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Чого хоче виборець
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ФОТО: УНІАН

Примарна
стабілізація
На початку літа експерти заговори
ли про початок стабілізації фінан
сової системи. Були навіть смілив
ці, які прогнозували в найближчі
місяці повномасштабне відновлен
ня кредитних програм і неодмін
ний підйом у реальному секторі
економіки. Втім, обіцяна рекапіта
лізація банків і далі пробуксовує на
місці. Список проблемних кредит
них установ поповнюється, а на
осінь добре інформовані експерти
прогнозують хвилю банківських
банкрутств.
X Стор. 6

ЕКОНОМІКА

СТОР. 5

Плакали ваші
гроші
Урядовці мріють керувати в руч
ному режимі бюджетом кожного
селища. Новий Бюджетний кодекс
від Тимошенко передбачає, що
бюджети міст, сіл і селищ будуть
затверджуватися в парламенті.
Якщо зараз депутатам ледве ви
стачає року на те, щоб ухвалити
700 таких бюджетів, то скоро об
сяг роботи збільшиться більш ніж
удесятеро — до 12 тисяч бюдже
тів. Саме народні обранці будуть
вирішувати, скільки мільйонів по
трібно виділити на ремонт дороги
в кожному окремо взятому сели
щі, чи варто будувати нову школу
і коли латати труби в будинках.

Підзабутий «райський сад»
Асканії Нови

стор. 8
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Короткозорі урядовці або хваляться урожаєм, до якого,
м'яко кажучи, не надто причетні, або нарікають на ціну збіжжя,
яку потім регулюють вручну, як заманеться
ПОЛІТИКА

Голосовий відбір
ФОТО: УНІАН

Кабмін сіє
зерно
розбрату

Б

лакить неба, золото ла
нів — традиційна укра
їнська символіка, від
бита у кольорах укра
їнського прапору. Жит
ниця Європи, держава хліборо
бів, земля, на якій уміють випі
кати дуже смачний хліб. Так ми
завжди сприймали Україну.
І зрозуміло — чому. За радянсь
ких часів урожайність у нашій
країні була найвищою серед рес
публік. А вже незалежна Україна
увійшла до десятки ключових
світових експортерів зерна. Хлі
боробство багато десятиліть бу
ло стратегічною галуззю нашої
економіки. Однак нинішня дер
жавна політика на ринку зерна
перекреслює всі досягнення.
Найгірше, що в Кабміні не
сприймають хліборобство як
комплексний процес — такий,
у якому тісно пов’язані чимало
підприємств із різних галузей
економіки. Короткозорі урядовці
або хваляться урожаєм, до якого,
м’яко кажучи, не надто причетні,
або нарікають на ціну збіжжя,
яку потім регулюють вручну, як
заманеться. Міністерські обіцян
ки допомоги — фінансової або
законодавчої — залишаються
словами. І потім у неврожаї або
неможливості продати зерно чи
новники звинувачують погоду.
Кабмінівські вихваляння вро
жаєм теж дуже дивні. З одного бо
ку, прем’єр спішить похвалитися
кількістю зібраного збіжжя, а з ін
шого — бідкається: скільки вирос
тили хлібу — куди б його подіти?
Схоже, всі, окрім прем’єра, зна
ють, що 30–40 мільйонів тонн зер
на (а такий середній урожай)
Україні самій не перетравити! До
речі, не в останню чергу і завдяки
Кабміну, бо худоби в Україні стає
все менше, годувати зерном ніко
го. Проте випускати надлишок
збіжжя на експорт урядовцям теж
не до душі. Свою недолугу політи
ку легше списати на спекулянтів,
торговців і ще кого завгодно.
Із дій нинішнього уряду випли
ває, що будувати елеватори, тер
мінали, допомагати селянам за
куповувати техніку і створювати
умови для випуску її в Україні,
переглядати податки, тарифи на
транспорт — справа важка і не
вдячна. Бо швидкого «врожаю»
політикам вона не дасть. Набага
то вигідніше керувати ринком
зерна, як лялькою на нитках, —
смикати, як заманеться. Кабмі
ну, схоже, необхідний слухняний
селянин, який сприйматиме,
скажімо, трейдера за ворога. Йо
му потрібен бідний селянин. По
дивіться, де в світі ще є такий ха
ос та протистояння на одному
окремо взятому ринку. І в Німеч
чині, і у Сполучених Штатах,
і в Канаді влада, посередники та
селяни працюють у спільній ко
манді. Чому? Вочевидь, тому, що
їхні уряди — теж члени цієї ко
манди під назвою «держава», які
працюють на спільний добро
бут, а не на власну кишеню.
ІГОР КРІЛЬ

Українці стають єдиним народом,
забувають колишні протиріччя
і збираються активно голосувати
за економічні перетворення

О

фіційний старт перед
виборчих перегонів
кандидатів у прези
денти не за горами.
Фініш, як відомо, в се
редині січня. Однак уже зараз екс
перти заявляють: голос народу
цього разу прозвучить досить го
лосно. За оцінками аналітиків,
у голосуванні візьме участь близь
ко 60% населення, що немало. Тож
політики з новою силою взялися
обчислювати, що ж становить со
бою український виборець і чим
можна завоювати його симпатії.

лежить картина всього майбут
нього політичного життя. Тому
так важливо, щоб вибір українця
був свідомим і продуманим. Хоча
зробити такий вибір, перебуваю
чи в нашому інформаційному
просторі, нелегко.
«Про політику дізнаються з теле
візора і бачать тільки її зовнішню
скандальну форму. У набагато
меншому ступені черпають інфор
мацію з програм політичних пар
тій, з якісної аналітичної преси та
експертних оцінок. Тож загалом
виборець інформований, але це
неякісна інформація, — розпові
ЛЬОДОВЕ ПОБОЇЩЕ
дає директор Інституту глобаль
Зимове волевиявлення обіцяє бу них стратегій Вадим Карасьов. —
ти жорстким: явного фаворита не На Заході не вдається так маніпу
має, а від кампанії2009–2010 за лювати громадянами, як у нас.

Там телевізійні маніпуляції (кар
тинка) врівноважуються якісною
багатотиражною пресою, яку се
редній клас читає щоранку з ка
вою і булочкою. Вони хочуть розі
братися в суті політичних проце
сів, чому інфляція або дефляція,
і не сприйняли б рекламні ролики
прем’єрміністра про те, як у нас
все добре в економіці».
Саме середній клас на тамтеш
ніх виборах найбільш активний,
а ось багаті й бідні (по 10% від
усього населення) голосують рід
ко. На відміну від західного вибор
ця, який сприймає волевиявлення
як певну інвестицію у світле май
бутнє, «наш брат» часто добродуш
но сподівається на горезвісне «по
кращення життя вже сьогодні»,
чим і користуються політикима
ніпулятори.
«У нас голосують здебільшого
бідні люди, їх багато, і вони хочуть
змін — всього і одразу. А тому го
тові повірити будьякому шарла
тану, який пропонує все поміняти
і все врятувати, або тому, що він
гарний у телевізорі, або тому, що
він молодий і в окулярах, а зна

чить розумний. Демографічно го
лосує більш старше покоління.
У нас молодь аполітична, навіть
цинічна, вона не хоче вірити полі
тикам. Найактивніші виборці —
пенсіонери і люди з менш якісною
освітою», — каже Карасьов.
ОКО НАРОДУ
На думку аналітиків, у нас вибо
рець голосує очима та вухами, ви
ходячи з обіцянок кандидатів. Адже
вітчизняний електорат не проти
отримати від виборів вигоду: може
продати свій голос прямо на ділян
ці або «купитися» на популістські
обіцянки на мізер підвищити зар
плату чи пенсію. Ось і роблять фа
ворити ставку на «соціалку», адже
для «скромного» виборця і 20 гри
вень — гроші. А в Америці, наприк
лад, із цим важче: там люди в кам
панію «свого» кандидата самі гро
ші вкладають. Барак Обама, на
приклад, отримав від виборців
$60 млрд. — і це при тому, що роз
мір пожертви від громадян був су
воро лімітованим.
«Підкупу піддаються всі, це зале
жить від ціни та обставин, і най

Українські виборці
Соціально демографічні характеристики українських виборців
(за даними всеукраїнського опитування Фонду «Демократичні ініціативи»
перед останніми парламентськими виборами 2007 року)

