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СТОР. 4

Якщо демсили
не об'єднаються,
вони програють

Грип зриває маски
ФОТО: PHL

X Стор. 2

Лідер Єдиного Центру Віктор Бало
га виступив з ініціативою для кан
дидатів у президенти від демокра
тичних сил — Віктора Ющенка,
Арсенія Яценюка, Анатолія Грицен
ка, Юрія Костенка і тих, хто захоче
до них приєднатися, — об’єднатися
та обрати єдиного кандидата на ви
борах президента. На думку політи
ка, це єдиний спосіб запобігти бето
нуванню демократії в Україні.

Соцстандарти
пішли вгору
Президент підписав закон про під
вищення мінімальної зарплати
і прожиткового мінімуму. Тепер
обидва показника поступово зрос
татимуть протягом 2010 року —
тобто кожен квартал. В Мінфіні
підрахували, що це обійдеться
держбюджету майже в 70 мільяр
дів гривень.
X Стор. 5

СУСПІЛЬСТВО

СТОР. 7

Теплі обійми
холоду
Тьмяна горобина та метеорологи
пророкують доволі теплу зиму,
хоча слід чекати на періоди різ
кого похолодання. «Справжня зи
ма цього року буде панувати не
більше ніж півтора місяця», —
обіцяють спеціалісти українсько
го гідрометцетру. Рано почнеть
ся і весна.

Ван Дамм любить
український борщ

стор. 8
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Політики навсібіч роздають поради, як врятуватися від хвороби,
але при цьому нічим не відповідають за свої рекомендації
ПОЛІТИКА

Грип зриває маски
ФОТО: PHL

Щеплення
проти
нової
неправди

Н

а кожному кроці,
в маршрутках і на
ринках, в офісах
і аудиторіях тільки
й говорять про епі
демію грипу. Майже вдвічі
зросли рейтинги телевізійних
новин: країна припала до ек
ранів, звідки, як зведення
з фронту, лунають все нові
цифри хворих і померлих,
царство їм небесне. Насправді
ж у нас дві епідемії: країною
шириться пошесть брехні, сві
домого обману, політичного
розрахунку. Її збудник — вірус
близьких президентських
виборів.
А виборча кампанія — це, як
відомо, гонка. І в цій гонці, як
не прикро, правила далеко не
спортивні. Учасники забігу,
а особливо їхні команди, не
вельми перебірливі у засобах
досягнення фінішу. Тут голов
не, як обійти суперника на по
вороті, як його зіштовхнути
з траси. Тому одні роблять
з епідемії політичну дубину,
якою луплять конкурента, ін
ші навпаки — себе, любих, ви
ставляють рятівниками
людей.
Для цього є один діагноз —
цинізм. Політики навсібіч
роздають поради, як врятува
тися від хвороби, але при цьо
му нічим не відповідають за
свої рекомендації. А якщо во
ни хибні і хтось помре? Чи
новники масово «пішли в те
левізор», але й досі люди не
знають, чи це «свинячий»
грип підклав нам свиню, чи
інша інфекція. Прем’єр Тимо
шенко забороняє вживати для
профілактики препарат «Та
міфлю», який рекомендує
ВООЗ, хоча авторитетні іно
земні лікарі радять це робити.
Дилетанти на телеефірах жон
глюють цифрами статистики
і кажуть, що пандемія йде на
спад. Тим часом у лікарнях не
вистачає місць для нових хво
рих, а вірус упевнено ширить
ся на схід.
Усе це свідчить, що держава
не витримала чергового іспи
ту. У Європі, на яку країну не
поглянь, відповідні міністер
ства, медичні установи і служ
би діють за давно розроблени
ми і уточненими національ
ними програмами боротьби
з епідеміями. І люди там зна
ють, що робити. І вакцинація
проведена. І в аптеках є ліки
і маски.
Вірю, що епідемія пройде.
Люди все одно сильніші за не
чесних політиків і некомпе
тентних урядовців. Суспільст
во вже склало ціну їхнім брех
ливим заявам і недолугим ді
ям. У цьому — щеплення про
ти нової неправди.
ВІКТОР БАЛОГА

во у лікарів», — говорить Андрій
Пальчевський.
Як бути у регіонах, якщо в само
му Києві до пацієнта лікар іде на
свій страх і ризик навіть без мас
ки, адже в країні дефіцит... Це в то
му випадку, якщо лікар взагалі
йде: хворі чекають візиту дільнич
них та невідкладної допомоги по
кілька днів. Брак людей законо
мірний: у пошуках кращого життя
країну щорічно залишає близько 6
тисяч фахівців. Адже за кордоном,
наприклад, можна працювати
з новим обладнанням і новою зар
платою. В Україні ж добра полови
на апаратури давнимдавно списа
на. Не дивно, що поставити точ
ний діагноз «свинячий грип» у нас
можна лише в двох лабораторіях:
у центральній санепідемстанції
та в інституті Громашевського.

Епідемія грипу
в Україні: паніка,
нестача ліків
та невчасні дії
чиновників

Е

підемія грипу грянула
в Україні як грім серед
ясного неба. Ще напере
додні, 30 жовтня — а са
ме в цей день оголосили
епідемію — влада чути не хотіла
про повальну хворобу, яка тисяча
ми підкошує народ. Але після
трьох десятків смертей на заході
країни ховати шило в мішку вже
не мало сенсу. Міністр охорони
здоров’я Василь Князевич заявив:
«За попередніми результатами ми
констатуємо, що Україна увійшла
до світової пандемічної зони, і по
чинається епідемія каліфорнійсь
кого грипу, чи грипу A/H1N1».
Далі розмов про біду, що спіткала
Україну, у влади справа не пішла.
Лікарів, ліків, лабораторій або ж
навіть елементарних марлевих
пов’язок так і не додалося.
ТАМІФЛЮ — В МАСИ
Уряд не знайшов більш ефектив
них антигрипозних засобів, ніж
введення рятівного карантину. За
гроза для українців, судячи з усьо
го, виявилася серйозною, тому що
в країні закрили абсолютно всі
школи та ВНЗ, заборонили кон
церти та гуляння. Причина — по
ряд із звичайним грипом і ГРВІ є
загроза епідемії каліфорнійського
грипу. Дійсно, владі панікувати —
саме час, адже Україна виявилася
абсолютно не готовою до біди.
В аптеках швидко закінчилися
протизастудні ліки, стаціонари за
повнені хворими, зафіксовано
перший випадок смерті лікаря,
яка контактувала з пацієнтами.
Але головною проблемою вияви
лася відсутність у нас препарату
«Таміфлю» — єдиного, яким, на
думку Всесвітньої організації охо
рони здоров’я, можна лікувати під
ступний грип.
Якщо Кабмін і справді закупив
препарат по 67 гривень за упаков
ку, як оголосила прем’єр, на це пі
шло майже 20 мільйонів бюджет
них гривень. Гроші не такі великі,
і, здається, влада вирішила питан
ня малою кров’ю — якщо не зна
ти, що зовсім недавно на закупів
лю тестсистем на свинячий грип
Кабмін вже виділяв 50 мільйонів
гривень, які нещадно розікрали.
Радує одне: кримінальна справа
проти працівників Міністерства
охорони здоров’я вже порушена.
Головне, щоб тепер та сама доля
не спіткала ті 300 тисяч упаковок
«Таміфлю», яких повинно виста

чити лише на тиждень. «Я не знаю,
чи дійдуть тепер ці ліки до хво
рих», — сумнівається Андрій Паль
чевський, директор однієї з вели
ких діагностичних лабораторій
столиці.
Препарат, який рекламували
перші особи держави, втім,
спантеличив фахівців: до Чер
каської області три тисячі упако
вок «Таміфлю» надійшли без сер
тифікату якості. Як заявила міс
цева влада, без цього препарат
у лікарні потрапити не може —
інакше до хворих на грип дода
дуться ще й жертви отруєнь. Чи
те ще буде?

ЕПІДЕМІЯ У ЦИФРАХ (НА 5 ЛИСТОПАДА)
У західних регіонах епідеміологічний поріг перевищено на 15%
Від епідемії грипу та ГРВІ померло 96 осіб
Від A/H1N1 померло 6 осіб
На грип A/H1N1 захворіло 17 осіб (15 випадків підтверджено
Лондонською лабораторією)
Загалом на різні типи грипу та ГРВІ захворіли 487 тисяч людей
Щодня кількість хворих збільшується на 70S80 тисяч
У 2009S2010 роках хворих на грип та ГРВІ буде 12 мільйонів
осіб

ЖАЛОБНИЙ МАСКАРАД
Лікаріінфекціоністи в нинішній си
туації теж бачать не медичну, а су
то організаційну проблему. Адже
відсутність лабораторної діагности

ПОРЯТУНОК ХВОРИХ —
СПРАВА РУК...
Тому українцям в боротьбі з неду
гою наразі залишається сподівати
ся лише на себе. Лікар Олеся Геть
ман насамперед радить не контак
тувати зі всіма, хто чхає, обмежи
ти перебування в людних місцях,
носити пов’язку і частіше мити
руки.
Усе це стосується не тільки жи
телів західних областей — адже мі
ністр охорони здоров’я заявив, що
зараз грип активно рухається
до Центральної України. Більш то
го, другу хвилю хвороби, яку очі
кують у січнілютому, ще ніхто не
скасовував.
«Ситуація складна й непередба
чувана. Цей вірус небезпечний тим,
що він може зазнати мутації, і ми
можемо отримати зовсім не той ві
рус, який був в Латинській Америці
або в Мексиці. Зараз він є євро
пейським», — сказав заступник мі
ністра Василь Лазоришинець.
Саме світове співтовариство
допускає, що українська епіде
мія грипу та ГРВІ, як її позиціо
нує влада, цілком може виявити
ся епідемією саме свинячого
грипу. «Оскільки пандемічний
грип (А/H1N1) швидко став до
мінуючим по всьому світу, то
можна припустити, що біль
шість випадків захворювання на
грип в Україні викликані цим ві
русом», — йдеться в повідомлен
ні ВООЗ.
На тлі цих загроз президент
Ющенко вже закликав всю країну

