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СТОР. 2

Віктор Тополов:

Обирати
сутнісне

Найкраще крісло України
X Стор. 2–3

ФОТО: PHL

Як щастить
українцям
Ми звикли нарікати на долю, а не
хизуватися успіхами. Тому іно
земці занесли Україну до списку
«нещасних» країн. Але фахівці
впевнені: ми маємо свої «фірмо
ві» методи — як розслабитися та
зробити життя яскравішим. Го
ловне, що допомогає українцям
якомога більше радіти, — гармо
нія у власній родині. На другому
місці — стабільні доходи та
кар’єрний ріст.
X Стор. 7

СУСПІЛЬСТВО

СТОР. 6

Хатинка з
перспективою
Ближче до виборів чиновники ак
тивніше заговорили про житлові
довгобуди. Розрахунок простий:у
чергах на квартири стоїть міль
йон з чвертю українських сімей,
а це — потенційні виборці. Однак
викупити за гроші бюджету уряд
може не більше 10 тисяч квартир,
готових на 70%.

У Києві відкрили
пам’ятник свободі

стор. 8
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Важливо зрозуміти: у кожній нормальній країні вибори дають
суспільству надію на оновлення, на розвиток, на втілення мрій
ПОЛІТИКА

Кандидатський мінімум
ФОТО: PHL

Обирати
сутнісне

П

опри грипозну епіде
мію, яка, судячи
з офіційних заяв, то
спадає, то спалахує
з новою силою, деякі
події в нашій країні все ж ідуть
за планом. Цього тижня Цент
ральна виборча комісія, згідно
з графіком виборів президен
та, завершує прийом докумен
тів від кандидатів на цю поса
ду. Загалом стало зрозуміло,
хто почав або невдовзі почне
змагання за нашу з вами при
хильність, за голоси.
Не хочу зараз визначати шан
си на перемогу того чи іншого
політика. Зрештою, це менш
важливо, ніж оцінка того, що
пропонують українцям претен
денти на найвище крісло в краї
ні. Адже ця пропозиція дає бо
дай надію на те, що в нашій дер
жаві відбудуться якісні зміни.
Однак вдумливий аналіз про
грам, які оприлюднили деякі
з чільних кандидатів (інші поки
що широкому загалу невідомі),
наводить на думку, що суспіль
ству знову дають гасла замість
цілісних, реальних планів дій.
По суті, виборці мають обгово
рювати і зіставляти не конкрет
ні пропозиції, а політичні про
кламації. Але як не аналізуй об
тічні і красиві тези, так і не стає
зрозумілим, які ж головні зав
дання ставить перед собою той
чи інший кандидат. Запитань
значно більше, ніж відповідей.
Які податки зменшать, а які вве
дуть? Чи треба зберігати існую
чі пільги і дотації, чи якісь варто
скасувати? Медицина і далі дар
мова чи платна? А як щодо за
хисту довкілля?
Отже, якщо програми не да
ють відповіді на ці запитання,
треба апелювати до самих кан
дидатів. Ходити на їхні акції, за
питувати особисто, вимагати
змістовних пояснень. Порівню
вати те, в чому вони присягають
ся зараз, з їхніми попередніми
обіцянками. Вимагати звіту за
невиконання зобов’язань. Тобто
поводитися як активний, свідо
мий, розумний громадянин, а не
простолюдин, якого легко обду
рити красивою фразою. Голов
не — не бути байдужим і намага
тися про все це скласти власне
уявлення, а не мислити думками
сусіда чи начальника. Досить
вже жити чужим розумом!
Важливо зрозуміти: у кожній
нормальній країні вибори да
ють суспільству надію на онов
лення, на розвиток, на втілення
мрій. Для нас, на жаль, кожна
виборча кампанія — це міні
війна, в якій бруду значно біль
ше, ніж позитиву. Саме тому до
політиків треба ставитися кри
тично і вимагати від них відпо
віді лише на одне запитання:
що конкретно ти зробиш для
того, щоб в Україні жити стало
краще? І з почутого треба виби
рати тільки змістовне. І в під
сумку обирати сутнісне.

Охочих до крісла на Банковій
цього року менше на шість
чоловік, але скандалів та емоцій
вистачить на всю країну

Ф

інансова криза сут
тєво зменшила кіль
кість охочих стати
президентом, порів
няно з вибора
ми2004 — тоді кандидатів було
24, а сьогодні лише 18. Але від
цього виборчі перегони не стали
менш видовищними. Політики то
плачуть, то відмахуються від зви
нувачень, то насміхаються одне
з одного. Великий президентсь
кий забіг стартував під акомпане
мент скандалів і бурхливих
емоцій.