Чоловіки
44,3%

Жінки
55,7%

Освіта

Вік

Стать

55 років
і старше
29%

До якого
майнового шару
себе відносять

18–29 років
24,3%

Вища
14,2%

Незакінчена
вища
2,5%

30–54 роки
46,7%

Середня
спеціальна
41,2%

Неповна
середня
16,9%

Тип населеного
пункту

Високо
забезпечені
0,8% Вище середнього
3,5%
Найнижчий
7,3%
Село
31%

Середня
25,2%
Нижче
середнього
34,3%

Середній
54,1%

Київ
5,5%

Селище
міського типу
4,9%

Місто,
більше
500 тис.
жителів
16,4%

Місто,
100–499 тис.
жителів
17,2%

Місто,
до 99 тис. жителів
25%
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ПОЛІТИКА
важливіше в підкупі — не називати
його підкупом», — говорить соці
альний психолог Олег Покальчук.
Він так малює портрет типового
українського виборця: особа жіно
чої статі, пенсійного віку, з серед
ньою освітою, основні канали от
римання інформації — телебачен
ня і сусіди.
З другого боку, у порівнянні з ін
шими пострадянськими країнами,
у нас люди голосують охоче і ві
рять у виборну демократію.
В Україні вона існує, а не є фаль
шивою «фасадною» процедурою,
кажуть експерти. Тому на вибори
наш народ традиційно має надію
і чекає від них змін.
За результатами нещодавнього
дослідження «Ukrainian sociology
service», 62,5% опитаних основне
завдання майбутнього президента
вбачають у подоланні економічної
кризи. Тому антикризова тема на
цих виборах, безсумнівно, буде «то
повою». 32,6% вважають, що пер
шочергове завдання нового гла
ви — турбота про соціально неза
хищені верстви населення. Крім то
го, майже половина українців пе
реконані, що терміново потрібно
дати бій корупції, а більше третини
співгромадян сподіваються на здій
снення назрілих у суспільстві ре
форм — охорони здоров’я, пенсій
ної тощо. Цікаво, що 31,9% опита
них думають, що майбутній прези
дент повинен захищати права лю
дей від несправедливості влади.
БАГАТИЙ ВИБІР
Справедливість і покарання вин
них (чи то політика, чи то кримі
нал) — це те, чого прагне укра
їнський виборець і очікує від «хо
рошої» влади. І це не дивно, адже,
за словами психологів, українці —
духовна та ідейна нація.
«Консервативні люди, а такі час
то йдуть на вибори, досить ідейні.
Українці, безумовно, духовні, у них
присутні й патріотичні настрої. За
лишилися відлуння 2004 року, ко
ли політики апелювали до націо
нальних почуттів. Люди йдуть, але
це не означає, що ідеологія, яка
з ними пов’язана, — девальвува
ла», — розповідає Покальчук.
Соціологи відзначають, що регі
ональні розбіжності українців по
тихеньку згладжуються. Ми почи
наємо усвідомлювати себе єдиним
народом, та й прагнення у всіх
єдині. На Заході і Сході молодь
і люди похилого віку, заможні
й бідні — всі хочуть хорошого май
бутнього для себе зокрема і перс
пектив для країни в цілому.
Згідно з все тим же досліджен
ням «Ukrainian sociology service»,
41,4% українців точно підуть на
вибори, ще 32% візьмуть участь
у голосуванні найімовірніше. На
певно, не підуть голосувати
6,7% громадян, а 8,8% точно «за
лишаться вдома». «Поки що дума
ють» 11,2% виборців.
Разом із тим часу на спокійні
роздуми залишається все менше:
незабаром почнеться виборча
кампанія, а з нею агітація, комп
ромат, рейтинги і т.п. У цій метуш
ні, де багато кандидатів і обіцянок,
тільки сильні та думаючі люди
здатні вибрати сильну владу, за
яку згодом не буде соромно.
«Сильна людина не голосує за
пройдисвітів і шахраїв, купуючись
на брехливі передвиборчі обіцян
ки, продаючи свій голос або фаль
сифікуючи результати виборів.
Сильна людина вміє відрізнити
фальш від правди. Сильна людина
відповідальна за свій вибір і за май
бутнє тих, кого привела у це жит
тя, — пише в своїй книзі «Українсь
ка мрія» лідер Єдиного Центру Ігор
Кріль. — Тільки ставши сильними,
ми зможемо вибирати сильну вла
ду. Тільки сильна влада побудує
сильну країну. Тільки сильна краї
на буде багатою і стабільною краї
ною. Тільки в такій країні будуть
жити забезпечені і щасливі люди.
Це — єдиний і найкоротший шлях
до якісного життя».
ОЛЕНА ОЛІЙНИК

Курсова турбота Нерозумне зерно
Долар росте через непрофесійну
рекапіталізацію банків
та включення «на повну»
друкарського верстату

М

инулого тижня українсь
ку гривню знову лихо
манило — її курс до аме
риканського долара впав до

8 гривень за долар. Хто в цьому
винен і на що очікувати україн
цям, розмірковують вітчизняні
експерти.

КОМЕНТАРІ
Андрій Новак,
незалежний експерт:
Ситуація на валютному ринку є прямим наслід
ком непрофесійної рекапіталізаціїх банків, яку
проводить український уряд спільно з Націо
нальним банком. НБУ надрукував велику кіль
кість нічим не забезпечених гривень. Ці кош
ти через держбюджет передані до обраних бан
ків, які в такій ситуації бажають захисти свої
вклади. А оскільки український фондовий ри
нок не працює, то єдиною формою захисту за
лишається обмін гривні на тверді валюти.
Поки буде продовжуватися друк національної валюти, поки вона
віддаватиметься банкам без чіткої лінії на інвестування в реальний
сектор економіки, доти всі надруковані гривні перетворюватимуть
ся на надлишкову гривневу масу на валютному ринку. А це не може
призвести до інших наслідків, окрім знецінення національної валюти.
При цьому нинішній валютний стрибок ми спостерігаємо у так
званий «мертвий» літній період, тому годі й казати, чого очікувати
восени, коли більшість громадян повернуться з відпусток і перші свої
заробітки чи повернені депозитні вклади почнуть захищати на ва
лютному ринку, скуповуючи долари та євро.
Борис Кушнірук,
незалежний експерт:
Ні для кого не секрет, що на сьогоднішній день
уряд випустив понад 50 млрд. гривень ОВДП, із
яких 31 млрд. гривень знаходиться у Нацбан
ку. Це гроші, надруковані і випущені НБУ. Крім
того через рефінансування українських банків,
проведене Центробанком на підтримку їхньої
ліквідності, у фінансовому секторі з’явилася ве
личезна купа грошей, у тому числі й готівкових,
які неминуче тиснутимуть на ринок. А на тре
тій квартал припадають досить значні виплати по зобов’язанням.
Ситуація значно погіршиться з листопада, бо ще протягом серпня
вересня буде відчуватися певний позитив, пов’язаний із продажем сіль
ськогосподарської продукції. А після цього почнуться зростаючі проб
леми. Складність ситуації всі бачать і розуміють, але нічого не роблять.
У країні, де є відповідальний уряд і Центробанк, можна прогнозу
вати події. Бо, принаймні, є розуміння того, що мають робити від
повідальні люди, які дбають про державу, а не про секундні інтере
си, пов’язані з особистими чи політичними мотивами. А в наших
умовах передбачити перебіг подій просто нереально. Загалом, Нац
банк ще має можливість утримати ситуацію в межах 8–9 гривень за
долар, однак може бути і значно гірше.
Василь Юрчишин,
директор Центру Разумкова:
Якщо НБУ вдасться перейти на плавну деваль
вацію і до кінця року вийти на офіційний курс
8,5–8,9 гривні, це можна буде вважати пе
ремогою.
Навряд чи хтось міг очікувати минулого ро
ку, що фінансування, яке надавав Централь
ний банк України, піде не на стабілізаційні за
ходи, а на валютні ринки, тим самим підштов
хуючи девальвацію і провокуючи паніку.
Структура зовнішніх боргів, хоч вони і великі, є зрозумілою, тому
можна сподіватися на те, що Нацбанк отримає чергові порції кош
тів від МВФ і приборкає шокові збурення, яких не уникнути через
слабкість економіки. Атаки на національну валюту відбуваються по
стійно. Якщо Центральному банку вдасться ці фактори мінімізува
ти, перейти на плавну девальвацію і до кінця року вийти на офіцій
ний курс 8,5–8,9 гривні, я буду вважати, що ми майже найкращим
чином впоралися з валютними негараздами.
Дмитро Боярчук,
виконавчий директор центру «CASE
Україна»:
Нацбанк діє доволі грамотно. Але проблема
в тому, що самих дій НБУ для того, щоб підтри
мувати курс, зазвичай недостатньо. Основне
питання стосується бюджетної політики. За
лишається ризик, що якоїсь миті (можна на
звати це надзаходом уряду) всетаки якось
проштовхнуть через Нацбанк можливість без
контрольно друкувати гривню. У принципі, та
кий ризик існує, тому що наразі спостерігаються дуже серйозні проб
леми з надходженнями до бюджету.
Щодо панічних настроїв, то тут нічого не поробиш, і швидше за все
будуть якісь аматорські, кустарні спроби заробити на коливаннях кур
су. Я думаю, якісь банки прагнутимуть заробити на курсі, і він, напев
но, іноді підстрибуватиме, але максимум на гривню, і все одно потім
повертатиметься до позначки в 8 гривень за долар, або трохи більше.

Селяни змушені продавати
зерно за безцінь. Посівну вони
проводитимуть самотужки, адже
в уряді готові допомагати
лише порадами та обіцянками

С

пека. Жнива. В укра
їнські комори зібрано
уже понад 19 мільйо
нів тон зерна. У Каб
міні з тріумфом пові
домляють, що на кінець липня
аграрії намолотили на 2 мільйо
ни тон більше, ніж на цей самий
час 2008го. Утім, перевершити
рекорд у 53 мільйони цьогоріч
ніхто й не сподівається. Експер
ти запевняють: якщо вдасться зі
брати хоча б 40 мільйонів тонн,
це вже успіх. Особливо, зважаю
чи на спустошливу кризу, яка ви
била зпід ніг аграріїв головну
опору — доступні кредити. Нині
їх майже нереально отримати
навіть під 30–40% у гривнях,
констатують в Українському клу
бі аграрного бізнесу (УКАБ). Та
це далеко не єдине, що турбує
сільгоспвиробників.

