна з 1 січня збільшить імпорт газу з 

Румунії 

З 1 січня 2020 року буде створена постійна 

потужність для імпорту з Румунії обсягом 1,5 

млрд куб. м газу на рік.

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762950-poltorak-rozpoviv-hto-galmue-reformu-harcuvanna-v-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762950-poltorak-rozpoviv-hto-galmue-reformu-harcuvanna-v-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/2762950-poltorak-rozpoviv-hto-galmue-reformu-harcuvanna-v-armii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2762876-zemlu-pcu-v-simferopoli-okupanti-viddali-rimokatolikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2762876-zemlu-pcu-v-simferopoli-okupanti-viddali-rimokatolikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2762876-zemlu-pcu-v-simferopoli-okupanti-viddali-rimokatolikam.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763029-borg-gazpromu-pered-naftogazom-vze-perevisiv-ponad-284-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763029-borg-gazpromu-pered-naftogazom-vze-perevisiv-ponad-284-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763029-borg-gazpromu-pered-naftogazom-vze-perevisiv-ponad-284-milarda.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762992-ukraina-domovilas-pro-import-15-milarda-kubiv-gazu-z-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762992-ukraina-domovilas-pro-import-15-milarda-kubiv-gazu-z-rumunii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762992-ukraina-domovilas-pro-import-15-milarda-kubiv-gazu-z-rumunii.html


 

Суд підтримав рішення АМКУ у "газовій" 

справі щодо "ОККО-Рітейл" 

Касаційний господарський суд у складі 

Верховного Суду підтримав Антимонопольний 

комітет України у справі щодо 

антиконкурентних узгоджених дій на ринку 

скрапленого вуглеводневого газу, залишивши 

без задоволення касаційну скаргу ТОВ 

«ОККО-Рітейл».

 

 

Українці платять за ремонт доріг вдвічі 

більше словаків - експерти 

Одна з проблем - політичний розподіл грошей 

на ремонт та будівництво доріг.

 

ПРАВОПОРЯДОК 

 

Фігурантів "справи 2 травня" відпустили 

під заставу 

У Миколаєві вийшли із СІЗО під заставу 

фігуранти "справи 2 травня", подій в Одесі у 

2014 році, - громадянин Росії Євген Мефьодов 

і одесит Сергій Долженков, яких раніше 

звинувачували у посяганні на територіальну 

цілісність і недоторканність України.

 

 

Експертиза підтвердила, що розмова 

Курченка і Саакашвілі не змонтована - 

Луценко 

Експертиза підтвердила, що розмова 

українського бізнесмена-втікача Сергія 

Курченка і експрезидента Грузії, ексголови 

Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі 

незмонтована. 

 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762927-sud-pidtrimav-risenna-amku-u-gazovij-spravi-sodo-okkoritejl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762927-sud-pidtrimav-risenna-amku-u-gazovij-spravi-sodo-okkoritejl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2762927-sud-pidtrimav-risenna-amku-u-gazovij-spravi-sodo-okkoritejl.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763019-ukrainci-platat-za-remont-dorig-vdvici-bilse-slovakiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763019-ukrainci-platat-za-remont-dorig-vdvici-bilse-slovakiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2763019-ukrainci-platat-za-remont-dorig-vdvici-bilse-slovakiv-eksperti.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763063-figurantiv-spravi-2-travna-vidpustili-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763063-figurantiv-spravi-2-travna-vidpustili-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763063-figurantiv-spravi-2-travna-vidpustili-pid-zastavu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2762955-ekspertiza-pidtverdila-so-rozmova-kurcenka-i-saakasvili-ne-zmontovana-lucenko.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2762955-ekspertiza-pidtverdila-so-rozmova-kurcenka-i-saakasvili-ne-zmontovana-lucenko.html
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У кабінеті заступниці Луценка знайшли 

"прослушку" — ГПУ 

У службовому кабінеті заступниці 

генпрокурора Анжели Стрижевської було 

виявлено несанкціоновані спецзасоби для 

прослуховування.