ПРОПАГАНДА У ЧАСИ ЕПІДЕМІЇ
Володимир Литвин вперше в жит
ті висунув свою кандидатуру на
президентські вибори. І від емоцій
розплакався перед телекамерами
прямо на урочистому з’їзді під час
висування кандидатом.
Юлія Тимошенко, яка теж
уперше бореться за президентсь
ку булаву, припустилася помил
ки під час свого висування на
Майдані. Вона звезла до Києва
понад сто тисяч людей, які напе
редодні оголошення сезонної епі
ВІКТОР ТОПОЛОВ демії грипу почули від Тимошен

ко: «І я знаю, що коли кожен з вас
поїде до себе додому, то частин
ку цієї доброї, прекрасної інфек
ції боротьби за свободу ви доне
сете до кожного села, селища
і міста. Ви зможете це зробити? Я
впевнена, що зможете...»
Люди змогли. Уже за тиждень по
Україні пішла пошесть смертель
ного грипу. Бютівські політтехно
логи, щоправда, потім видалили
на офіційному сайті Тимошенко
цю частину промови. Але спогади
залишилися. Як залишилось не до
веденим до кінця і розслідування
щодо звинувачень бютівських де
путатів у розбещенні дітей. Через
епідемію грипу справа зникла
з новинних стрічок, але обов’язко
во повернеться, тількино грип пе
рестане гіпнотизувати журналіс
тів статистикою.
Із небуття повернеться і питан
ня ісламістських радикалів у Кри
му, знову будуть студіювати тем
ні плями в біографіях мужніх
борців за економіку та газових
принцес. Тобто кампанія обіцяє
бути вигадливою. Тим паче акто
рів для цієї масовки — хоч греб
лю гати.

ПІД КРИЗОВУ КОСАРКУ
Цього тижня ЦВК завершила
прийом документів від охочих за
реєструватись кандидатами в пре
зиденти. Відмінність нинішньої
кампанії від виборів2004 — ско
рочення армії шукачів прези
дентської булави. П’ять років тому
на вибори пішли 26 претендентів.
На момент здачі номера статус
кандидата в президенти і супутню
недоторканність отримали 18 доб
ровольців. Решті 15м охочим ЦВК
відмовила: вони не змогли задо
вольнити всім вимогам закону.

УСЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКА РАТЬ
Те, що вибори почали бити по ки
шені кандидатів, змінило не тіль
ки кількісний, але й якісний ланд
шафт виборів. В цьому бюлетені
буде менше «сірих конячок», за
те — багато знайомих всім облич,
які мають на меті розкрутитись
напередодні можливих достроко
вих виборів до парламенту. І вже
на тих, наступних перегонах подо
лання тривідсоткового бар’єру
дасть персональну фракцію і шанс
зіграти у велику політику. І майже
не спростовують такої мети Ана

Серед кандидатів майже немає «сірих конячок».
Проте є багато знайомих облич, що мають на меті
розкрутитись напередодні виборів у Раду. Деякі з
них мають нагоду об’єднати зусилля – зокрема,
кандидати від демократичного табору
Останніми у ЦВК розглядали пи
тання щодо лідера НДП Людмили
Супрун та голови ПСПУ Наталії
Вітренко. До речі, Вітренко — од
на з «ветеранок руху». У президен
ти вона балотувалась і десять,
і п’ять років тому. Але зараз її під
косила фінансова новинка вибор
чого законодавства — збільшення
грошової застави з 0,5 до 2,5 міль
йона гривень, які повертаються
тільки учасникам другого туру ви
борів. Вітренко внесла близько
двох тисяч гривень і не одержала
омріяного кандидатського по
свідчення.

толій Гриценко, Арсеній Яценюк,
Петро Симоненко, Володимир
Литвин, Сергій Тігіпко, Юрій Кос
тенко, Олександр Мороз, Людми
ла Супрун та Олег Тягнибок.
На тлі цих політиків — здебіль
шого, стріляних політичних гороб
ців, — мають «технічний» вигляд
Олександр Пабат, котрий вже по
чав через суди вимагати зняття
Ющенка з виборів, юрист Олег Ря
боконь із фірми бютівської орбіти
впливу, Інна Богословська, яка
проросійськими гаслами ставить
на вуха і без того неспокійний
Крим, та Михайло Бродський,
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