му, що ринкова ціна перевищує
тисячу гривень за тонну збіжжя.
Та уряд і тут готовий допомогти.
Тимошенко пообіцяла виділити
3 мільярди гривень на закупівлю
зерна «за рентабельними ціна
ми», хоча зізналася, що наразі дер
жава має на це лише мільярд.
Гроші вже виділили, закупівлі по
чалися. «Інша справа, що дуже ба
гато аграріїв не довіряють державі,
Аграрному фонду, тому й утриму
ються від співпраці з ним», — наго
лошує пан Ліссітса. За словами ана
літика, чекати листопада також ри
зиковано, адже другий рік поспіль
у світі спостерігаються рекордні
врожаї збіжжя, і на ринку все геть
заповнено. «В Україні ціни падають
ще й тому, що уряд або несвоєчас
но, або взагалі не повертає зернот
рейдерам ПДВ. Відтак, ті заклада
ють ще 20% ризику в ціну, яку про
понують селянам, тобто за всі не
БЕЗ ГРОШЕЙ, АЛЕ
зручності розраховуються остан
З ПОХВАЛОЮ
ні», — підсумовує він. У свою чер
Загалом, за січеньлипень поточ гу, Кабмін звинувачує у непоряд
ного року галузь, яка єдина досі
демонструє зростання, недофі
нансована більш ніж на 25 міль
Брак коштів суттєво
йонів гривень. Згадаймо, лише
позначиться
1 мільйон кредитних грошей із
п’яти обіцяних одержали аграрії
на загальній якості
на весняну посівну від уряду. Де врожаю — багато буде
що кращою була ситуація з паль
фуражного зерна, яке
ним, але кабмінівські ціни не ду
же різнилися від ринкових. Селя завжди важче продати
ни не мали змоги повністю до
за достойну ціну
тримуватися технології вироб
ництва, змушені були економити
на добривах та засобах захисту ності саме перекупщиків та фак
рослин, а це у свою чергу позна тично усувається від вирішення
чилося на врожайності.
проблеми.
Вона зменшилася, порівняно
з минулим роком, в середньому на БЕЗ ХЛІБА ПРОЖИВЕМО,
20% і тепер становить близько А БЕЗ ВИБОРІВ — НІЯК?
24–26 ц/га. «Ті, хто засіявся Виправити ситуацію могли пар
у серпнівересні минулого року ламентарі на позачерговій сесії.
або мав достатньо фінансових ре Одним із п’яти запланованих до
сурсів на початку 2009го, той розгляду питань у порядку денно
і нині отримує непогані врожаї, — му була постанова №5011 «Про
зауважує президент УКАБ Алекс невідкладні заходи щодо стабілі
Ліссітса. — Переважно, це потуж зації ситуації в агропромислово
ні підприємства, у яких врожай му комплексі України». Нею пе
ність сягає 50–60 ц/га». Разом із редбачалося збільшити видатки
тим, додає експерт, брак коштів зі Стабілізаційного фонду на
суттєво позначиться на загальній жнива з умовою: після продажу
якості врожаю — буде багато фу зерна нинішнього врожаю кош
ражного зерна, яке завжди важче ти від реалізації повернуться до
продати за достойну ціну.
державного бюджету.
Однак в уряді заспокоюють се
Але більшість депутатів, серед
лян і просять дочекатися листо яких фракція БЮТ у повному
пада. Тоді, обіцяє прем’єр, ціна складі, взяли приклад з урядовців
зерна буде щонайменше у півто та проігнорували рішення. На
ра рази вищою, ніж сьогодні, і во родні обранці зосередилися на ін
ни зможуть покрити всі витрати. шому: півдня вирішували, як
Та чекати нема коли, до осін обиратимуть президента. Зви
ньої посівної потрібно готуватися чайно, куди там врожай — вибо
уже зараз. А за що її проводити — ри важливіші. Ось тільки що ук
тільки Богу відомо. Безгрошів’я раїнці будуть їсти після виборів,
примушує аграріїв продавати вро чиновники навряд чи знають.
жай безпосередньо зпід комбай
СТЕПАН КУЩ
ну за 500–600 гривень. Це при то
ФОТО: PHL
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ІНТЕРВ’Ю З ЛIДЕРАМИ ПАРТIЇ

Віктор Балога:
«Наша участь у виборах
буде продиктована
інтересами країни»
Член Президії Єдиного Центру
Віктор Балога вважає,
що політсили можуть
об’єднуватися — але тільки на
основі інтересів розвитку держави

Х

оча офіційно президентсь
ка передвиборча кампанія
ще не стартувала, політи
ки вже з головою занури
лися в передвиборчі пере
гони. Вулиці замайоріли білборда
ми з політичною рекламою. Екс
перти почали обчислювати, хто
з кандидатів справжній, а хто «тех
нічний», які політики будуть силь
ніше за всіх ворогувати, а які —
об’єднуватися. Один із лідерів Єди
ного Центру Віктор Балога впевне
ний, що наразі ще зарано обгово
рювати реальні шанси кандидатів
на перемогу. Співпрацювати ж, на
його погляд, можна з будьякою по
літсилою — за умови, якщо акцент
ставиться не на особисті амбіції,
а на інтереси держави. Про це він
розповів в інтерв’ю газеті «Дело».
— На прес конференції Ви за
явили, що не маєте наміру вису
вати свою кандидатуру на вибо
рах президента. У той же час
члени Єдиного Центру в розмо
ві з кореспондентом «Дела» на
тякали, що радили б Вам все
таки взяти участь у прези
дентській кампанії. Чи зміните
Ви свою думку? За яких умов?
— Нікого з політиків не можна ви
сунути чи задвинути кудинебудь
усупереч його волі, якщо вона, зви
чайно, у нього є. Це відповідь про
мою персональну участь у майбут
ніх передвиборчих перегонах. Що
стосується ролі Єдиного Центру
в майбутніх виборах, то вона зараз
активно дискутується в партії — як
у регіонах, так і в центральному
офісі. Ми визначимо формат нашої
участі в президентській кампанії,
швидше за все, у вересніжовтні на
з’їзді. Однак уже зараз зрозуміло од
не: ця участь буде продиктована ін
тересами країни, а не конкретного
кандидата чи нашої партії. Єдиний
Центр не буде використовувати ви
бори президента в кон’юнктурних
цілях.
— Уточніть: кого підтримувати
ме партія на виборах пре
зидента?
— Зверніть увагу на кілька вихід
них позицій. Поперше, на сьогод
нішній день виборча кампанія де
юре ще не почалася, тому вся ак
тивність у цьому напрямку — не
більше ніж прощупування гро
мадської думки деклараціями про
наміри. Подруге, самі декларації
туманні й необов’язкові до вико
нання. Погодьтеся, важко сприй
мати як програму дій розпливчас
ту мету «врятувати країну». Від чо
го чи кого? Навіщо? Яким чином?
З ким? Відповідей на ці та подібні
питання немає ні на нових зразках
смугастої творчості, ні на папері,
ні в ефірах. В інших кандидатів
у позначенні своїх цілей конкрети
ки ще менше.
За час до офіційного початку
кампанії список «учасників забігу»
зміниться: хтось буде зареєстрова
ний, а дехто зійде з дистанції до
старту. Ми будемо обговорювати

лише ті кандидатури, які отрима
ють підтвердження в Центрви
борчкомі. І головне: зараз у вищій
лізі вітчизняної політики відбува
ються досить інтенсивні процеси,
які можуть істотно вплинути на хід
і результати майбутніх виборів.
— Які саме?
— Перш за все, основні учасники
ще тільки визначають, як вони по
будують свою кампанію, хоча роб
лять вигляд, що всі кошти, гасла
і ходи розписані. При цьому не ви
ключено, що деякі з нинішніх і по
тенційних фаворитів зіграють
у «рольові ігри». Цей термін ще за

Нікого з політиків
не можна висунути або
задвинути куди небудь
усупереч його волі, якщо
вона, звичайно, у нього є

жінка унікальна в своєму роді.
У неї не відняти її сильних якос
тей: волі, вміння вникнути, всеяд
ності. У силу цих якостей вона бра
ла жваву участь майже в кожному
рішенні Ющенка. Ось і тепер у неї
є два кандидати в президенти: чо
ловік і Яценюк. Зараз вона та її
партнери відіграють активну роль
у президентській кампанії «чи
казького хлопчика» з Чернівців.
Саме тому сьогодні ніхто не може
впевнено стверджувати, що
Ющенко не буде «технічним кан
дидатом» у Яценюка чи навпаки.
Думаю, що й вплив ззовні на них,
їхню мотивацію і лінію поведінки
буде досить відчутним.
— Яких партнерів Катерини
Ющенко Ви маєте на увазі?
— Команду, на яку вона спираєть
ся: експертів, соціологів, політтех
нологів.
— Хто вигадав політпроект
Яценюка?
— Та неважливо, хто його вига
дав! Він зараз у вищій політичній
лізі — значить, у населення є
попит.
— На якому етапі Катерина
Ющенко почала «симпатизува
ти» Яценюку?
— Ще під час перебування його мі
ністром економіки. Вона вважає,
що Яценюк — людина, на яку
можна покластися.

мінюють словосполученням «тех
нічний кандидат». Мабуть, тільки
до Януковича і Тимошенко не під
ходить це визначення.
Мене насторожує дивна безді
яльність президента, який лише
погрожує своїм вето. Як доводить
практика останніх місяців, вету
вання законопроектів, за якими до
мовилися Партія регіонів і БЮТ, —
безглузде заняття. Вони все одно
подолають вето. Президенту треба
не пальцем з Банкової грозити,
а виконувати свої функції гаранта
дотримання Конституції та сідати
разом із Януковичем та Тимошен
ко за стіл переговорів. Інакше
Ющенко стане мимовільним спів
учасником фальсифікації виборів.