Поставити точний діагноз «свинячий грип»
в Україні можна лише в двох лабораторіях. Гроші ж
на експрес=тести просто зникли
ки, погане забезпечення ліками на
місцях, елементарна нестача робо
чих рук і горезвісних марлевих
пов’язок — не підступи зарази,
а хронічні хвороби всієї вітчизняної
системи охорони здоров’я.
Як можна говорити про поряту
нок хворих, якщо в Західній Укра
їні від вірусу гинуть самі лікарі?
«Треба було б стукнути по но
сі керівників цих чотирьох ліка
рів, які, я впевнений, були не
щеплені. Ми ще не знаємо, від
якого виду захворювання заги
нули люди. Вони виконували
свій професійний обов’язок. Але
медична відповідальність по
винна розумітися як індивіду
альна відповідальність, особли

терміново вакцинуватися, послав
шись на рекомендації світової ме
дицини. Утім, виконати цей при
пис поки що теж неможливо: необ
хідної вакцини в країні немає. Її ще
тільки належить закупити, серти
фікувати і розподілити. Та й у ВООЗ
попереджають: кількість вакцин
такого типу в світі обмежена.
Як би там не було, якщо у вас ви
сока температура, інтоксикація,
кашель, підвищене потовиділення
і світлобоязнь — негайно біжіть до
поліклініки, щоб потім не було за
пізно. Адже влада вже пропустила
момент, коли на грип захворіла
вся країна.
ДАРИНА БОНДАРЕНКО
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

ПОЛІТИКА

Національна оборона
Європа готувалася до нового
вірусу з 2003 року

почали розробляти у червні. 30 ве
ресня Єврокомісія дозволила щеп
лення двома вакцинами — «Пан
демрікс» (Великобританія) і «Фосет
ріа» (виробництва Швейцарія).

В

ЯКЩО ТРЕБА — УКОЛЮСЬ!
Одразу після циркуляру — вже
1 жовтня — у більшості країн ЄС
почали робити щеплення. Та й
у цивілізованій Європі є грипозні
проблеми. Поперше, там досі не
мають однозначної думки щодо
вакцин: кілька авторитетних екс
пертів заявили, що вважають вак
цину потенційно небезпечною для
здоров’я. Офіційно щеплення
«прописали» групам ризику — ді
тям до двох років, вагітним, лю
дям з ослабленим імунітетам, а та
кож лікарям. А подруге, європей
ці до кінця не врегулювали меха
нізм закупівлі вакцини у ЄС. Краї
ни Балтії, Болгарія і Мальта заяви
ли, що ведуть переговори з вироб
никами, щоб домогтися суттєвого
зниження ціни. Не всі можуть до
зволити собі коштовну профілак
тику або лікування.
Завдяки запобіжним заходам,
грип у Європі хоч і поширений,
але ускладнень або летальних ви
падків порівняно небагато. Паніч
ного скуповування медпрепаратів
там за визначенням бути не мог
ло: будьякий європеєць з ознака
ми вірусної хвороби звертається
до медиків за порадами і рецеп
том. Основним антигрипозним за
собом у Європі визнали відомий
нам «Таміфлю» — його наші сусі
ди замовили достатню кількість.
Одночасно з ним використовуєть
ся «Реленца» та препарати старшої
генерації. Яким саме лікуватись,
визначає лікар.
Більшість людей у ЄС довіряє
словам представників влади, які
не перший рік готувалися до пан
демії. Тому ні паніки, ні епідемії
самолікування в Європі немає.

сесвітня організація охо
рони здоров’я (ВООЗ)
11 червня 2009 року під
няла рівень загрози по
ширення грипу А/H1N1
до найвищого — шести. Так у світі
офіційно розпочалась пандемія но
вого грипу.
СУХІ ФАКТИ
Лікарі оголосили пандемію, коли
з’ясували, що новий вірус стабіль
но передається від людини до лю
дини у 74 країнах на кількох кон
тинентах. Тяжкою хворобу не ви
знали — більшість інфікованих не
мали ускладнень. Саме тому ВООЗ
рекомендувала всім країнам світу
для боротьби з вірусом слідувати
власним національним планам дій
на випадок пандемії.
Уже 15 червня ВООЗ повідоми
ла, що у 76 країнах офіційно заре
єстровані 35 928 нових випадків
H1N1 і 163 смерті від вірусу. Най
більше хвороба вдарила по Сполу
чених Штатах, Мексиці, Канаді,
Австралії та Чилі. Тут кількість
хворих швидко сягнула кількох ти
сяч осіб. У Європі вірус першими
збив із ніг жителів Великобрита
нії, Іспанії та Німеччини.
Чотири місяці потому — 23 жов
тня — ВООЗ оприлюднила нову
статистику: свинячим грипом
у світі перехворіли (або ще хворі
ють) майже 415 тисяч осіб, а 5 ти
сяч померли. Дві третини леталь
них випадків — понад три з поло
виною тисячі — на американсько
му континенті, звідки поширилася
недуга. У Європі кількість хворих
нині наближається до 65 тисяч
осіб, а померлих від каліфорнійсь
кого грипу — трохи менше 300.
Надзвичайний стан у «старому сві
ті» запровадила лише Болгарія.

«Головна риса пандемій —
швидке поширення по світу, — по
яснила генеральний секретар
ВООЗ Маргарет Чан. — У минуло
му столітті цей процес займав десь
шістьдев’ять місяців, адже біль
шість міжнародних поїздок здій
снювали морем або залізницею.
Сьогодні країни мусять підготува
тися до швидкого поширення хво
роби і нових випадків інфекції.
А ті, у яких пік спалахів пройшов,
підготуватися до другої хвилі
інфекції».
ДІТИ ПТАХІВ
Свинячий грип, за великим рахун
ком, не став для світу надмірною за
грозою. Адже чотири роки тому
більшість країн почали мобілізову
вати антивірусні сили — після спа

Завдяки вакцинації
у Європі ускладнень або
смертей порівняно
небагато
лаху азійського «пташиного» грипу.
Передусім, ще 2003 року було роз
роблено більшість так званих наці
ональних планів дій на випадок
пандемії. Однак нині ці документи
можна застосовувати лише частко
во: високопатогенний пташиний
грип H5N1, на відміну від свинячо
го H1N1, поширюється повільніше,
але більш смертоносний. Тому сьо
годні немає потреби закривати кор
дони або впроваджувати торгові
ембарго, що передбачено у біль
шості національних планів.
Основний удар по свинячому гри
пу завдали вакциною. Препарати

Карта поширення захворювання на грип A/H1N1
(дані Європейського Центру профілактики і контролю захворювань)

Статус країни
зареєстровані лише
випадки хвороби
зареєстровані випадки
смерті від хвороби

Кількість
смертельних випадків
1
5
10

ОЛЕНА КОМАР

Україна шукає гроші на газ
Путін та Європа благають Україну вчасно платити за паливо
ФОТО: PHL

Україні буде важко розрахуватися за газ, спожитий у жовтні. Про
складнощі заявили у самому «Нафтогазі». Підприємство надало
паливо всім теплокомуненерго, але рівень проплат настільки
низький, що грошей на сплату росіянам не вистачає, кажуть
у НАК. Задовольнити ж «Газпром» треба до 7 листопада.
Про можливу затримку нещодавно заявили і в Москві. Володимир
Путін навіть поінформував ЄС про проблеми України. На думку Пу
тіна, «можуть виникнути проблеми з транзитом російського газу че
рез територію України, призначеного європейським споживачам».
Те саме російський прем’єр заявив українській колезі. «Схоже,
що у нас знову виникають проблеми з оплатою наших енергоно
сіїв, що вкрай сумно», — сказав він під час телефонної розмови
з Юлією Тимошенко.
Не сподіваючись на своєчасну сплату з боку України, російська
сторона вкотре закликала Європейський Союз допомогти Києву
з кредитами.
Офіційна реакція європейців надійшла майже миттєво. У чет
вер Віктору Ющенку зателефонував президент Єврокомісії Жозе
Мануель Баррозу. «Європейська система не повинна зіткнутися
з новими зупинками поставок російського газу через Україну», —
підкреслив Баррозу.
Втім, можливо проблему буде знято найближчі часом. Допомо
жуть чергові запозичення. Як повідомило агентство УНІАН, Укра
їна розрахується за газ, використавши спеціальні права запози
чень у МВФ.

Офіцер загинув
від сорому?

Україна —
лідер кризи

У Севастополі загинув офіцер
Чорноморського флоту Росії.
Начальник топографічної служ
би бригади морської піхоти по
мер внаслідок кульового пора
нення в голову.
Військового знайшли в служ
бовому кабінеті 3 листопада.
У правій руці загиблого був пі
столет, а біля нього — записка
з текстом «Прошу в моїй смерті
нікого не винити».
Але 4 листопада голова СБУ
Валентин Наливайченко пові
домив, що жителі Севастополя
знайшли і передали Службі сек
ретні документи російського
флоту, загублені його представ
никами. Втім, про зв`язок між
цими двома подіями поки що
даних немає.
Цього тижня стався ще один
скандал з моряками Чорно
морського флоту. Їхні машини,
що перевозили небезпечний
вантаж, було затримано співро
бітниками ДАЇ та СБУ. Як з’ясу
валося, дозволи на перевезення
були застарілими. Це не пер
ший такий конфлікт — раніше
моряків ЧФ ловили в Криму на
віть з ракетами.