ПОЛІТИКА
Доходи кандидатів
в президенти за 2008 р.
(млн грн.)
Янукович

4,858
Тимошенко

0,386
Яценюк

0,999
Ющенко

1,041
Симоненко

0,236
Тігіпко

20,262
Литвин

0,657
Гриценко

0,269
Тягнибок

0,189
Дані дослідження «Омнібус», проведеного компанією
TNS в жовтні 2009 року. Похибка не перевищує 3%

який завжди рубає правдуматку
про кого і коли йому заманеться.
Та найкумеднішою розробкою
політтехнологів є кандидат Василь
Противсіх. Президент ІваноФран
ківської торговопромислової па
лати напередодні реєстрації змі
нив прізвище Гуменюк на знайо
му всім графу у виборчому бюле
тені. З точки зору технологій Про
тивсіх відібрав лаври у свинарки
Лідії Вони, яка так і не дійшла до
реєстрації. Мабуть, ніхто із серйоз
них опонентів Юлії Тимошенко не
захотів викладати мільйони за та
ку «знахідку».
Єдине, що не змінилося, — ідео
логічний спектр кандидатів. Зно
ву маємо весь набір — від черво
нолівих до ультраправих з пере
ходом через усі відтінки лібералів
і консерваторів. На лівому фланзі
без змін — соціаліст Олександр
Мороз (5,8% у 2004 році) і кому
ніст Петро Симоненко (5%). Нара
зі Морозу не доводиться сподіва
тись на повторення старого ре
зультату, а шанси вождя КПУ під
твердити минулий показник хоч
і вельми реальні, але не більше то
го. Симптоматичним є парі між
Симоненком та екссоціалістом

ють великий капітал різного по
ходження. Донеччанин уособлює
українського виробникаекспор
тера, прем’єрка — українського
продавцяімпортера. Ющенко
більш зосереджений на українсь
кості та демократії як таких. Тому
він знаходиться ближче до право
го флангу кандидатів, з якими ціл
ком логічно міг би сформувати ці
лий демократичний пул.
Це, до речі, констатував лідер
Єдиного Центру Віктор Балога. За
ради збереження демократичної
ідеї в Україні він запропонував
кандидатам об’єднатись і підтри
мати одного — ключового — на
виборах. Адже і Яценюк, і Костен
ко, і Гриценко «росли завдяки
Ющенку і стояли з ним пліч
опліч... Вони родом із одного полі
тичного середовища».
Віктор Балога у своїй ідеї спира
ється на очевидну закономірність.
«Політична централізація очевид
на, укрупнення партій — це при
родній процес... І ті, хто об’єдна
ються першими, стануть лідера
ми. Так чому б не почати цей про
цес прямо зараз, не витрачаючи
гроші на технології, не плодячи
технічних кандидатів (і у Янукови

Віктор Балога: «Політична централізація очевидна,
укрупнення партій — це природній процес... І ті,
хто об’єднаються першими, стануть лідерами. Так
чому б не почати цей процес прямо зараз?»
Йосипом Вінським. Якщо лідер
Компартії досягне більше 4%, то
Вінський має публічно вибачи
тись. Зі свого боку, Симоненко
обіцяє вибороти понад 8% або пі
ти у відставку, якщо візьме менше.
Серед правих — ще більший
«розлад і хитання». Богословська
експлуатує російських націоналіс
тів, Тягнибок — українських. Звіс
но, градус суперечки між цими
кандидатами може розпалити не
одне вогнище в Україні, пошмато
ваній на три сорти ще на минулих
виборах.
ОБ’ЄДНАВЧИЙ ГАМБІТ
ДЛЯ ДЕМОКРАТІВ
На відміну від виборів2004, го
ловні кандидати на перемогу ни
ні — Янукович, Тимошенко та
Ющенко — у центральній частині
ідеологічного спектру. Однак во
ни мають певні відмінності. Яну
кович і Тимошенко представля

ча вони є, і у Тимошенко, і не по
одному)?..» — закликає лідер Єди
ного Центру.
Щодо самих виборів залиша
ються питання. Верховна Рада, як
це завжди буває перед виборами,
змінює законодавство, щоб уже
під час передвиборної кампанії
скасовувати прийняті нею ж змі
ни, створюючи атмосферу хаосу.
Так, Партія регіонів та БЮТ влітку
відкоригували закон про вибори
президента таким чином, що Кон
ституційний Суд восени забраку
вав кілька ключових положень.
Наразі у парламенті розглядають
ся нові зміни, які можуть ліквіду
вати законодавчі прогалини, з ве
ликими шансами на проходжен
ня. Це означає лише те, що оста
точно правила гри будуть прийня
ті майже напередодні голо
сування.
СЕРГІЙ ФЕДОРЧУК