— Ви, і це не секрет, тісно зна
йомі з Віктором Медведчуком
і Борисом Колесниковим. Що
Ви особисто робили для того,
щоб широка коаліція за участю
Партії регіонів і БЮТ все таки
відбулася?
— Не бачу ніякого взаємозв’язку
між моїми відносинами з названи
ми політиками (до речі, знайомст
во з Медведчуком аж ніяк не тісне,
як Ви висловилися) та процесами,
які почали і проводили політичні
сили, до яких я ніколи не належав
і не буду належати. Особисто я за
для широкої коаліції в тому вигля
ді, яка була задумана Медведчу
ком, і пальцем не поворухнув.
Більше того, Єдиний Центр рішу
— Як Ви оцінюєте шанси Яценю че засудив плани перекроювання
ка на цих виборах? Адже Ви, бу
Конституції та державного устрою
дучи главою Секретаріату пре
в угоду двом політичним силам.
зидента, спочатку висунули його Всілякого роду інформація про
на посаду спікера, а потім, коли якусь мою особисту участь в тій
Яценюк почав вести свою гру,
комбінації — лише чутки і плітки.
перестали з ним співпрацювати.
— До активної стадії виборчих пе — Партія регіонів після зриву
риторикою Партії регіонів і моїми
регонів оцінювати шанси будько переговорів про широку коалі
висловлюваннями немає.
го із заявлених і потенційних пре цію почала активно просувати
Що стосується співпраці з «регіо
тендентів — справа дуже невдячна. тезу про те, що Ющенко пови
налами», то вона можлива. Але тіль
Однак, якщо говорити про Яце нен подати у відставку. Схоже на ки на основі інтересів розвитку сус
нюка, то очевидно, що озвучена Ваші заяви після звільнення
пільства і держави. Взагалі, займа
у підніжжя Говерли рішучість чин
ного президента перемогти на ви
борах знижує його шанси. Не факт,
Займатися політичною діяльністю без взаємодії
що це пониження буде прямо про
з іншими політичними силами, в ізоляції, можна.
порційне підвищенню рейтингів
Але це ніколи не буде ефективним
Ющенка, але в Арсенія Петровича
з’явився ще один головний біль.
Абсолютно зрозуміло, що їхній по з посади керівника президент
тися політичною діяльністю без вза
хід за президентською булавою ського Секретаріату. Це дає під
ємодії з іншими політичними сила
призведе до того, що жоден із них стави вважати, що Ви ще раніше ми, в ізоляції, можна. Але це ніколи
не потрапить у другий тур. Імовір почали тісно співпрацювати
не буде ефективним. Це все одно,
но, вони обидва це розуміють. То з Партією регіонів. Чи це так?
що створити й очолити партію в се
му їм потрібно визначатися в ха — Як кажуть математики, «гіпоте бе вдома, де всі 46 мільйонів наших
рактері своєї участі у виборах, як за невірна». Партія регіонів заяв співгромадян будуть замінені дру
що їм дорога демократія в країні. ляла про необхідність відставки ді жиною, тещею та дітьми, а вся кра
Взагаліто кандидатуру Яценю ючого глави держави з першої їна вміститься в чотирьох стінах. Я
ка слід обговорювати не тільки хвилини, як почала позиціонува зустрічаюся і з Тимошенко, і з Яну
у зв’язку з «фактором Ющенка», ти себе в якості єдиної опозиції. ковичем, а також з усіма реальни
а ще й із «фактором Катерини Ми У той час я ще щосили працював ми політиками, які впливають на
хайлівни» (Ющенко — Ред.). Ця на Банковій. Ніякої паралелі між політситуацію в країні.

— Деяким Вашим соратникам
Юлія Тимошенко як партнер не
дуже імпонує?
— Не варто говорити зараз про те,
хто кому буде партнером. Тимо
шенко — номер один на політичній
арені, оскільки вона очолює вико
навчу владу. І не зустрічатися з нею,
не ділитися думками нерозумно.
— Коли Ви з нею зустрічалися,
це було за її ініціативою чи за
Вашою?
— Порізному.
— Зустрічалися з Тимошенко
після своєї відставки?
— Безумовно. Наші тривалі бесіди
були дуже відвертими і стосували
ся актуальних тем: криза, вибори,
політичні процеси, нові моделі
устрою країни, зовнішня політи
ка. Сподіваюся, цей обмін думка
ми допоміг прояснити багато яв
них та уявних протиріч у наших
відносинах.
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ЕКОНОМІКА
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

глави Секретаріату президента — — Те, що Ви назвали таким загроз
утопія.
ливим словосполученням, ми
в партії називаємо нашим вдоско
— Як Ви оцінюєте перші кроки наленням. А досконалості, як відо
Віри Ульянченко на посаді гла
мо, немає меж. Єдиний Центр ми
ви Секретаріату президента?
будуємо за інтенсивною моделлю,
— Ви натякаєте на її спробу підня при якій кожен партієць, кожна
тися разом із президентом на Го «первинка» або обласна організа
верлу? Інших кроків, які дали б по ція повинні бути ідеологічно вмо
зитивний результат для країни чи тивованими, активними, мобіль
особисто для Ющенка, я поки що ними. «Пасажирів», які лише хо
не бачив. Втім, у неї є началь чуть на імені партії в’їхати у вла
ник — президент. От нехай він ду, нам не потрібно.
і оцінює її роботу.
— Скільки всього членів у партії?
— У діяльності Секретаріату
— На сьогоднішній день — близь
президента дуже багато сірих
ко 100 тисяч, понад 20 тисяч осе
плям. Наприклад, суспільство
редків та регіональних організацій.
так і не дізналося, чому на поса
ду секретаря РНБО була свого
— Кому належить офіс Єдиного
часу призначена Раїса Богати
Центру на вулиці Ярославській?
рьова — активний член Партії
— Ці приміщення — власність
регіонів. Чиєю це було ідеєю?
кількох членів нашої партії, зокре
— Це було логічне призначення. ма Віктора Тополова та Василя Пе
Так вирішив Віктор Ющенко. Кому тьовки. Три роки тому був взятий
від цього дійсно було неприємно, кредит, і викуплені площі перей
так це лідеру Партії регіонів Вікто шли в повне розпорядження Єди
ру Януковичу, адже Раїса Василів ного Центру. Кредит, до речі, ще
на його про це не проінформувала. не погашений.
У Богатирьової були рівні стосунки
з президентом, тому така пропози — Хто фінансує вашу партію?
ція їй полестила. Швидше за все, — Обласні організації самофінан
президент чітко уявляв це кадрове суються. А тут, у центрі, більшу
рішення — призначити собі в офіс частину коштів дає Тополов.

Ми визначимо формат нашої участі
в президентській кампанії, швидше за все,
у вересні жовтні на з’їзді. Однак уже зараз
зрозуміло одне: ця участь буде продиктована
інтересами країни, а не конкретного кандидата чи
нашої партії
людину, з якою йому комфортно
працювати. А Богатирьова хотіла
кадрового зростання. Ніяких під
водних каменів тут я не бачу.

— Віктор Балога — глава Секре
таріату президента та Віктор
Балога — член Єдиного Цент
ру — зовсім різні люди. Коли Ви
в Секретаріаті досить різко кри
тикували діяльність прем’єра,
Ви робили це з особистої ініціа
тиви чи так просив президент?
— Це була політична боротьба за
для досягнення тієї чи іншої мети
(усміхається. — Ред.) Конкретизу
вати не буду.
— Але потім Ви з Юлією Воло
димирівною обговорювали ці
питання?
— Само собою. І Тимошенко для
преси, якщо пам’ятаєте, зробила
деякі заяви з цього приводу.
— Вона сказала тоді правду? Це
була політика Ющенка, а не
Ваша?
— Повірте: курс завжди наміче
ний капітаном. Говорити про ве
ликі можливості і самостійність

— Коли Ви створювали партію,
Ющенко знав, що Ви працюєте
над своїм політичним проектом?
— Вважаю, що президент вчинив
по відношенню до мене гідно — він
— «Українська правда» писала
мені не заважав. Але в нього була
про те, що це призначення було негативна думка про Єдиний Центр
довгограючим планом, і Раїса
з першого дня його створення.
Василівна мала стати № 1
в партії Яценюка...
— На першій прес конференції,
— Мені про це невідомо. Але Яце присвяченій створенню Єдино
нюк тоді був головою парламенту. го Центру, Ігор Кріль сказав, що
І пропонувати йому політичний партія створена під президента.
проект, у якому він був би другим Але насправді виявилося
номером, алогічно. Швидше за по іншому...
все, цього не було.
— Життя коригує ситуацію. Зреш
тою, працювати в Секретаріаті
— Як би Ви охарактеризували
і бути в опозиції до президента —
відносини із заступником голо
неприродно. Ми створили партію,
ви СБУ Тиберієм Дурдинцем?
задекларували цінності, але я пра
— Наші відносини в недавньому цював із президентом. Що ми мог
минулому були суто офіційні, рів ли сказати?
ні, з належною взаємною повагою.
Те, що ми з Тиберієм Юрійовичем — А як Ви зараз ставитеся до
земляки, вносило в них теплу но президента?
ту, але не більше. Знаю його бага — До президента моєї країни я
то років як чесну, порядну людину. ставлюся дуже шанобливо. Ми
Кампанію проти нього вважаю на спілкуємося, розмовляємо по те
думаною. Обвинувачення проти лефону. Ініціатива виходить від
нього вже епізод за епізодом роз Віктора Андрійовича, оскільки те,
сипається на судових засіданнях. що відбувається в Секретаріаті,
Сподіваюся, що суд відновить йо мене не цікавить.
го особисту та професійну репута
цію. Наразі ж ідуть судові розгля — Чому Ви створили партію,
ди, тож не хотів би вдаватися в де коли ще працювали главою
талі. Тим більше, коли мова йде президентської канцелярії, а не
про діяльність такої специфічної після того, як пішли звідти?
організації, як Служба безпеки.
— Щоб не викликати конфлікт все
редині «Нашої України». Було ба
— А чим були викликані заяви
гато непорозумінь, наприклад,
народного депутата Михайла
у Кріля з Кириленком, і амбіцій
Полянчича про переслідування
у багатьох груп впливу. Для того,
Вас із боку СБУ? Справді є інфор щоб не створювати поганий пре
мація про оперативно розшуко
цедент і скандали, я вирішив, що
ву справу проти Вас? Вас і ваше
краще піти, щоб «Наша Україна»
оточення прослуховують?
йшла своїм курсом. Я подумав, що
— Мій однопартієць і товариш де краще з ними не сваритися, а прос
путат Полянчич повідомив мені, то піти своїм шляхом — шляхом
що має доказові відомості про те, створення своєї політсили.
що спецслужба завела на мене
«справу». Я запитав його, чи до — Крім того, що Ющенко не ра
статньо підстав для таких твер дився з Вами, чи йти йому
джень. Він відповів, що, за його да в президенти, у Вас були ще
ними, за мене і моє оточення взя якісь розбіжності?
лися всерйоз, тому він має намір — А цього мало?! Питання було не
надати цій інформації офіційного в тому, хто куди піде, а в тому, ста
розголосу. СБУ поспішила запев білізуємо ми ситуацію в країні чи
нити, що я поза підозрою. Повіри ні. Не може бути так багато канди
мо поки що на слово.
датів у президенти. Потрібно до
мовлятися, а не смішити народ.
— Чи будуть продовжені кадро
За матеріалами газети «ДЕЛО»
ві чистки в Єдиному Центрі?