Україна найбільше серед пост
комуністичних країн постраж
дала від фінансової кризи. Такі
дані наводить Європейський
банк реконструкції та розвитку
в щорічному звіті. Експерти за
значають, що інвестиції в еко
номіку України скоротилися
вперше за 10 років.
Глибину кризи зумовило кіль
ка чинників. Головне — падіння
попиту на українську продукцію
за кордоном та зниження міжна
родних цін на сталь та хімічні
добрива, які виробляє Україна.
Ще одна з головних причин зане
паду — зростання цін на імпор
тований газ. Тільки з 2005 року
його ціна зростала з 50 до 260 до
ларів за тисячу кубометрів.
ЄБРР вважає, що одним з най
головніших завдань Києва нині
є стабілізація фінансового сек
тору, щоб банки могли віднови
ти позики в будівельній галузі,
яка в Україні зазнала найбіль
шого удару.
Сам Європейський банк ін
вестував в Україну кілька мілья
рдів доларів в рамках 189 про
ектів — за весь час роботи в на
шій державі.

КОРОТКО
ГУРТУЙМОСЯ z Попри епіде
мію грипу, масові акції в Украї
ні все одно будуть. Так постано
вила Верховна Рада, яка реко
мендувала уряду скасувати за
борону щодо зібрань людей на
мітингах.

ПОГОДИЛИ z Верховна Рада
дійшла компромісу із Прези
дентом, ухваливши його редак
цію закону про вибори глави
держави. Отже, зараз ніщо не
заважатиме провести виборчі
перегони.

ШТАТИ ЄВРОПИ z Європа по
чинає жити за новою Конститу
цією — так званою Лісабонсь
кою угодою. Останній підпис
під документом днями постави
ла Чехія. Тепер в ЄС буде свій
президент, міністр закордон
них справ та скорочене число
єврокомісарів — 8 замість 12.

ВІЗИТ z Олександр Лукашенко
завітав з візитом до українсько
го колеги Віктора Ющенка.
В Києві білоруський лідер за
явив, що епідемія грипу — це
провокація фармацевтичних
компаній. А напередодні візиту
Лукашенко спеціально поди
вився «Тараса Бульбу».
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ІНТЕРВ’Ю ТИЖНЯ
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Віктор Балога:
«Якщо демократичні
сили не об’єднаються
довкола спільного
кандидата, вони
програють»
Лідер Єдиного Центру Віктор Балога
переконаний, що єдиний шлях розвитку
в нинішній українській політиці — сідати за
стіл переговорів і домовлятися про спільну
роботу заради держави

Н

ещодавно Віктор Балога
виступив з ініціативою
для кандидатів у прези
денти від демократич
них сил — Віктора
Ющенка, Арсенія Яценюка, Анато
лія Гриценка, Юрія Костенка і тих,
хто захоче до них приєднатися, —
об’єднатися та обрати єдиного кан
дидата на виборах президента. На
думку лідера Єдиного Центру, це
єдиний спосіб запобігти бетону
ванню демократії в Україні.
— Ваша ініціатива — четвірка
навколо єдиного кандидата —
вже мала аналог у нашій новіт
ній історії. Правда, ви не назва
ли ім’я того, навколо кого варто
було б об’єднатися...
— Ініціатива не в тому, щоб продуб
лювати відому канівську четвірку.
Причини її створення були зовсім
іншими — політичний торг, тимча
сове об’єднання політиків, абсолют
но різних ідейно. Ми ж ставимо пи
тання про те, щоб утримати і зміц

Нам потрібно негайно
після виборів2010
саджати
супротивників за стіл
переговорів
і домовлятися.
Адже зараз
ніхто
не воює
гарматами,
воюють
економікою

нити демократичне крило, що
оформилося навколо виборчого
блоку «Наша Україна» в 2002 році.
Так, лави захисників демократич
ної ідеї порідшали, і винні в цьому,
перш за все, засновники цього кри
ла — і Юлія Володимирівна, і Віктор
Андрійович. Але сама ідея від цього
не стала гіршою! А названі мною
кандидати в президенти родом з од
ного політичного середовища. Яце
нюк, Гриценко і Костенко — з од
нієї фракції. Всі вони добре знають,
що не виграють, і беруть участь за
ради участі своїх партій у парла
ментських виборах. Але треба бути
більш далекоглядними: все йде до
того, щоб в Україні були не дві,
а тричотири великі сильні партії.
І ті, хто першими об’єднаються, ста
нуть лідерами. Так чому б не поча
ти цей процес зараз, не витрачати
зайві гроші на технології, не плоди
ти технічних кандидатів?!
Чому я назвав цих чотирьох? Бо
вони виросли завдяки Ющенку
і поруч із ним, стояли з ним плічо
пліч. Треба їм зустрітися з прези
дентом і обговорити можливу кон
фігурацію об’єднання. Хто саме
може стати єдиним кандидатом?
Або Ющенко, або Яценюк. Напри
кінці грудня треба всім буде зустрі
тися і вирішити, хто ж зможе «да
ти бій» двом лідерам гонки.
— А яка може бути винагорода
тому, хто покладе свої амбі
ції на вівтар чужої перемо
ги? І під які гарантії?
— Хочу підкреслити, що го
ловне — об’єднуватися не на
вколо особистості лідера, а на
вколо ідеї однієї політичної си
ли. І ця ідея буде тримати кан
дидата і на президентських, і на
парламентських виборах. Сьо
годні розповідати мож
ливим однодум
цям, хто стане
потім міністром
оборони
або
екології, без
глуздо — треба
просто ще до за
вершення ви
борів створити
одну сильну
партію. Вони
з однієї фрак
ції, з одного
списку! Адже
їх об’єднува
ла ідея! Яка
ідея? Треба її
згадати, оно
вити, якщо
знадобиться,
і грати за пра
вилами. А то
сьогодні і фракція
роз’єднана. При
чому це має бути
не формальне
об’єднання в «На
шу Україну» або
«Фронт змін», слід
домовлятися про ту
ідею, яка об’єднає їх
і стратегічно, і мо

рально. І тоді той, кого підтримають
ці політики, зможе претендувати на
пост прем’єра та укладати угоду про
коаліцію або з Тимошенко, або
з Януковичем. Людина, яка посяде
третє місце, отримає переваги
прем’єрства, та, яка посяде друге, пі
де в опозицію. Тому така і гостра
сьогодні боротьба, так важко на
шим демократам об’єднуватися —
кожен приміряє себе якщо не до
посту президента, то прем’єра — це
вже точно! Хоча я скажу вам з віро
гідністю 99 відсотків: якщо не об’єд
наються — не бачити їм постів і пре
зидента, і прем’єра, хто б їм цього не
обіцяв. Всі ці обіцянки — блеф!

Януковичі. Припускаю, що в під ло поставити або на Тимошенко,
сумку він зможе досягти і двознач або на Януковича. І в команді вирі
ного проценту прихильників.
шувати всі питання. Після перемо
ги Ющенка я пропонував, щоб
— Яким чином?
прем’єром була людина не з демла
— Так, президент не провів еконо геря, а з боку Януковича, і тоді
мічних перетворень. Були обіцяні проблему протистояння сходуза
судова, податкова, конституційна ходу України ми б закрили в берез
реформи — нічого немає. Розбрат ні 2005го і вже давно б про неї за
і нестабільність у стосунках між гіл були. Помилка Ющенка в тому, що
ками влади — факт, який не можна він відразу після обрання президен
спростувати. Але поки верхи свари том не взяв у партнери таку сильну
лися, низи жили за своїми закона команду, як Партія регіонів. На
ми. І багато хто проголосує за слідки цієї помилки країна роз
Ющенка просто тому, що він не те хльобує досі. Не Ющенко, а основ
роризував бізнес, не робив різких ні гравці повинні були визначити
поворотів ні вліво, ні вправо. Він не курс країни і правила внутрішньої
змінює тій ніші, яку зайняв політики. Суспільство можна об’єд
— Ви самі вірите, що навіть
з 2005 року. Так, йому не цікава нати в один спосіб — взаєморозу
з такою райдужною перспекти економіка, йому не цікаво будів мінням головних гравців. Нам по
вою названі вами політики мог ництво своєї партії. Але йому ціка трібно негайно після виборів2010
ли б приборкати амбіції?
во будівництво держави і гумані саджати супротивників за стіл пе
— Це єдиний шанс, щоб демокра тарна сфера, важлива незалежність реговорів і домовлятися. Адже за
тичне крило стало сильним. Якщо України. Більше того — у цих сфе раз ніхто не воює гарматами, во
воно не буде таким, його представ рах у нього досить великий потен юють економікою ...
никам і на вибори немає сенсу йти.
У них немає шансів. Ні в кого.
— А ви особисто готові бути ко
мунікатором, якщо кандидати
погодяться на переговори?
— Я готовий бути не тільки кому
нікатором. Готовий будьяку чор
ну роботу робити, якщо я буду по
трібен. Рішення будуть приймати
ті чотири людини, якщо зберуть
ся, і я готовий підтримати будько
го, кого вони виберуть.
— Який ваш прогноз розвитку
ситуації?
— Прем’єрміністр відповідає за
економічну ситуацію. Тих грошей,
що найближчим часом прийдуть
в Україну від МВФ — це 4 мільяр
ди доларів, — не вистачить, щоб
закрити виплати пенсій та соцдо
помоги. Своїх грошей теж не
має — дохідна частина бюджету
наповнюється на 40%. Грудень
і січень покажуть, що в казначей
стві немає грошей на пенсії, і цей
аргумент виявиться вирішальним
у перемозі Януковича із ще біль
шим відривом від Тимошенко, ніж
показують сьогоднішні рейтинги.
Не на 10% а, думаю, на 13–14%.
— А хто буде третім?
— Ющенко. Я вважаю, що з роз
гортанням реальної виборчої кам
панії він буде набирати бали рей
тингу. Він чинний президент,
і тільки це дасть йому 5–7% голо
сів тих, хто традиційно голосує за
владу, за стабільність, хто просто
боїться змін при Тимошенко чи