  

ЕКСКЛЮЗИВ 

 

Через роки після виходу з Криму 

усвідомили: Ми стали справжніми 

патріотами - Дамір Аулін, командир 

патрульного катера типу Island Р-190 

"Слов’янськ" (ІНТЕРВ'Ю) 

25-річний Дамір Аулін - один із тих самих курсантів 
Севастопольського військово-морського інституту ім. 
Нахімова, які 21 березня 2014 року, під час окупації 
півострову Росією, відмовилися мовчки спостерігати за 
підняттям на плацу російського прапору.  

 

Деякі подробиці про майбутню податкову 

амністію в Україні АНАЛІТИКА 

У “Слузі народу” назвали умови майбутньої 

амністії капіталів. Приміром, розказали, як 

“заробити” право легалізувати активи за 

пільговою ставкою

 

25 важливих фактів про український 

прапор 

Напередодні Дня Незалежності Укрінформ 

дослідив традицію поєднання синього і 

жовтого кольорів та символіку українського 

прапора 
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СУСПІЛЬСТВО 

 

У Гетьманській столиці лунатиме "Viva 

Батурин!" 

Національний історико-культурний заповідник 

"Гетьманська столиця" запрошує гостей на 

великий концерт "Viva Батурин", присвячений 

350-й річниці заснування в місті гетьманської 

резиденції … 

 

 

Українські мандрівники дісталися Швеції у 

рамках велосипедного екопроекту 

Українські мандрівники Сергій Толстіхін та 

Юлія Мазур відвідали Швецію у рамках 

проекту "80days REtrip" - "80 днів за сонцем" і 

зустрілися з місцевими укранцями. 

 

 

"Зрада" у соцмережах: харківський офіцер 

шокований ситуацією і готовий дати 

пояснення 

Автор скандальних постів у соцмережах, 

доцент Харківського національного 

університету "ХПІ" Геннадій Бондарев 

прокоментує ситуацію у мережі Facebook.

 

 

Очолюваний українцем проєкт номіновано 

на найпрестижнішу архітектурну премію 

Австрії 

Житловий комплекс у Відні, збудований 

архітектурним бюро Geiswinkler&Geiswinkler 

під керівництвом українського архітектора 

Ростислава Бортника, потрапив до списку 17 

найкращих архітектурних об’єктів за 

цьогорічною версією Державної премії 

архітектури Австрії.

https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2762965-u-getmanskij-stolici-lunatime-viva-baturin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2762965-u-getmanskij-stolici-lunatime-viva-baturin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/2762965-u-getmanskij-stolici-lunatime-viva-baturin.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2762891-ukrainski-mandrivniki-distalisa-svecii-u-ramkah-velosipednogo-ekoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2762891-ukrainski-mandrivniki-distalisa-svecii-u-ramkah-velosipednogo-ekoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2762891-ukrainski-mandrivniki-distalisa-svecii-u-ramkah-velosipednogo-ekoproektu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763025-zrada-u-socmerezah-harkivskij-oficer-sokovanij-situacieu-i-gotovij-dati-poasnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763025-zrada-u-socmerezah-harkivskij-oficer-sokovanij-situacieu-i-gotovij-dati-poasnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763025-zrada-u-socmerezah-harkivskij-oficer-sokovanij-situacieu-i-gotovij-dati-poasnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2763025-zrada-u-socmerezah-harkivskij-oficer-sokovanij-situacieu-i-gotovij-dati-poasnenna.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763045-ocoluvanij-ukraincem-proekt-nominovano-na-najprestiznisu-arhitekturnu-premiu-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763045-ocoluvanij-ukraincem-proekt-nominovano-na-najprestiznisu-arhitekturnu-premiu-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763045-ocoluvanij-ukraincem-proekt-nominovano-na-najprestiznisu-arhitekturnu-premiu-avstrii.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-diaspora/2763045-ocoluvanij-ukraincem-proekt-nominovano-na-najprestiznisu-arhitekturnu-premiu-avstrii.html


 

В Україні запустили інформкампанію для 

безпечних покупок онлайн 

Міністерство юстиції розпочало кампанію 

“Споживач в мережі”, присвячену захисту прав 

споживача під час купівлі товарів та послуг 

онлайн.

 

Український льотчик на авіашоу в 

польській Гдині показав найкращий 

пілотаж (ФОТО) 

Виступ українського льотчика Юрія Булавки 

на бойовому винищувачі Су- 27 на авіапоказі у 

польському місті Гдиня визнано найкращим 

пілотажем.
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