Плакали ваші гроші
Урядовці мріють керувати
в ручному режимі бюджетом
кожного селища

Н

евчасне прийняття
держбюджету вже
стало традицією. Кож
ного року люди з по
дивом дивляться, як
можновладці намагаються до
12 години ночі 31 грудня прий
няти життєво необхідний доку
мент. Цього року ситуація може
стати ще гіршою: бюджет не
ухвалять навіть у січні 2010го.
А гірше за все в цій ситуації по
чуватимуться конкретні населе
ні пункти, які ніяк не дочекають
ся нормальних бюджетних сто
сунків із центром.
ГОТУЙ САНИ ВЗИМКУ
Нещодавно прем’єрка Юлія Ти
мошенко заявила, що уряд ухва
лить бюджет на наступний рік
у лютому. І майже два місяці кра
їна буде жити в ручному режимі.
Причин на те кілька. Поперше,
комусь, очевидно, вигідно яко
мога довше вручну управляти фі
нансовими потоками, особливо
перед виборами. Подруге, чи
новники просто не встигають
створити нормальний проект
держбюджету.
Є ще третя причина того, чому
гальмується процес створення
головного фінансового докумен
ту2010. Уряд вирішив за будь
яку ціну прийняти новий Бюд
жетний кодекс і вже на його
основі виписувати всі статті
держбюджету. У червні парла
мент проголосував за прийняття
нової редакції кодексу і надіслав
документ на підпис президенту.
Але «папірець» було відправлено
на доопрацювання. Звісно, Юлії
Тимошенко таке рішення не спо
добалося, після чого вона уро

леми кожного окремого міста
чи села. І все ж бюджети хочуть
затверджувати саме на вулиці
Грушевського, а отже про обіця
ну децентралізацію управління
можна забути. Проблема ж фі
нансової незалежності регіонів
так і залишиться невирішеною.
Залишити «на місцях» доходи
від транспортного збору і зе
мельних податків ще не означає
забезпечити регіони грошима.
Тож практика роздачі фінансо
вих крихт «із барського плеча»
продовжиться — «дірки» у бюд
жетах і далі перекриватимуться
грошима із державної скарбни
ці. Та оскільки коштів вистачає
не на всіх, пощастить лише тим,
хто зможе довести свою при
хильність можновладцям із ки
ївських пагорбів.
Експерти твердять, що форму
вати відносини між центром
і регіонами потрібно поіншому.
Обсяг повноважень мерів і сіль
ських голів має відповідати рів
ню фінансування. За словами
члена Президії Єдиного центру
Василя Петьовки, нині міські го
лови не можуть виконувати свої
зобов’язання перед громадою,
адже у них для цього просто не
має ресурсу. «Сьогоднішній
уряд бажає лише одного — три
мати міських голів в ручному
режимі, в ручному управлінні,
в ручному фінансуванні», — за
уважує народний депутат, нага
дуючи, що саме через це пред
ставники Єдиного Центру не го
лосували за бюджет на 2009 рік.
Він наголошує, що запропонова
ний Кабміном Бюджетний ко
декс ще більше урізає місцеві
бюджети. Тому пропонує перед

Уряд бажає, щоб депутати вирішували, скільки
мільйонів потрібно на ремонт дороги в селищі,
чи будувати школу і коли латати труби в будинках
чисто заявила, що доручає Мін
фіну формувати держбюджет на
основі нового, заветованого
Бюджетного кодексу.

бачити такий механізм, за яко
го певний відсоток з усіх видів
податків залишався б на місцях.
«Тоді місцеві органи влади бу
дуть зацікавлені стежити за всі
ПАЛОМНИЦТВО В КИЇВ
ма підприємствами, у тому чис
Щоб зрозуміти рішення голови лі приватними, які сплачують ті
уряду, варто почитати запропо чи інші податки», — переконує
нований проект кодексу. За сло Василь Петьовка.
вами Тимошенко, новий кодекс
ЮРІЙ МЕЛЕШКО
дозволить справедливо перероз
ФОТО: PHL
поділяти кошти між державним
та місцевими бюджетами, адже
гроші від податків нібито будуть
залишатися на місцях.
Задум, вочевидь, непоганий,
але те, як його намагаються ре
алізувати, зовсім не викликає
приводів для радості. Передбача
ється, що бюджети міст, сіл і се
лищ будуть затверджуватися
в парламенті. Якщо зараз депута
там ледве вистачає року на те,
щоб ухвалити 700 таких бюдже
тів, то скоро обсяг роботи збіль
шиться більш ніж удесятеро — до
12 тисяч бюджетів. Народні об
ранці будуть вирішувати, скільки
мільйонів потрібно виділити на
ремонт дороги в окремо взятому
селищі, чи варто будувати школу
і коли латати труби в будинках.
Районна ж влада, так само як і об
ласна, фактично залишаються
без частини повноважень.
ЯК ЛАТАТИ МІСЦЕВІ ДІРКИ
Не треба бути надто кмітливим,
аби здогадатися, що нові прави
ла можуть принести більше
шкоди, ніж користі. У Києві нав
ряд чи добре знають про проб
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ЕКОНОМІКА

Україна втрачає Примарна стабілізація
розум

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Вчені та медики масово
залишають батьківщину заради
закордонних зарплат

З

а даними експертів, за
кордоном сьогодні пра
цюють від 4,5 до 7 міль
йонів українців. Левова
частка з них — до 80% —
це висококваліфіковані фахівці,
яких за кордоном приваблюють
значно вигідніші умови життя та
праці. Навіть під час кризи зарпла
ти в європейських країнах та США
можуть у дватри рази перевищу
вати українські.

10 тисяч фахівців цього напрямку.
Частина так і залишилися там на
завжди. «Я тепер громадянин Ні
меччини. Тут у мене гарна робота,
хороший будинок, тут народилася
моя дитина, — каже Михайло,
учасник програми. — Ця країна ці
нує мої знання і вміння, а Україні
я був непотрібен».
Значних зусиль із залучення іно
земних кадрів докладають також
Китай та Японія. Навіть країни
Африки офіційно заявляють про
ДОНОРСТВО МІЗКІВ
зацікавленість у кваліфікованих
За кордон виїжджають переваж кадрах.
но перспективні фахівці віком до
40 років. У першу чергу, це моло НАМ БАГАТО НЕ ТРЕБА
ді люди, які закінчили престижні Більшість тих, хто виїжджають за
ВНЗ та пропрацювали 3–5 років кордон, хотіли б залишитися
за спеціальністю, знають кілька в Україні. Але їх виганяє з країни
мов. Вони здебільшого працюють не тільки низький рівень зарплат,
за контрактом на посадах менед але й байдуже ставлення держави.
жерів середньої ланки у сфері «Перспективного фахівця вдома
економіки, фінансів, будівницт не втримаєш тільки довгим бак
ва, сільського господарства. Їхня сом чи гривнею. Люди наразі праг
зарплата становить у середньому
2000–3000 євро на місяць.
Другі у черзі на виїзд — науков Перспективного фахівця
ці. В Україні їм не вистачає мате
вдома не втримаєш
ріальнотехнічної бази для дослід
жень та відповідного фінансуван тільки довгим баксом чи
ня. Через байдужість нашої держа гривнею. Люди прагнуть
ви до розвитку науки інтелекту
альна еліта змушена пропонувати гарної школи для дитини
чи безпечного оточення
свій розум європейцям.
Більшу частину емігрантів ста
для родини
новлять програмісти, хіміки, гене
тики, фізики, математики. Зага
лом, за останні десять років з Укра нуть більшого. Наприклад, гарної
їни виїхало 154 докторів та близь школи для сина чи доньки чи еко
ко 550 кандидатів наук.
логічного і безпечного оточення
Третя категорія — досвідчені фа для родини. Або ж, щонайменше,
хівці зі стажем роботи 10–15 років, поступу в забезпеченні нової якос
яким держава не може запропону ті життя, освіти та безпеки», —
вати гідної зарплати. Найбільш ма стверджує заступник голови Єди
сово емігрують медики. У МОЗ ного Центру, народний депутат
стверджують, що понад 6 тисяч лі Леся Оробець.
карів щороку виїжджають за кор
Утім, експерти прогнозують, що
дон. Їдуть вони переважно до дер кількість українців, які виїжджа
жав Східної Європи — Польщі, Че ють за кордон, суттєво зменшить
хії, балтійських країн.
ся. Крім того, частина тих, хто
втратив роботу, повернуться
МИСЛИВЦІ ЗА ГОЛОВАМИ
в Україну. «Ще рік тому це питан
Залучення висококваліфікованих ня було актуальним, коли наші
кадрів зі сторони у розвинутих кра втрати від втечі інтелектуалів сяга
їнах визначається на рівні держав ли десятків тисяч осіб. Сьогодні ж
ної політики. Лідерами в цьому у розвинених країнах така сама
сенсі є США та Канада, які мають криза, що виштовхує наших «гас
спеціалізовані державні програми тарбайтерів» додому», — каже Ле
із залучення молодих вчених.
ся Оробець. А вже справа держа
Активно заохочує «мізки» і Ні ви — утримати їх удома, щоб при
меччина. Зокрема, у 2000 році першій нагоді наші фахівці знов не
було оголошено про виділення нагострили лижі за кордон, працю
20 тисяч грінкард для спеціаліс вати на добробут чужих народів.
тів з інформатики. Вже наприкін
АНАСТАСІЯ САБОВА
ці 2001 року до Німеччини в’їхало
ФОТО: УНІАН