Треба бути більш далекоглядними: все йде до того,
щоб в Україні були не дві, а три=чотири великі
сильні партії. І ті, хто першими об’єднаються,
стануть лідерами
ціал. Зрештою, ті люди, які за ньо
го будуть голосувати, знають одну
позицію, в якій йому немає рівних.
Це вільна, незалежна, соборна
Україна. Так, Віктор Андрійович як
не мав електорату на сході, так йо
го і не придбав. Але на Галичині йо
го рейтинг зростає, та й загалом на
Західній Україні — теж, в центрі по
тихеньку намічається зростання.
Якщо говорити про 10–12%, він їх
отримає.
— У президента два з лишком
місяці, щоб показати себе ар
бітром нації, кризовим менед
жером, мудрим правителем.
Але він дозволяє собі виходити
з цього образу — бездоказово
звинувачує без суду і слідства,
ображає конкурентів...
— Думаю, що це його суто людська
реакція на те, що відбувається. Так
важко було йому стати президен
том, пройти через отруєння і довгу
хворобу, витримати ці п’ять років,
маючи в партнерах то одного
прем’єра, то іншого, ще й такого,
який до підписання угоди говорить
одне, а після — інше ... Багато на
копичилося негативу. Не в усьому
він правий, і компроміс був можли
вий, але в якийсь момент треба бу

— Чи відбудуться парламентсь
кі вибори відразу після прези
дентських?
— Якщо послухати деяких керів
ників парламенту, вибори до Ради
можуть відбутися відразу після Но
вого року ... Не ризикну називати
їх дату, але хай ці вибори будуть.
Дуже велика помилка, що
в 2005му відразу ж не провели
парламентські вибори. Так, вони
сталися пізніше, але розклади вже
змінилися. Якщо ж у парламенті
у президента буде 150–200 голо
сів, і Конституції змінювати не
треба. А якщо менше, то змінюва
ти її не варто й намагатися.
— А яку головну зміну до Конс
титуції внесли б особисто Ви?
— Якщо зняти терміново депу
татську недоторканність — відра
зу корупція в Раді зникне. Я б на
віть перевернув піраміду — у сіль
ських радах знову запровадив би
недоторканність, а у Верховній Ра
ді — забрав. Всетаки у нас країна
аграрна. Хай би ті, кому до вподо
би саме цей момент у статусі зако
нодавця, їхали піднімати село!
ЗА МАТЕРІАЛАМИ
ЖУРНАЛУ «ПРОФИЛЬ»
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

АРМІЯ

Зарплати стануть стандартними

Тільки б не було
війни
Українські військові не мають
грошей ані на обмундирування,
ані на харчування

У

країнська армія голодує:
5 жовтня закінчилися
кошти, передбачені на
харчування військово
службовців Збройних сил
України. Про це заявив колишній
міністр оборони Олександр Кузь
мук. За його словами, ще напри
кінці липня вичерпалися кошти
на баннопральне забезпечення
особового складу, з вересня нічим
оплачувати компослуги, армія не
готова до зими.
ПАРАДНА ФОРМА
«Асигнування на підготовку військ
і сил, що є основою оборонного
бюджету, винесені на четвертий
квартал, а весь попередній період
Збройні сили абсолютно не займа
лися бойовою і оперативною під
готовкою», — пояснив Кузьмук.
За словами директора департа
менту фінансів Міноборони Івана
Марка, цього року армія профінан
сована лише на 8% від потреби.
«Призиваємо людей — нема у що
вдягнути. Нема чим помити солда
тів. Корвет «Тернопіль» зараз вий
шов у Середземне море, де бере
участь в операції НАТО. Вийшли
без грошей, не буде чим заправити
корабель. Зараз бігом перерахува
ли 3,5 мільйони гривень, щоб кон
вертували, віддали валюту для то
го, щоб забезпечити кораблю жи
вучість», — скаржиться чиновник.
Каже, якщо наступного року дер
жава не виділить армії обіцяних
19,8 мільярди гривень, про укра
їнське військо краще буде забути.
ВІЙСЬКОВИМ ГІРШЕ, НІЖ
ПОЛОНЕНИМ
Неголені, немиті, голодні, та й до
темряви українським військовим
не звикати: цьогоріч електрику їм
вимикали двічі. Спочатку — на
прикінці лютого. Тоді людям у 72
військових частинах було не тіль
ки темно, але й холодно, бо від
ключили і від тепла.
Наприкінці липня за борги від
електрики відключили 48 військо
вих частин. Із них 21 — повністю.
Найбільше відключень у Жито
мирській, Чернігівській, Запорізь
кій, Львівській областях, а також
Києві і Криму. На Харківщині без
світла були сім військових об’єк
тів. Серед них — два військомати,
дві частини та два гуртожитики.
«Влітку відправив родину у Бер
дичів, до бабусі. А багато хто з ко
лег просто не може кудись відпра
вити дітей. Яке там море, якщо я
отримую 1800 гривень на мі
сяць?» — жаліється прапорщик
Станіслав, який живе у військово
му гуртожитку.
Його сусід Євген нещодавно
одружився, але заводити дітей не
поспішає. Каже, його заробітку
ледь вистачає, аби нагодувати се
бе, дружину та кішку Марусю.
Остання, до речі, невибаглива:
їсть і кашу, і овочі, адже м’ясо в до
мі — лише на свята.
Борги перед обленерго військо
ві не заперечують. Та, кажуть, пла
тити просто немає з чого: зарпла
ту часто затримують. За компослу
ги щомісяця мусять віддавати 250
гривень влітку, а зимою — вдвічі
більше: електрику їм постачають
не як мешканцям будинків, а як
підприємствам, тому виходять ас
трономічні суми.

Але відключень в армії бояться
не через власні незручності —
склади військової техніки, на яких
була встановлена сигналізація, без
світла фактично не охороняються.
НЕДОСЯЖНІ ПІЛЬГИ
Існує багато міфів щодо пільг, яки
ми користуються військові. Але
варто розібратися, чого вони варті.
Одна з головних — «безкоштов
не забезпечення військових та їх
сімей житлом», записано в Законі
про соціальний і правовий захист
військовослужбовців. На практи

Цього року українські
Збройні сили отримали
найменший обсяг
фінансування
за останні 17 років.
Військові аналітики
запевняють, що у цих
умовах половина
українських військових
частин втратить
боєздатність
ці, поперше, через брак коштів на
будівлю житла військовим майже
нічого не виділяють, та й дістають
ся квартири лише одиницям. По
при рівність перед законом, війсь
кові у Києві отримують квартири
вартістю від 50–60 тисяч доларів,
тоді як тим, хто служить у перед
місті, скажімо, Харкова, на житло
виділяють лише 5–6 тисяч. Одні
мешкають у новому будинку, ін
ші — в переобладнаній казармі
або старому бараку.
Інша пільга — на 50% оплату ко
мунальних послуг. Більше трети
ни військовослужбовців, які ма
ють право на це, не можуть ним

Президент погодив підвищення прожиткового мінімуму та
зарплат

скористатися — не мають власної
квартири.
Щодо речового забезпечення —
і тут проблеми. Обмундирування
на всіх не закуповують уже давно.
І більшість військових купують йо
го за свої гроші.
Не повністю реалізується і піль
га на санаторнокурортне лікуван
ня. Дешевих путівок на всіх не ви
стачає. Тому до списків потрапля
ють або за хабар, або за про
текцією.
ТІЛЬКИ Б НЕ БУЛО ВІЙНИ...
Загалом фінансування Міноборо
ни цьогоріч дійсно критичне, за
стерігають експерти. Гроші, закла
дені на потреби військових у бюд
жеті, свідчать не лише про еконо
мічну кризу в державі, а й про пов
не ігнорування потреб армії.
Цього року ЗСУ отримали най
менший обсяг фінансування за
останні 17 років. Військові аналі
тики запевняють, що у цих умовах
половина військових частин втра
тить боєздатність. Немає грошей
на повернення наших миротвор
ців додому, не вистачає їх на пере
ведення армії на контракт. Гра
ничний обсяг видатків на 2009 рік
становить лише 0,85% від ВВП!
Постає питання: чого варті заяви
прем’єра про переведення армії на
контрактну основу з 1 січня 2010
року? Сьогодні середня зарплата
рядового за контрактом на 30%
нижча від середньої по області.
Недофінансування швидко при
зведе до деградації армії, вважає
голова правління Центру військо
вої політики Міністерства оборо
ни Євген Шелест. «Це дуже небез
печні тенденції. В майбутньому на
відновлення армії треба буде ви
трачати набагато більше коштів,
ніж передбачає нинішня Програ
ма розвитку Збройних сил», — за
значає він.
А допоки держава так недбало
буде ставитися до потреб нашої
армії, нам лишається повторюва
ти, як мантру: «Тільки б не було
війни».
НАТАЛІЯ ВИНОГРАДОВА
ФОТО: PHL

В Україні набрав чинності закон про підвищення соціальних стан
дартів. Після тривалих дебатів 30 жовтня його підписав Прези
дент. Документ встановлює нові ставки мінімальної зарплати та
прожиткового мінімуму, а також графік їх поетапного підвищен
ня протягом 2009–2010 років. За прийняття закону голосували
Партія Регіонів, Блок Литвина, комуністи, депутати Нашої Укра
їни та Єдиного Центру. Уряд та проурядова фракція БЮТ не під
тримали закон.
Проти підвищення соціальних стандартів активно виступив та
кож Міжнародний валютний фонд. Він закликав Віктора Ющен
ка ветувати закон — мовляв, той може спричинити в країні зна
чиний бюджетний дефіцит. Але Президент відмовився від реко
мендацій МВФ. А в уряді продовжують стверджувати, що грошей
на виконання цього закону немає. Щоб виконати закон, за розра
хунками Міністерства фінансів, в наступному році буде потрібно
72 мільярди гривень.

Мінімальна зарплата
Дата підвищення

1.11.09 1.01.10 1.04.10 1.07.10 1.10.10 1.12.10

Мінімальна
зарплата

744 грн. 869 грн. 884 грн. 888 грн. 907 грн. 922 грн.

Прожитковий мінімум
Дата підвищення

1.11.09 1.01.10 1.04.10 1.07.10 1.10.10 1.12.10

Прожитковий
мінімум

701 грн. 825 грн. 839 грн. 843 грн. 861 грн. 875 грн.

Для дітей до 6 років 632 грн. 755 грн. 767 грн. 771 грн. 787 грн. 799 грн.
Від 6 до 18 років

776 грн. 901 грн. 917 грн. 921 грн. 941 грн. 957 грн.

Для працездатних

744 грн. 869 грн. 884 грн. 888 грн. 907 грн. 922 грн.

Для втративших
працездатність

573 грн. 695 грн. 706 грн. 709 грн. 723 грн. 734 грн.

Рада заборонить
трансгени?

В Донецьку
житло найдорожче

У парламенті хочуть заборони
ти продукти, що містять ГМО.
Вже поданий законопроект,
який говорить «ні» будьякому
використанню генетично мо
дифікованих організмів, окрім
їх виробництва для експорту.
Забороняється також ввезення
ГМО на територію України —
законодавці мають намір дозво
лити це тільки для для наукових
цілей.
За даними авторів докумен
та, в Україні сьогодні ніхто не
контролює імпорт та виробни
цтво таких продуктів. Розроб
ники наводять неофіційні дані,
за якими в Україні модифікова
ними картоплею, соєю і куку
рудзою зайнято від 50 до 70%
посівних площ.

У жовтні на вторинному ринку
нерухомості в регіонах України
найвища ціна квадратного мет
ра була зафіксована в Донець
ку, а найменша — в Чернігові.
За місяць ріелтори всіх регіонів
зіткнулися з проблемою прода
жів: пропозиція в рази переви
щує попит. Про це кореспон
денту ЛІГАБізнесІнформ розпо
віли представники ріелторсь
кого бізнесу різних регіонів
України.

Українці не вірять
в їжу
Переважна більшість (81% опи
таних) українців згодна, що
більшість продуктів харчування
на українському ринку зробле
на з штучних компонентів.
Не згодні з цим твердженням
лише 12% опитаних. Про це
свідчать результати соціологіч
ного дослідження «Українці
і продукти харчування», прове
деного Research & Branding
Group.

Медогляд на кордоні
Громадяни, які приїжджають
до Росії з України, піддавати
муться медогляду. Таку проце
дуру пообіцяла запровадити
замміністра охорони здоров’я
РФ Вероніка Скворцова.
Як передає «Ехо Москви»,
медогляд відбуватиметься пря
мо на кордоні. «Якщо у пасажи
ра виявлять ознаки ГРВІ, прово
дитиметься лікування», — гово
рить Скворцова. В особливих
випадках людину відправляти
муть на карантин.
У Росії на 5 листопада зареєс
тровано 3122 випадки захво
рювання на грип А(H1N1), 14
чоловік померли. Саме тому
у низці регіонів Росії жителів
зобов’язали носити захисні
маски.

КОРОТКО
ЧАСНИК z 4 листопада вно
чі у міжнародному автомо
більному пункті пропуску
«Краковець — Корчова»
(Львівська обл.) працівники
митниці припинили спробу
незаконного ввезення на
митну територію України 19
тонн часнику, інформує
УНІАН.
Контрабандисти
значно занизили ціну.
ПІРАТИ z 5 листопада в Ін
дійському океані в 285 милях
від узбережжя Танзанії сома
лійські пірати захопили бал
кер Delvina з українськофі
ліппінським екіпажем на бор
ту, який складався із 21 осо
би — сімох громадян України
та 14 громадян Філіппін.

РАСИЗМ z В Україні за ра
сизм даватимуть вісім років
ув’язнення. Також перебаче
но покарання штрафом від
500 неоподатковуваних міні
мумів. Відповідний закон
ухвалено Верховною Радою в
першому читанні.
СТОП z Дев’яти підприємст
вам Австрії, Польщі, Німеччи
ни, Бельгії, Франції і В’єтнаму
тимчасово заборонено ввезен
ня тваринницької продукції до
України. Мова йде, зокрема,
про мед, рибу, м’ясо, сир та
кормові добавки. Загалом, віт
чизняна ветеринарна служба
з початку року провела обсте
ження продукції 78 іноземних
підприємств.
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ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ

Незаспокійливі ліки Дитячі
ФОТО: УНІАН

Влада закупила
трохи
«Таміфлю», але
залишила
українців
без інших
важливих
та популярних
медпрепаратів

Скандал в Артеку — лише
верхівка айсбергу численних
проблем українського дитинства

П

оки політики змага
ються за звання «борців
із педофілією», тисячі
українських дітей по
терпають від проблем,
яких немає ані в офіційних пові
домленнях, ані в кошмарному сні.
Картина невтішна: тисячі хворих
на ВІЛ, масове пияцтво підлітків,
побої в родині, збільшення кількос
ті сиріт та безпритульних. І це ли
ше початок довгого переліку дитя
чих проблем, складеного фахівця
ми міжнародних організацій.
Саме для них скандал в Артеку —
лише мала верхівка айсбергу. Фак
ти свідчать, що маленьким україн
цям, про яких кинулися дбати після
«педофілгейту», наразі варто пок
ладатися тільки на милосердя долі.

Е

підемія грипу вперше
з радянських часів по
ставила перед українця
ми проблему дефіциту
ліків. Люди знов поба
чили порожні полиці, коли при
дбати найнеобхідніше неможли
во навіть на «чорному» ринку —
оксолінову мазь, захисні маски,
марлю, вітамін С, противірусні
препарати... Влада розводить ру
ками та відправляє хворих до лі
карень: мовляв, допоможуть
тільки там. А ось виробники та
імпортери препаратів опинилися
в заручниках у постачальників:
заводи гальмує нестача сирови
ни, а великих трейдерів — вели
кий попит при обмежених мож
ливостях.
ЛІКАРНІ З «ТАМІФЛЮ»,
ЛЮДИ — БЕЗ ЛІКІВ
«Таміфлю» у лікарнях є. Його по
ки що вистачає, щоб лікувати тих,
хто звернувся за допомогою, —
каже Андрій Віленський, заступ
ник начальника медичного об’єд
нання «Старокиївське». — Але ду
же важко прогнозувати, що буде
далі. Кількість звернень за п’ять
днів зросла від однієї тисячі до
трьох з половиною! І якщо дійсно
є ознаки грипу — висока темпе
ратура, головний біль, кашель
і погане самопочуття, то за реко
мендацією ВООЗ проводимо ліку
вання «Таміфлю».
А ось дешевших, але також не
обхідніх ліків, медичний заклад не
гарантує. Якщо у вас діагностува
ли, наприклад, ГРВІ, то лікар дає
лише рекомендації. Вітамін С та
жарознижувальні, у такому ви
падку, доведеться шукати самому.
«У мене діагностували засту
ду, — каже 30річний киянин Ві
талій Бондаренко. — Лікар випи
сав «АСС» і «Лазолван». Купив лі
ки в аптеці при поліклініці. Там
і «Афлубін» був, його купив сино
ві для профілактики. Бо у звичай
них аптеках його немає».
Так і є: пов’язки, «Арбідол»,
«Аміксин», «Амізон», «Афлубін»,
оксолінова мазь у продажу є рід
кістю від часу оголошення про
епідемію — тобто від 30 жовтня.
«Вдалося купити дві пляшечки
імуностимулюючої настоянки
ехінацеї за 3 гривні 90 копійок, —
каже 28річна киянка Оксана
Зайчик. — Третій день її п’ємо.
15–20 капель за півгодини до їди
тричі на день. Пов’язки пошила
сама. Бинт був удома. Дві собі і дві
чоловікові. Одну вдягаю, коли йду
на роботу, іншу — коли поверта
юся. Доньку відвезли до батьків
у село, там запаслися часником,
цибулею, малиновим варенням