Попри заяви про стабілізацію
банківської системи, фінансисти
готуються до масових банкрутств

Н

а початку літа на хви
лі оптимізму від отри
мання другого траншу
кредиту МВФ, меншо
го відтоку депозитів та
обіцянок влади розпочати на
решті рекапіталізацію проблем
них банків експерти в один голос
пророкували стабілізацію вітчиз
няної фінансової системи. Були
навіть сміливці, які обіцяли
у найближчі місяці повномасш
табне відновлення кредитних
програм, а за ним — неодмінний
підйом у реальному секторі еко
номіки. Втім, обіцяна рекапіталі
зація пробуксовує на місці.
З трьох «перших ластівок», віді
браних урядом й Нацбанком для
отримання державної допомоги,
Мінфін наразі спромігся скупити
акції тільки банку «Родовід». Тим
часом список проблемних кре
дитних установ і далі поповню
ється, а на осінь добре інформо
вані експерти уже прогнозують
хвилю банківських банкрутств.
ОЗДОРОВЛЮЄМОСЯ
ЗА ЗАКОНОМ
Зняти напруження в банківській
сфері мав би прийнятий парла
ментом 24 липня закон про фінан
сове оздоровлення проблемних
банків. На його ухваленні наполя
гав Міжнародний валютний фонд,
представників якого не влаштову
вав «ручний режим» оздоровлен
ня — на підставі окремих урядо
вих та нацбанківських докумен
тів. Автори законопроекту спро
бували вмістити суворо індивіду
альний механізм діяльності тим
часових адміністрацій у «прокрус
тове ложе» законодавчого алго
ритму. Але, на думку багатьох екс
пертів, їм це не надто вдалося.
Зокрема, збільшення термінів
роботи тимчасових адміністрато
рів з шести місяців до року і ско
рочення мораторію на погашен
ня зобов’язань з півроку до трьох
місяців фінансисти схильні вва
жати ні чим іншим, як грою цифр,
яка має дуже мало спільного з ре
альністю. На думку заступника
голови правління комерційного
банку Ігоря Львова, вписувати
до закону конкретні терміни й да
ти безглуздо, адже досвіду оздо
ровлення проблемних фінустанов
в країні майже немає. Тому в кож
ному окремому випадку слід ді
яти індивідуально. «Невеликі бан
ки зазвичай не лізли в іпотеку,

у них небагато клієнтів, — каже
фінансист. — Тож аби зрозуміти,
що робити з такою установою,
іноді достатньо й місяця. З вели
кими системними банками,
у яких мільйони клієнтів і мільяр
дні зобов’язання, усе навпаки, тут
і півроку часто замало».
Ще більш категорична в своїх
оцінках президент фінансової
компанії Людмила Пономарьова.
За її словами, ухвалений закон
є виключно політичним реверан
сом у бік заокеанських кредиторів,
і жодного помітного впливу на ре
альну ситуацію в українських фі
нансах він не матиме, адже біль
шість положень документу на
справді «взяті зі стелі» і є результа
том компромісу між парламентсь
кими фракціями. На думку пані

ти пророкують цілу хвилю банк
рутств. За інформацією деяких
ЗМІ, близько 60 банківських уста
нов можуть зіткнутися з велики
ми труднощами. Людмила Поно
марьова навіть називає цифру —
75. Свій песимізм вона пояснює
тим, що обсяги проблемної забор
гованості зростають мало не
в геометричній прогресії. Прості
ше кажучи, позичальники дедалі
частіше відмовляються поверта
ти банкам отримані колись кре
дити. Тим часом накопичені фі
нансовими установами резерви
тануть на очах і до осені можуть
зовсім закінчитися.
Надії на порятунок можуть бу
ти пов’язані лише з державною
рекапіталізацією, адже приватні
інвестори, як свідчить досвід, не
надто прагнуть купувати банки,
у портфелі яких багато безнадій
них кредитів. Та й уряд із Нацбан
ком не стануть витрачати напра
во і наліво бюджетні кошти. «Те,
що рекапіталізація банків суттєво
допоможе пожвавити економі
ку, — ілюзія, — каже заступниця

На осінь експерти пророкують цілу хвилю
банкрутств. За інформацією деяких ЗМІ,
близько 60 банківських установ можуть
зіткнутися з великими труднощами
Пономарьової, термін мораторію
на повернення депозитів мусить
бути не меншим за дев’ять місяців,
інакше всі намагання оздоровити
проблемну фінустанову перетво
ряться на фікцію.
ОСІННІЙ БАНКОПАД
Дев’ятимісячний досвід спроб
оздоровлення проблемних банків
за допомогою тимчасових адмі
ністрацій НБУ навряд чи можна
вважати однозначно успішним.
Наразі з честю вийшов із такого
випробування лише «Промінвес
тбанк». Саме він став першим по
лігоном для випробувань. Але йо
го криза ліквідності була спрово
кована виключно зовнішніми
факторами, тому прихід потужно
го інвестора в особі російського
«ВТБ» швидко розставив все на
свої місця, і банк відновив нор
мальну роботу. Натомість у банку
«Причорномор’я» зовнішня адмі
ністрація виявилася зайвою з ін
шої причини. У Нацбанку не
знайшли підстав його рятувати
і вирішили відкликати ліцензію.
Наразі тимчасові адміністрації
діють у сімнадцяти кредитних
установах. Причому банки «Воло
димирський» та «Столиця» попов
нили цей список зовсім недавно.
І вони не останні. На осінь експер

голови Єдиного Центру Людмила
Денисюк. — Просто уряд хапаєть
ся за будьяку можливість відно
вити довіру населення до бан
ківської системи». На її думку,
держава не зможе виконати й
п’ятої частини задекларованих
наполеонівських планів. Тож на
допомогу можуть розраховувати
лише великі банки. Що ж до де
сятків дрібних, то їм, напевно, до
ведеться померти безславною
смертю.
Скільки грошей, накопичених
попри всі негаразди заощадливи
ми українцями, вони поховають
під своїми уламками, сказати
важко. Загальний обсяг депози
тів, за даними НБУ, на кінець чер
вня сягнув понад 200 млрд. гри
вень. Звісно, на дрібні банки при
падає невелика їх частка. Але, як
кажуть, не депозитами єдини
ми... Скажімо, «Західінкомбанк»
був управителем Фонду фінансу
вання будівництва житлового
комплексу на вул. Борщагівській
в Києві. Ніні в банку працює тим
часова адміністрація, а інвестори
трьох майже готових висоток не
знають, де їм шукати відповіді на
запитання, коли ж вони нарешті
почнуть обживати свої квартири.
ОЛЕКСАНДР РУДИЙ
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ПСИХОЛОГІЯ ТА ЗДОРОВ’Я

Відпочинок у пику кризі
ді зробили це лише власники
окремих готелів. На 15% поде
шевшав відпочинок у Єгипті. Але
це швидше реальна ціна — екс
перти кажуть, що торік вартість
путівок до цих країн була значно
завищеною.
Неприємною особливістю цьо
го курортного сезону стала від
сутність «гарячих» турів: туропе
кий палацовопарковий музей ратори вже не бронюють завчас
заповідник цього року підняли но багато місць на чартерах та
вартість квитків із 30 до 40 гри в готелях.
вень. Лісомисливські господарст
ва підвищили вартість входу ДРУГА ХВИЛЯ ВІДПУСТОК
в угіддя в середньому на 30%. Пі Попри те, що останнім часом від
дйом канатною дорогою на Ай чутно поменшала кількість зато
Петрі коштує вже 40 грн.
рів на дорогах та городян на вули
цях, ще не всі українці встигли
ЗА КОРДОНОМ НА НАС
відпочити. Кілька сотень тисяч
ЧЕКАЮТЬ
наших співгромадян збираються
Умови на багатьох закордонних у відпустку в серпні. За прогноза
курортах значно покращилися, ми експертів, більшість оберуть
порівняно з минулим роком. рідні краєвиди, і лише 20% по
Утім, зменшення українських ту їдуть відпочивати за кордон. Най
ристів спостерігається і там. «Па популярніші напрямки для відпо
діння кількості відпочиваючих чинку на кілька днів — це Закар
паття, Львів і Кам’янецьПо
дільський.
Марія працює бухгалтером
Неприємною
у комерційній фірмі. Торік подо
особливістю цього
рожувала Європою, відвідала
курортного сезону є
Францію, Італію та Іспанію. Цьо
відсутність «гарячих» го року через зменшення зарпла
грошей вистачить лише на
турів: туроператори вже ти
Карпати. «Відвідаю бабусю
не бронюють завчасно в Яремчі, зекономлю на готелі.
багато місць у чартерах Заберуся на Говерлу, вже не була
на наших курортах кілька ро
та в готелях
ків», — зізнається жінка.
Андрій із Дніпропетровська пра
в країнах масового туризму (Ту цює програмістом у державній
реччина, Єгипет) становить установі. Його зарплати разом із
близько 40%, в Європі (Греція, відпускними вистачить лише на
Хорватія, Кіпр, Франція, Італія) — відпочинок на Азовському морі.
30–35%», — каже голова всеукра «Поїду на Федотову косу на десять
їнської асоціації туристичних днів. Там відпочинок недорогий,
операторів Ігор Голубаха.
у вагончику можна зупинитися на
Утім, не в усіх країнах тенденції віть за 50 гривень на добу. Звісно,
однакові. Наприклад, в Іспанії, без зручностей, без харчування. Та
Франції, Італії ціни на відпочинок їжу можна і з дому привезти, їду на
не знизились, а подекуди навіть машині», — пояснює хлопець, як
зросли. Експерти твердять, що ре збирається економити.
ального зниження цін слід очіку
«Мені дуже подобається Чорне
вати тільки на економтури — на море. Відпочинок там обходиться
пляжі Болгарії й Чорногорії, де у 300 доларів на тиждень. Навіть
тиждень відпочинку може кошту під час кризи я можу собі це до
вати 300–500 євро з особи.
зволити. У крайньому разі можна
Хорвати, щоб уберегтися від взяти намети, тоді буде ще дешев
провального сезону, скасували ше», — зізнається менеджер із
для громадян України візи на пе персоналу Людмила.
ріод із 1 травня по 31 жовтня, які
Отже, криза кризою, а відпочи
коштували раніше 35 євро. Тож нок — за розкладом. Якщо не
потік туристів до цієї країни мо в Туреччині та не на Балі, то хоч
же збільшитися на 10–15%. Турки би біля найближчої річки чи
та єгиптяни ще навесні обіцяли моря.
знизити ціни на відпочинок для
НАТАЛІЯ ВИНОГРАДОВА
українців на 20–30%. Та насправ