Вартість ліків проти
грипу
Арбідол

33.30 грн

Амізон

34.34 грн

Афлубін

34.55 грн

Аміксин

153.57 грн

Оксолінова мазь

8–9 грн

хвороби влади

та калиною. Вечеряємо обов’язко
во з тим антивірусним меню».
Тим, хто має родичів у селі, дій
сно пощастило: всі імуностиму
люючі продукти підскочили у ці
ні. Вартість часнику зросла утри
чі — до 30–40 гривень. Одна шту
ка — дві гривні. Лимони у Києві,
наприклад, ще тиждень тому
можна було купити по сім гри
вень за один кілограм. Нині у су
пермаркетах зустрічаються най
дешевші по 20 гривень. На базарі
у деяких регіонах за один кіло
грам лимонів просять півсотні.
КОНВЕЄР ЗДОРОВ’Я
ЗЛАМАВСЯ
Коли можна буде вільно купувати
ліки в аптеках, сказати не мо
жуть. Найчастіша відповідь про
давця — «очікуємо товар».
«Співробітники аптек та офісу
роблять усе, аби забезпечити наяв
ність у мережі необхідних ліків, —
каже комерційний директор
ТОВ «Фармастор» Інна Овсянніко

ровину, ми її два тижні контролю
ємо, потім напрацьовуємо препа
рат, а потім знову два тижні кон
тролюємо. Такі вимоги законо
давства і міжнародних стандар
тів. Тож якщо сьогодні нам заве
зуть сировину, то препарат потра
пить на ринок, у кращому випад
ку, у кінці місяця».
Схожі проблеми і в компаній,
що імпортують ліки в Україну.
Препарати за кордоном замовле
ні, виробники готові їх продати,
але не так швидко, як би того
хотілося.
«Ми зв’язалися з усіма виробни
ками, з якими безпосередньо пра
цюємо, і передали їм прохання на
дати медикаменти у необхідній
кількості, — каже Ірина Лазарен
кова, генеральний директор фар
мацевтичної компанії «Артур
К». — Але для більшості виробни
ків пріоритет — держзамовлення,
а вже потім оптовики. Безумовно,
для імпортування ліків потрібен
час. Ми докладаємо усіх зусиль,

Якщо сьогодні до виробника завезуть сировину,
то препарат потрапить на ринок, у кращому
випадку, у кінці місяця
ва. — Але якщо дистриб’ютор не
відвантажить нам замовлених лі
ків, то взяти їх нам буде ніде. У нас
замовлення в усіх дистриб’юторів,
але у них немає товару. Ми ж не хо
ваємо його, а навпаки — зацікав
лені якнайбільше продавати! Адже
це наш прибуток».
Надії на вітчизняного виробни
ка, який мав би компенсувати не
стачу, також виявилися марними.
Навіть профілактичні засоби че
рез великий попит не встигають
робити. Наприклад, фармфірма
«Дарниця» до кінця тижня зможе
виробити близько 400 тисяч упа
ковок оксолінової мазі. Далі ви
робництво препарату призупи
ниться через відсутність імпорт
ної сировини. Наступна партія
з’явиться не раніше, ніж через
місяць.
«Виробництво ліків це не ви
робництво, приміром, пляшок —
зробили і продали, — зазначили
Єдиному Центру в адміністрації
підприємства. — Отримавши си

аби пришвидшити усі процедури».
Але не всі перешкоди можна по
долати швидко — і особливо ук
раїнські митні кордони. Хоч вла
да і могла б полегшити розмит
нення для ліків стратегічного
призначення чи сировини для їх
виробництва, нічого зроблено не
було. «Імпортуються ліки на за
гальних умовах. Ні про які спро
щення чи пільги не йдеться», —
повідомила Лазаренкова.
Тож українці мають вдовольни
тися лише 700 тисячами доз «Та
міфлю», які уряд доставлятиме по
лікарнях. Але щороку на грип та
ГРВІ тільки офіційно хворіють
5–6 мільйонів українців. Ще біль
ше мовчки йдуть до аптек та ря
туються самотужки. Цьогоріч цей
контингент залишається з епіде
мією сам на сам — люди озброєні
малиною, лимоном та часником,
але не мають сучасних медпре
паратів.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО

П’ЯНИЙ КУТ
За даними ЮНІСЕФ, недитячі
проблеми супроводжують молоду
генерацію від самого народження.
Щороку, за оцінками експертів,
80% немовлят потерпають від за
хворювань, пов’язаних із дефіци
том йоду в організмах їхніх мате
рів. Коли малеча доростає до під
літкового віку, то стикається з фа
тальними спокусами — у формі
тютюну, алкоголю, наркотиків.

Майже п’ята частина
підлітків сказала, що їхні
друзі щонайменше раз
на тиждень напиваються
За результатами європейського
опитування школярів ESPAD, 63%
українських дітей в свої 15 років
вже курили, 91% — вживали алко
голь, а 14% — курили марихуану.
Про алкоголь — окрема історія.
За статистикою, збільшується
кількість дітей, які щотижня вжи
вають міцні напої, каже голова
Українського інституту соцдослід
жень Ольга Балакірєва. «Майже
п’ята частина підлітків нам сказа
ла, що їхні друзі щонайменше раз
на тиждень напиваються», — за
уважує пані Балакірєва.
Але найстрашнішою загрозою,
безперечно, є ВІЛ/СНІД. Кількість
зареєстрованих випадків заражен
ня цією хворобою за останні п’ять
років зросла у 13 разів. У центрі ВІЛ
епідемії в Україні — неповнолітні
з груп найвищого ризику. Досі при
діляється мало уваги забезпеченню
їхнього доступу до медичних і соці
альних послуг, нарікають в укра
їнському відділенні ЮНІСЕФ.
Нерідко діти потерпають і від
насильства у родинах. Омбудсмен
Ніна Карпачова зазначила: за
останні три роки з цих питань до
неї звернулися безпосередньо
близько 1300 неповнолітніх.
Порушуються і права підлітків
на житло. А ще 40–50 дітей з Укра
їни щороку визнаються потерпіли
ми від торгівлі людьми. В 2009му
злочинний план, імовірно, буде
перевиконано: лише за перше пів
річчя від «торговців живим това
ром» постраждали 35 дітей. І це
тільки офіційно.
КУДИ ЙДУТЬ ГРОШІ?
Попри те що гроші на вирішення
проблем українських дітей з бюд
жету виділяються чималі, до дітей
здебільшого вони не доходять.

Майже все з’їдає адміністратив
ний апарат.
Так, на фінансування дитячого
оздоровлення торік виділено
163 мільйони гривень. На ці кошти
було оздоровлено 300 тисяч ді
тей — тобто трохи більше 500 гри
вень на дитину. Але «на організа
ційноуправлінські заходи» при
цьому витрачено аж 455 мільйонів
гривень. Плюс зарплати працівни
кам фонду — ще 270 мільйонів.
Отже, на реальне оздоровлення йде
одна сьома від бюджетних коштів.
При цьому на лікування та
розваги однієї дитини виділялося
лише 3 гривні на день, на харчу
вання — 30. Маємо аналогічну
картину і з інтернатами. Загалом,
із 72,7 гривні, виділених держа
вою на утримання дітей в інтерна
тах, безпосередньо на дитину йде
6,8 гривні. Левова частка коштів
витрачається на зарплату персо
налу інтернату, на ремонт примі
щень, комунальні послуги.
Але, як зазначає заступник мініс
тра у справах сім’ї, молоді й спорту
Тетяна Кондратюк, «90% виділених
державою коштів на сироту в інтер
наті до неї так і не доходять». А як
що і доходять, то не до всіх. З 95 ти
сяч сиріт виплати отримує лише
п’ята частина — через складну сис
тему оформлення соцвиплат.
ПРАВА Є, А ЗАХИСТУ НЕМАЄ
Що ж до педофілів, які останній
час розбурхують суспільну думку,
то тут все ще складніше. Голова
Всеукраїнської фундації «Захист
прав дітей», юристка Євгенія Пав
лова каже: «Жодних дієвих меха
нізмів із виявлення і реагування
на такі злочини у нас до цього ча
су немає. Нібито теоретично пра
ва дітей захищені, але немає меха
нізму цього захисту». За її спосте
реженнями, у ЗМІ не раз порушу
валися теми сексуального насиль
ства над дітьми, але «ми не бачи
мо, щоб хтось був покараний».
Віталій Закладний, психіатр
з Полтавської області, каже, що
90% таких випадків залишається
поза увагою, тому що в сім’ях це
намагаються приховати. « Хоча фі
зичне покарання у нас забороне
не, ніхто про це не знає. Ніхто не
говорить про те, якої шкоди це
завдає», — каже Закладний.
Отже, насправді у дітей проблем
не менше, ніж у дорослих. Ось
тільки дорослі їх чомусь не хочуть
помічати. Особливо, коли зайняті
здобуттям крісел та мандатів.
НАТАЛІЯ ВИНОГРАДОВА
ФОТО: PHL
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КОРИСНІ ПОРАДИ

ПОГОДА

Теплі обійми холоду
ФОТО: УНІАН

Сміх, музика і спорт
зміцнять імунітет
Зміцнювати на зиму імунітет не обов’язково дорогими
медичними препаратами. Є більш ефективні і безпечні засоби.
Головне — робити це методично і регулярно
Масаж
Лімфодренаж швидко позбавить організм від токсинів. Масаж по
ліпшить живлення тканин, зміцнить імунну систему. Він діє не
лише на поверхневі тканини і м’язи, а й майже на всі системи та
органи. Окрім виведення шлаків і поліпшення стану шкіри, ма
саж допоможе прибрати й кілька сантиметрів жирових відкла
день. Кількість сеансів визначить спеціаліст, однак їх має бути не
менше семи.
Сміх
Психологи радять: більше жартуйте. Сміятися можна над чим зав
годно, адже сміх стимулює роботу імунної системи, при цьому зни
жується рівень стресу і тривожності. Крім того, сміх розслаблює
мускулатуру і збільшує споживання кисню. Загалом, давно дове
дено, що люди з гарним почуттям гумору мають міцне здоров’я.
Сон
Вісім повноцінних годин сну щодоби роблять дива для імунітету.
Натомість дефіцит сну веде до підвищення у крові гормонів стре
су, що погано позначається на стані імунної системи.
Спорт
Не варто забувати, що фізична активність є чудовим способом
зняти стрес і відволіктися від буденності. Спортивні заняття сти
мулюють у людини вироблення саме тих гормонів, що беруть
участь у створенні здорового захисту від інфекцій.