Маленький принцип
ФОТО: УНІАН

Попри фінансову скруту, українці
не відмовляються від відпочинку.
Змінюється лише карта
маршрутів

К

урортний сезон вже пе
ревалив за екватор. І, як
свідчать цифри, криза
не примусила українців
відмовитися від відпо
чинку. Згідно з результатами со
ціологічного опитування, прове
деного консорціумом «Менедж
мент Консалтинг Груп», внаслі
док кризи 16,5% наших співвіт
чизників переглянули вид транс
порту чи місце відпочинку. Май
же 13% опитаних відмовилися від
поїздки. Із тих, хто не передумав
вирушити в подорож, понад 10%
підкоригували свій маршрут.
КРИМ ВТРАЧАЄ
ПОПУЛЯРНІСТЬ
У кримських таборах уже оздоро
вилися більше мільйона дітей. За
галом з початку року південне уз
бережжя відвідало близько двох
мільйонів відпочиваючих. Що
правда, це не надто оптимістичні
показники, зазначають у Мініс
терстві курортів і туризму Криму.
Порівняно з минулим роком, ку
рортників поменшало на 13,3%.
Зокрема, у кримських оздоров
ницях відпочили 410,6 тисячі
осіб, що на 18,2% менше, ніж бу
ло торік. Показник заповнюва
ності санаторіїв упав на чверть.
Цьогорічне зниження кількості
курортників на півострові у Мін
курортів пов’язують переважно зі
світовою економічною кризою.
«Було б дивно очікувати від
найбільш вразливої галузі пози
тивних тенденцій. Адже фінансо
ва криза — це матеріальне забез
печення кожного», — зазначає
перший заступник міністра ку
рортів і туризму АРК Марина
Слєсарєва.
Варто також зазначити, що
в Криму цьогоріч ціни на відпочи
нок кусаються. Порівняно з мину
лим роком, вартість номерів
у кримських готелях зросла в се
редньому на 10–20%. Учасники
ринку пояснюють таку цінову по
літику подорожчанням енергоно
сіїв, продуктів харчування, знеці
ненням гривні. До того ж зросли
в ціні й екскурсії. Наприклад, Лі
вадійський палац та Алупкінсь

ФОТО: УНІАН

Майбутнє щастя
і здоров’я
людини
залежить від дій
батьків у перші
роки життя

Правильне харчування — стра
ховка від багатьох хвороб. Але всіх
проблем, звичайно, воно не вирі
шує. Наприклад, онкологічні за
хворювання багато в чому зале
жать від спадковості та екологіч
ної обстановки, умов життя. Тому
міських дітей треба якомога часті
ше вивозити за місто, намагатися
гуляти не по вулицях, а в парках.
І, звичайно, діти повинні постійно
займатися фізкультурою.

Щ

ЗАПОРУКА УСПІХУ
Але здоров’я — не все, що форму
ється в дитинстві. Нещодавно бри
танські вчені дійшли висновку, що
те, як дитина провела перші п’ять
років свого життя, взагалі визна
чає все її подальше життя.
Ключову роль тут відіграє доб
робут. У «бідних з дитинства» під
вищений рівень кортизолу — так
званого гормону стресу, який під
німає тиск, впливає на обмін вуг
леводів, пригнічує запальні реак
ції. Він же діє на нервову систему,
підсилюючи ефект «негативного
досвіду», активуючи ті ділянки
мозку, в яких записана інформація
про різні невдачі.
Людина з підвищеним рівнем
кортизолу менш схильна ризику
вати, відчуває постійний фізіоло
гічний стрес, через що раніше роз
виваються вікові хвороби і хроніч
ні запалення. Є, щоправда, і пози
тивний ефект — така людина
більш стійка до нових стресових
ситуацій. Однак, на думку вчених,
це незначний плюс.
У нашій країні, та ще й у сьогод
нішній ситуації, не так просто за
безпечити матеріальний добробут
для ідеального «щасливого дитин
ства». Але тут головне пам’ятати,
що добробут для малюка визнача
ється не стільки в грошовому екві
валенті, скільки у загальному
сприйнятті благополуччя. А для
цього важливо приділяти дитині
якомога більше уваги. Вона в жод
ному разі не повинна відчувати се
бе самотньою, тому навіть у сотий
раз не лінуйтеся пояснити їй що
небудь незрозуміле. Привчайте її
побільше спілкуватися із зовніш
нім світом — як орієнтуватися
в просторі, так і гратися з одноліт
ками, спілкуватися з дорослими.
І, по можливості, не передору
чайте виховання чужим людям,
адже жодна, навіть найкраща, ня
ня не замінить дитині батьків.

о посієш — те й по
жнеш. Цей заліз
ний принцип ма
ють міцно засвої
ти батьки. Адже
від їхньої уваги та пильності зале
жить, ким виросте їхнє чадо і як,
власне, воно буде жити. Фунда
мент здоров’я і майбутнього дов
голіття закладається саме на пер
ших порах. А нещодавно вчені
з’ясували, що й решту життя люди
ни визначає те, як вона провела
перші п’ять років.
ФУНДАМЕНТ ДОВГОЛІТТЯ
Фізичне здоров’я — перше, про що
дбають абсолютно всі батьки. Лі
карі кажуть, що всі хвороби «сяга
ють корінням дитинства», тому
що будьяка хвороба — це збій
в роботі імунної системи, а вона
формується якраз «на старті».
Однак у цій турботі важливо до
тримуватися чітких принципів,
а не сліпо слідувати кожній пора
ді зі сторони.
Найпершою і найважливішою
«цеглинкою» у фундаменті дитя
чого здоров’я є грудне вигодову
вання. Материнське молоко — це
не просто поживна їжа для немов
лят. Воно містить гормони, фер
менти та інші речовини, які допо
магають крихітці, поки в неї ще не
розвинені власні системи життєді
яльності. За даними медиків, ожи
ріння, цукровий діабет, гастроен
терологічні, серцевосудинні за
хворювання, патологія нирок час
тіше бувають у дітей, позбавлених
материнського молока в ди
тинстві.
Правильне харчування важливе
і після відриву від грудей. Тут, зви
чайно, далеко не поїдеш без до
статнього рівня батьківських до
ходів, але й «харчова» освіта дуже
важлива. Освічені люди розумі
ють, що діти повинні їсти більше
овочів і фруктів, круп, обов’язково
м’ясо, рибу, молочні продукти.

МИКОЛА БОРТНИК

ЗА ЧИМ ПОВИННІ СТЕЖИТИ БАТЬКИ
z Вага. Контроль — найкраща профілактика ожиріння.
z Кров'яний тиск. Регулярне вимірювання допоможе
вчасно помітити ознаки гіпертензії.
z Рівень холестерину. Необхідний для контролю стану судин.
z Рівень цукру. Щоб попередити виникнення діабету.
z Спосіб життя. Правильне харчування, активний спосіб
життя, спілкування з однолітками і фізкультура — запорука
гармонійного розвитку: фізичного, розумового та емоційного.
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Підзабутий «райський сад»
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Стати одним із нових 7 чудес світу
Асканії Нові завадив поганий PR
з боку українців

Н

ещодавно у Швейцарії
світ обрав фіналістів
конкурсу природних
див планети: до списку
увійшли 28 об’єктів
з усіх континентів. Найбільш гус
тонаселена частина Євразії —
Європа — виявилася багатою на
природні дива. Попри скромну
площу та сліди діяльності людини,
до фіналу дійшли 4 європейські
об’єкти. Проте українській приро
ді серед них місця не знайшлося.
ДУЖЕ ЗВИЧАЙНЕ ДИВО
Італійський сплячий красень Везу
вій, альпійська гора«факел» Мат
терхорн, прославлений митцями
чарівний німецький Шварцвальд
(Чорний ліс) і пташиний рай поль
ські Мазурські озера — такі євро
пейські претенденти на звання но
вих природних див планети. Сам
конкурс «7 нових чудес світу» — іні
ціатива інтернаціональна й доволі
нова. Організатори зі штабкварти
рою у Швейцарії кажуть, що стави
ли за мету всьогонавсього при
вернути увагу до цікавих місць на
планеті та подарувати їм славу ле
гендарних чудес давнини — Коло
са Родоського, Олександрійського
маяка, садів Семіраміди, піраміди
Хеопса, статуї Зевса, храму Артемі
ди і мавзолею в Галікарнасі.
Нові дива тепер весело обира
ють усім світом — проголосувати
за улюблені пам’ятники може
будьхто через Інтернет або по те
лефону. Для зручності й цікавості
організатори розділили чудеса на
рукотворні та природні. І якщо
з першими все більшменш зрозу
міло, то вибір других викликав не
абиякий ажіотаж. Зрештою, між
народна експертна комісія віді
брала до конкурсу 400 природних
див із 220 країн світу. Україну
представив унікальний відрізок
неораного степу — біосферний за
повідник АсканіяНова.
На жаль, у фінал він не вийшов,
потрапивши тільки до списку ре
зервістів. І якщо якийсь із фіналіс
тів із певної причини залишить
змагання, Асканія зможе зайняти
його місце. На цю звістку в Украї
ні відреагували порізному: хтось
із оптимізмом (мовляв, ще не все
втрачено, і такий результат непо
ганий), а хтось незадоволено
скривився (ми знову «пролетіли»).
Та зрозуміло одне — програла не
заповідна природа Асканії, а Укра
їна як держава, яка не вміє пока
зувати своє багатство на весь світ.