ні показники. Та це абсолютно не
виключає коротких періодів до
сить різких похолодань», — заува
жив пан Кульбіда.

Ягоди і метеорологи вказують
на зиму зі знаком «плюс»

З

а народним повір’ям,
якщо ведмеді почина
ють готуватися до зимо
вої сплячки раніше жов
тня, це на холодну зиму.
Наприклад, 2006 року, коли осінь
і зима в столиці були незвично
теплими, ведмеді місцевого зоо
парку й не думали про барліг.
Тим часом ще з середини мину
лого місяця дехто з клишавих за
ходився готуватися до сезонної
сплячки. Уже більше трьох тижнів
уссурійська ведмедиця Бона і біло
груда Бура надають перевагу від
починку в затишній хатинці з сіна,
ніж щоденним прогулянкам на
свіжому повітрі. Але деякі спеціа
лісти впевнені: зима не буде суво
рою. А звірів, вочевидь, втомили
численні відвідувачі.
ГОРОБИНА ЗАМІСТЬ
БАРОМЕТРА
«Якщо судити з цьогорічної По
крови, зима буде дуже холод
ною», — стверджує автор книги
«Таємна кухня погоди», народний
синоптик Володимир Лис. Дійсно,
у День українського козацтва май
же по всій Україні було похмуро,
подекуди йшов дощ та вирував
пронизливий осінній вітер.
Утім, за словами пана Володими
ра, прогноз на Покрову іноді супе
речить іншим спостереженням.
Візьмемо, наприклад, колір горо
бини. «Цьогоріч на Волині вона бу
ла не дуже червоною, а радше
тьмяною. А саме яскраво червона
горобина віщує дуже холодну зи
му», — повідав пан Лис. Тому його
прогноз — незвично тепла погода
як для осені до середини листопа
да, далі похолодання і сніг. «У пер
шій половині грудня буде зимова
погода. Після — холод дещо відсту
пить. Що буде далі, довідаємося зі
спостережень за природою у пері
од з 26 грудня до 6 січня», — підсу
мував народний синоптик.
Натомість його колега Валерій
Некрасов прогнозує морози вже
в листопаді. «Снігу навалить
у грудні, буде ожеледь. Але зима
буде дуже короткою. У березні ста
не зовсім тепло», — запевнив
експерт.
ТЕПЛІШЕ ЗА СТАТИСТИКУ
Значно обережнішими в прогно
зах на зиму виступають метеоро
логи. «Варто розуміти, що точних
прогнозів на зимові місяці просто
не існує», — роз’яснив начальник
Українського гідрометеорологіч
ного центру Микола Кульбіда. Але

є ще багаторічні дані та закономір
ності. Саме на основі їх можна ро
бити ті чи інші припущення, вва
жає метеоролог.
Отже, за останні п’ятдесят років
зима в Україні потеплішала на два
градуси. «Найтепліші у нас січень
лютий, хоча раніше ці місяці були
ядром зими. Тепер же ядро укра
їнської зими у грудні. Тобто почи
нається зима справжніми холода
ми, а потім вони перериваються.

Середня температура
зими буде вищою за
звичні показники. Та це
не виключає коротких
періодів різких
похолодань
Тривалість української зими ни
ні — півтора місяці з урахуванням
відлиг», — зазначає в інтерв’ю га
зеті «Експрес» Маргарита Бара
баш, старший науковий співробіт
ник Інституту гідрометеорології.
Дійсно, є дуже висока ймовір
ність того, що й ця зима буде теп
лою. «Загальна середня темпера
тура у зимовий період, вочевидь,
буде вищою за середні багаторіч

НАЙУРОЖАЙНІША ЗИМА
У такому випадку Микола Івано
вич радить українцям, а особливо
тим, хто працює на землі, мати на
увазі три речі.
Поперше, останніми роками
спостерігається доволі тривалий
період теплої погоди восени, яка
захоплює навіть частину зими.
Подруге, період осінньої веге
тації, тобто життєвої активності
озимих культур, також збільшив
ся. Усе це дає можливість аграріям
переносити строки сівби озимих
на більш пізній період.
І потретє, весна в останні роки
також приходить значно раніше,
відтак період зимового спокою
рослин зовсім невеликий.
Усі ці кліматичні зміни, за слова
ми науковців, можуть бути спри
ятливими для сільського господар
ства та зростання врожаю. «Якщо
ще років 30 тому середній відсоток
зимової загибелі становив у серед
ньому по країні близько 10%, то
останнім часом, за винятком окре
мих років, цей показник колива
ється на рівні 3–5%, зрідка 7%», —
наголошує Микола Кульбіда.
Що ж, тепер залишилося тільки
виростити та зібрати врожай — го
ловне, що природа не проти.
СТЕПАН КУЩУК

Зимові витрати родини
Олійні радіатори —
від 130 грн.

Куртка пухова —
від 800 грн.

Лижі —
від 1000 грн.

Поролон для вікон —
від 9 грн. за метр

Черевики зимові —
від 800 грн.
Рукавички зимові —
від 150 грн.
Ехінацея —
від 15 грн.

Шапка —
від 70 грн.

Вовняний
шарф —
від 150 грн.

Вода
Пити багато води дуже важливо для здоров’я — зокрема, шкіри.
Адже саме вона є першим захисним бар’єром тіла. Для правиль
ного водносольового балансу людина має випивати в день міні
мум 1,5–2 літри чистої води. А якщо додати у воду сік лимона і
мед, можна очистити організм і забезпечити себе вітамінами.
Харчування
Повні люди гірше справляються з будьякими інфекціями, тому
краще підтримувати нормальну вагу. Здоровий раціон має місти
ти багато фруктів та овочів. Взимку не варто забувати про цибу
лю, часник, хрін і гірчицю. І слід прислуховуватись до свого орга
нізму — він підкаже, яких вітамінів і мікроелементів не вистачає.
ФОТО: PHL

Недосип —
шлях до гіпертонії

Захистіть суглоби
змолоду

Американські учені на основі
досліджень дійшли висновку,
що постійна нестача сну в лю
дей віком від 25 років веде до
підвищеного кров’яного тиску:
при недосипі хоча б 1 годину
щодоби упродовж 5 років одра
зу на третину зростає ризик гі
пертонії, повідомляє видання
CyberSecurity.
Медики також зазначають,
що їхні дослідження підтверд
жують поширену теорію, за
якою люди, котрим щодня тре
ба прокидатися раніше тради
ційних 8–9 ранку, частіше
страждають підвищеним тис
ком і мають понаднормову вагу
через порушення обміну речо
вин. Учені кажуть, що загалом
люди мусять спати не менше
7–9 годин на добу, однак ниніш
ній спосіб життя часто супере
чить такій вимозі організму.
Зокрема, дослідження виявили,
що лише 1% з півтисячі опита
них людей спав належні 8 годин
або більше. У середньому опита
ні спали близько 6 годин. Лікарі
також з’ясували, що існує залеж
ність між первинним недоси
пом і наступним хронічним без
сонням, яке лікується тільки ме
дикаментозно. Встановлено, що
проблеми зі сном частіше ма
ють чоловіки, які згодом страж
дають на гіпертонію.

Восени загострюються хвороби
суглобів. Молодь здебільшого
хворіє через недоліковані се
зонні застуди. Наприклад, недо
лікована ангіна може спровоку
вати гостру ревматичну лихо
манку. Вона супроводжується
температурою і почервонінням
суглобів. У такому випадку ліка
рі радять прийняти таблетку ас
пірину або диклофенак натрію
для зняття болю. Але далі
обов’язково треба звернутися
до лікарів: вони пропишуть ан
тибіотики і гормони, щоб не
було подальших ускладнень —
запалення серця чи нирок.
Ті, кому за 40, можуть відчува
ти дискомфорт у суглобах,
пов’язаний із віковими змінами.
Найчастіша причина — дефор
муючий артроз. У такому разі
біль радять знімати препаратами
на основі індометацину або ме
локсикаму. Ефективні також пре
парати, які поліпшують обмін ре
човин у суглобній тканині — хон
дроїтину сульфат і глюкозамін.
Окрім медикаментів, людям із
хворими суглобами радять звер
нути увагу на харчування. Їсти
холодець, у якому є хондроїтин,
пити молоко, яке містить каль
цій. Саме з молока цей елемент
засвоюється найкраще, тому фа
хівці радять випивати його не
менше 300—400 мл щодня.
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РОЗВАГИ
ВІДПОЧИНОК

Ван Дамму сподобались
українці та борщ
ФОТО: УНІАН

Н

а закриття Міжнародно
го кінофестивалю «Мо
лодість», який нещодав
но відбувся в Києві, заві
тав ЖанКлод Ван Дамм,
зірка «Кривавого спорту», «Подвій
ного удару», «Універсального солда
та» і «Легіонера». У Києві бель
гійський актор гуляв по кіностудії
імені Довженка, розповідав про пла
ни зняти тут кіно, пив горілку та об
лизував пальчики від української
кухні, повідомляє ТаблоID.
«Мені майже 50 років, у мене до
статньо грошей для щастя, і я прос
то хочу робити хороші фільми», —
сказав ЖанКлод.
Повідомляється також, що на
«Довженка» актор приїхав з відомим
сценаристом Робертом Родатом
(«Врятувати рядового Райана»).

За деякими припущеннями, Ван
Дамм збирається зняти в Україні «не
один фільм, а цілу серію бойовиків
і різні ТБпроекти».
Також стало відомо, що знамени
тому бельгійцю запропонували зня
тися в українському фільмі, який по
ки що має дві робочі назви —
«Дамський гамбіт» і «Вежа».
ЖанКлод представив українським
кіноглядачам свою режисерську ро
боту, комедію «Ж.К.В.Д» — у її назві
сховані ініціали актора. А вже на
ступного дня бельгієць «накотив» на
відкритті одного київського арт
клубу. На цій вечірці Ван Дамм час
від часу піднімав келих і вигукував:
«За Україну!» Під кінець вечора за
їжджий суперстар вже свистів у два
пальці, пив горілку з келиха для пи
ва, цілував друзів у маківку, розда

вав компліменти жінкам і голосив:
«Будьмо!» А вже сідаючи у машину,
Ван Дамм відверто зізнався: «Я
п’яний!»
От тільки, кажуть, до їжі ЖанКлод
за весь вечір і не доторкнувся. Хоча,
як розповіли працівники ресторану
готелю, актор вподобав їхній куря
чий бульйон, голубці та стейк.
«Я вже куштував ваш борщ — ду
же смачно. У вас взагалі вся їжа —
пальчики оближеш!» — також додав
сам «Легіонер». Припали до душі ак
тору й українці.
«Дуже милі, справжні та шляхет
ні. Люди навколо мене готові зроби
ти все, щоб я почувався чудово. Але
я не збираюся поводитися, як при
мадонна... Я взагалі хочу почувати
ся тут, як вдома», — зітхав Ван
Дамм.
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ГОРОСКОП (9–15 листопада)
Овен
Перша половина тижня
сприятлива для сміливих
і відповідальних вчинків —
можна приймати серйозні рішення.
Однак не варто ризикувати і діяти не=
обдумано. Наприкінці тижня зможете
розкрити мотиви своїх вчинків з не=
очікуваного боку. Цей період травма=
тично небезпечний — слід бути обе=
режними з рідиною та електрикою.
Тілець
Початок тижня принесе нові
перспективи на особистому
фронті, допоможе розкрити
себе і партнера з нового боку. Це
гарний час для пошуку спільних інте=
ресів. У ширшому сенсі — будь=яка
спільна діяльність буде сприятливою
і розвиватиме стосунки. Наприкінці
тижня тенденція збережеться, однак
слід буде більше дослуховуватися до
думок партнера.
Близнюки
Цього тижня планети обіця=
ють вам успіхи у роботі —
можливе просування по
службі. При цьому зірки рекоменду=
ють не займатися справами, які ви
недостатньо знаєте. На початку тиж=
ня зможете працювати більш інтен=
сивно, тому на цей період краще
спланувати найважливіші завдання.
Тиждень буде вдалим і для турботи
про своє здоров'я.
Рак
Тиждень принесе вам бага=
то романтики, особисте
життя вийде на перший
план. Початок тижня дасть можли=
вість зміцнити існуючі стосунки або
познайомитися з гідною людиною.
Однак не форсуйте події, не нама=
гайтеся отримати від стосунків,
особливо нових, усе. Віддайте пере=
вагу якості, а не кількості у від=
носинах.
Лев
Цього тижня ви успішно ви=
рішуватимете питання,
пов’язані з домом і роди=
ною, а також із майном, кредитами
і заставами. Якщо укладатимете уго=
ди, варто звернутися по допомогу до
професіоналів. На початку тижня та=
кож можете розпочати ремонт. Однак
розраховувати доведеться на се=
бе — у родини навряд чи буде ба=
жання допомогти.
Діва
Перша половина тижня вда=
ла для флірту. Але не варто
робити це на роботі — це
може зашкодити діловій репутації.
Цього тижня ви також можете вдало
вирішити сімейні проблеми, подола=
ти розбіжності та конфлікти з другою
половиною. Втім, не варто зациклю=
ватися на побутових питаннях — це
навпаки може спричинити сварку.

Терези
Цього тижня ви зможете
ефективно вирішувати будь=
які питання, пов’язані з гро=
шима. Це вдалий момент ефективно
вкласти заощадження або заробити.
Водночас зірки рекомендують ско=
ротити витрати на розваги. На почат=
ку тижня можете робити великі по=
купки та реалізувати свої плани про
досягнення фінансової стабільності.
Скорпіон
Цього тижня ви будете
в центрі уваги. Від вашої по=
ведінки зараз залежить ду=
же багато. Нині для вас буде дуже
важливою інформація — можете от=
римати важливі відомості. Варто
проявити себе у творчості — буде
багато шансів для самореалізації.
Слід уникати конфліктів із близькими
родичами і не бути дуже консерва=
тивними.
Стрілець
Зірки рекомендують вам бу=
ти активними. Тиждень під=
ходить для відпочинку, від=
новлення сил — зараз варто уникати
стресів, перенапруження, які можуть
призвести до негативних наслідків
для здоров’я. Краще більше часу
проводити вдома з близькими людь=
ми. На початку тижня висока імовір=
ність додаткових доходів або за=
робітку.
Козеріг
Більше спілкуйтесь із друзя=
ми — від них можна отри=
мати дуже важливу і цікаву
інформацію, пораду. Варто навіть
сформувати навколо себе команду
однодумців, об’єднати людей зі схо=
жими інтересами. Однак всі почи=
нання, пов’язані з комерцією, цього
тижня краще відкласти — ефективни=
ми вони будуть пізніше.
Водолій
Планети радять вам скон=
центруватися на чіткому
формулюванні та досягнен=
ні ваших цілей. Уникайте егоїзму, вра=
ховуйте чужу думку, тоді меншим бу=
де ризик конфліктів. Також у цей пері=
од можете добитися успіху і популяр=
ності, але для цього доведеться до=
класти чимало зусиль або зробити
матеріальну інвестицію у справу,
якою займаєтесь.
Риби
Цього тижня може змінити=
ся ваш світогляд. Тому біль=
ше спілкуйтесь із друзями,
колегами. Втім, варто уникати спілку=
вання з тими, хто силою намагати=
меться змінити ваш світогляд. Цей
час підходить для навчання — ви
добре засвоюєте інформацію, а та=
кож для наукової діяльності і по=
дорожей.

АНЕКДОТИ
По горизонталі: 1. Збиті білки на десерт.
3. Жіноче пальто позаминулого сторіччя.
5. Спосіб руху цін та жаб. 10. Місце війсь=
кових дій. 11. Чимось видатний проміжок
часу. 12. Довгий мисливський батіг.
14. Вода з точки зору хіміка. 16. Країна,
де жив Мауглі. 18. Дорогоцінний камінь
вустами предків. 21. «Лопатка» з арсена=
лу будівельника. 23. «Кермо водія» на во=
зі. 25. Брехня чоловічого роду. 28. Готель
з повним утриманням. 31. Обстановка
в кімнаті. 32. Римський диктатор, вбитий
Брутом. 33. Геодезичний прилад для ви=
міру висот. 34. І мітинг, і демонстрація.
35. Субстанція для виготовлення бензину.
По вертикалі: 1. «Паливо» для сонячної
батареї. 2. «Подіум» для виступу поп=зірки.
3. «Задушевний» спів коника. 4. «Друга по=
ловина» священика. 6. Три взводи солда=
тів. 7. Наша відповідь акордеону. 8. Куку=
рудза на полях Іспанії. 9. Дворянин з бере=
гів Темзи. 13. «Горщик» малюка на липуч=
ках. 15. «Плоскогубці» в руці коваля.
17. «Молодша сестра» блискавки.
19. «Бюрократ» з князівської канцелярії.
20. Герой фільму «Матриця». 21. Бойовий
«крик» змії. 22. Велика промислова корпо=
рація. 23. Теж саме, що й дикція. 24. Ме=
реживний комір королівського вбрання.
26. Склад для натирання лиж. 27. Колек=
тивна ділова зустріч. 29. «Дріт», що прово=
дить біль. 30. Дерев’яний божок з кумирні.

Політики понесли непомірну втрату — паніка закінчилась.
zzz
Оголошення: Міняю 100 марлевих пов’язок і 30 тюбиків
оксоліну на «Ланос» у хорошому стані і нову круту мобілку.
zzz
У зв’язку з тим, що в аптеках відсутні ліки для профілакти
ки та лікування грипу, замість них буде продаватись бро
шура з виступом нашого прем’єра. Приймати по 34 рази
на день замість ліків. Одужання тих, хто не помре, гаран
товано. Побічних ефектів немає.
zzz
Справедливість — це коли всім дістається порівну, а то
бі — трохи більше.
zzz
Новини психіатрії:
Наразі у психлікарнях практично немає Наполеонів.
Нинішні хворі просто не знають, хто це такий.
zzz
Ми — країна парадоксів. Народжуваність падає, смерт
ність зростає, а житло щороку дорожчає.
zzz
На прохання ДАІ учені розробили новий радар — він одра
зу показує суму, яку має сплатити водій, щоб від нього від
чепився інспектор...
zzz
У наступній програмі «Україна має таланти» візьме участь
Арсеній Яценюк. За допомогою звичайного целофанового
пакету і столярного клея він покаже, як можна врятувати
країну.
zzz
— Чебурашко, ти мене чуєш?
— Гєно, подивись на мене, я чую кожного!!!