КАРТИНА З БІБЛІЇ
В УКРАЇНСЬКОМУ СТЕПУ
Історія створення біосферного за
повідника в українському степу
має німецьке коріння. 1874 року
син німецького переселенця гер
цога АнгальтКетенського Фрідріх
ФальцФейн заклав перший во
льєр зоологічного парку поблизу
поселення Чаплі на території су
часної Херсонської області. І хоча
тоді Фрідріх Едуардович був лише
гімназистом, а його природоохо
ронна діяльність — скромною, цю
дату вважають точкою відліку для
заповідника.
15 років потому, після закінчен
ня університету, ФальцФейн засну
вав аккліматичний парк. До нього
з донських степів завезли байбаків,
з Астраханської губернії — антилоп
сайга. З Африки й Австралії доста
вили страусів, з Монголії — коня
Пржевальського, з Тибету — яків,
з Кавказу й Західної Європи — фа
занів, з Індії — зебру й антилопу
нільгау, з Південної і Східної Афри
ки — антилопу канна та антилопу
гну блакитну, з Північної Амери
ки — бізонів, з Біловезької пущі —
зубрів, з Уссурійського краю — оле
нів. Цих звірів ФальцФейн поселив
на ділянці цілинного степу в 500 де
сятин та оголосив її заповідною —
назавжди.
Століття тому в АсканіїНові на
лічувалося 58 видів ссавців, 344 ви
ди птахів, а загалом — майже 2000

го існування вона пережила дві вій
ни, а в радянський період навіть пе
ретворилася на інститут тваринниц
тва. Тоді заповідник ледь не ліквіду
вали, однак він вистояв. 1985 року
ЮНЕСКО видала Асканії сертифікат
на включення заповідника до світо
вої мережі біосферних резерватів.
КРАЩЕ ОДИН РАЗ ПОБАЧИТИ
АсканіяНова — єдина природоохо
ронна територія в Україні, яка за

Сьогодні у заповіднику організовуються екскурсії
на будь який смак і достаток. Залежно від рівня
готелю, харчування, програми і тривалості туру,
ціни коливаються від 70 до 600 гривень
видів різних тварин. Таке розмаїт
тя дуже вражало сучасників. Цар
Микола ІІ, відвідавши Асканію, за
хоплений побаченим, писав мате
рі: «Там живуть різні олені, кози,
антилопи гну, кенгуру і страуси ці
лий рік під відкритим небом, на
відкритому повітрі й усі разом. Ди
вовижне враження, наче картина
з Біблії, якби звірі вийшли з Ноєво
го ковчега». Тоді ж заповідник от
римав назву — «райський сад».
У 1910 році на базі місцевого зоо
парку створили зоологічну станцію,
де також проводили серйозну селек
ційну роботу. 1919 року АсканіяНо
ва стала народним парком, а зго
дом — державним степовим запо
відником. Майже за два століття сво

безпечує збереження найбільшої
в Європі ділянки типчаковокови
лового степу і за давністю запові
дання є найстарішим степовим за
повідником Землі (1898). Заповід
ник охоплює 11 тисяч га і межує
з лісопарком, у якому розташовані
штучні пруди й канали — домівки
для багатьох звірів і птахів. В Аска
нійському степу нині ростуть понад
400 видів трав і квітів і живуть по
над 1000 видів тварин. Схематично
можна поділити заповідник на ден
дропарк, зоопарк і власне заповід
ну зону. До неї, якщо ви не науко
вець і не експерт, навряд чи вдасть
ся потрапити. Однак майже біблій
ну картину інших зон Асканії будь
який турист може побачити сам.

Сьогодні в заповіднику органі
зовуються екскурсії на будьякий
смак і достаток. Можна, наприк
лад, обрати комбінований марш
рут — зоопарком і дендропарком.
На нього піде дві з половиною го
дини. Стільки ж часу можна огля
дати лише дендропарк (зокрема,
пройтися екологічною тропою)
або зоопарк. Якщо не дуже люби
те піші прогулянки або прагнете
побачити якомога більше унікаль
ного степу, замовляйте оглядову
екскурсію мікроавтобусом або на
конях — зможете зблизька поба
чити диких звірів на Великому Ча
пельському поді. Усі екскурсії —
групові. Втім, є можливість замо
вити й індивідуальні. Краще це
зробити по телефону — співробіт
ники заповідника охоче відповіда
ють на всі запитання туристів.
До АсканіїНови зручно добира
тися власним авто — через Хер
сон, Каховку. Або поїздом — до
Херсона чи Новоолексіївки. Якщо
маєте час, подивіться обласний
центр. До речі, місцеві туристичні
компанії пропонують комбінова
ні тури вихідного дня (від одного
до чотирьох) — Херсон плюс Аска
ніяНова. Залежно від рівня готе
лю, харчування, програми і трива
лості туру ціни коливаються від 70
до 600 гривень.
Коли їхати, також справа смаку
і можливостей. Варто знати, що на
прикінці квітня починають цвісти
тюльпани, потім іриси, астрагали,
гіацинти, жовтці. У травні — гвоз

дики, ромашки. Навесні чути голо
си лебедівкликунів. Можна спо
стерігати за білими й чорними ле
бедями, фламінго, журавлями,
дрофами, стрепетами, сірими ку
ріпками, слухати жайворонків.
Улітку степ загортається у сріб
ний серпанок ковилу, перелива
ється хвилями від найменшого по
дуву вітерця. Біля нір ховрашків
розростаються острівки сірувато
сизого полину. В степу гніздяться
понад 60 видів пернатих, пасуться
лами, тарпани, американські бізо
ни, буйволи, сайгаки. Чимало дріб
них звірів, серед яких миші, лиси
ці і навіть горностаї. Асканійський
парк площею близько 200 гектарів
суттєво відрізняється від дикої сте
пової зони — він чітко спланова
ний. У парку близько 150 видів
и форм дерев і кущів. Серед них
гостролистий клен, кримська сос
на, пірамідальний і колоноподіб
ний дуби, в’яз, ялинка, ясен, біла
акація, біля водойм — верби.
Центр композиції парку — став.
Коли б ви не поїхали до Асканії,
не варто забувати, що це не лише
природно, а й історично значу
щий регіон. Історію цього краю
пов’язують із часами давніх Арати,
Оріяни, Ольвії, Артанії. Це землі,
на яких проживали племена
царських скіфів, де проходили сар
мати, готи, гуни, авари, печеніги,
половці. А пізніше тут проклали
знаменитий Чумацький шлях.
АНДРІЙ ВАСИЛЕНКО

АНЕКДОТИ
А тепер про погоду. В Україні вдень
на сонці +32°С, «у тіні» — близько
$120 млрд.
zzz
Для доларів, які у вигляді кредиту дає
нам МВФ, поїздка в Україну — як ви
правно трудові роботи.
zzz
Прикмета: якщо Тимошенко поїхала на
село зустрічатися з аграріями, значить
зібраному хлібу не вистачає видовищ.
zzz
Пам’ятка водієві від Юрія Луценка: «Після
того, як ви зійшлися на 100 гривнях зі
співробітником ДАІ за порушення правил
дорожнього руху, не забудьте дати йому

ще 500 гривень за відмову від порушення
кримінальної справи за дачу хабара».
zzz
Спеціально для Леоніда Черновецького
ТРК «Київ» почало випускати новини
з абсурдоперекладом.
zzz
Дайверам на замітку: якщо на вас упав
аквалангіст, потрібно висмикнути шнур
і видавити скло.
zzz
Лукашенка запитують:
— Чому Білорусь, на відміну від України
й Росії, не закриває казино?
— Я людина не азартна, а іншим білору
сам там програвати нічого.

zzz
Доведено: курка може прожити без го
лови кілька хвилин, а інженери
АвтоВАЗа — до пенсії!
zzz
Найвпливовішою людиною після корпо
ративної вечірки є та, у якої зберігають
ся фотки...
zzz
Вп’яте із музею викрадають «Чорний
квадрат» Малевича. І от уже вп’яте сто
рож дядько Василь встигає до ранку від
новити картину.
zzz
— Наші хлопці працюють за двох.
— А скільки вас?

— Десять.
— І що, кожний за двох?
— Ні, вся бригада.
zzz
— Чому весь час зменшується чисель
ність населення України?
— Так уряд бореться із кризою: скоро
чує кількість людей, які живуть нижче
межі бідності.
— Невже Тимошенко не може знайти
більш гуманні методи для підвищення
рівня життя українців?
— Звичайно, може: наступним важли
вим кроком зі скорочення кількості лю
дей, що живуть за межею бідності, буде
зниження цієї межі!