ЕКСПЕРТНА ДУМКА
Євген
Копатько,
експерт
соціологічної
компанії
Research and
Branding Group:
— Виборча кам
панія почина
ється на тлі чер
гового погіршення соціальноеко
номічної ситуації, що чітко відоб
ражено в оцінках наших грома
дян. Якщо раніше відчувалася пев
на стабільність, то зараз тільки
24% громадян задоволені своїм
життям, а 74% — ні. Це доволі ви
сокий показник.
Водночас, якщо взяти за основу
показник стовідсоткової готовнос
ті голосувати, який становить
близько 60% респондентів, і потен
ційну готовність, яка перебуває на
рівні 23%, то електоральні очіку
вання громадян знаходяться десь
на рівні 70%. Можливо, не зовсім
коректно порівнювати, але це
трошки нижче, ніж аналогічний
період минулої президентської
кампанії. Тоді, хочу нагадати, дру
гий та третій тури дали явку 83%.
На що хотілося звернути увагу
в питанні явки. За останні декілька
років завжди дещо більша мобіліза
ційна готовність спостерігалася на
Заході України. Зараз вищу мобілі
заційну готовність декларують жи
телі Сходу та Півдня України.

Андрій
Єрмолаєв,
президент
Центру
соціальних
досліджень
«Софія»:
—
Кампанія
співпадає з но
вою хвилею кри
зи, яка не буде схожою на першу
та матиме свої особливості.
Передусім, за все, на тлі очікувань
відновлення економіки ми опини
мося на порозі бюджетної кризи,
навіть колапсу. Тут багато залежа
тиме від того, чи отримає наш
уряд новий транш МВФ, врахову
ючи те, що практично зірвано про
граму співпраці, є багато претен
зій до використання попередніх
траншів.
Бюджетна криза збігається
з початком опалювального сезо
ну, різко падає купівельна спро
можність громадян, які й так не
в стані реагувати на стрімке під
вищення цін. Можна прогнозува
ти своєрідне «доміно неплате
жів», фінансового становища
Нафтогазу, якому потрібно буде
хоть щось запропонувати влас
никам облігацій. Іншими слова
ми, економічна ситуація буде за
гострювати кампанію, і це супро
воджуватиметься зростанням
різнокольорових протестних
настроїв.

Володимир
Фесенко,
президент
Центру
прикладних
політичних
досліджень
«Пента»:
— Коли йдеться
про старт прези
дентської кампанії, хотілося б від
разу сформулювати дилему: старт
чи фальстарт? Тому що головні
гравці свою рекламну та агітацій
ну діяльність ведуть уже 2 місяці.
І вже зараз відчувається певний
ефект втоми, перевантаження по
літичною рекламою. А до першо
го туру ще 3 місяці!
Відтак ризики — іміджеві,
психологічні, ресурсні — під кі
нець кампанії очевидні. Саме
тому я не виключаю повторення
ефекту київських виборів, коли
число тих, хто не визначився,
суттєво зросло, що зрештою ви
лилося у різке скорочення явки.
У нашому випадку ще й свята
спрацюють.
Це перший фактор. Другий —
починається ланцюгова реакція
брудної виборчої кампанії. Всі по
переджали, що вибори будуть
жорсткими, брудними, але знову
недооцінили. Останні півтора мі
сяця щотижня — скандал. Причо
му градус скандальності щоразу
підвищується.

МВФ зупиняє кредит
Чотири мільярди доларів, обіцяні нам Міжнародним валютним
фондом, зависли у повітрі
ФОТО: PHL

Україна поки що залишається без наступного кредиту МВФ, а над
ходження майже чотирьох мільярдів доларів до бюджету — під
великим питанням. Як повідомили у Фонді, співробітництво від
кладено «через невиконання Києвом деяких зобов’язань».
«Низку заходів у сфері фіскальної і банківської політики, погод
жених у межах програми, не було виконано», — заявив Домінік
СтроссКан, голова Фонду.
Через відмову Валютного фонду Україна може не отримати й
інших запланованих кредитів. Адже схвалення програми МВФ не
обхідне Україні для одержання позики Світового банку на 250
мільйонів доларів.
Експерти кажуть, що головна причина охолодження відносин —
прийняття закону про підвищення соціальних стандартів. На дум
ку експертів МВФ, це надто збільшить і без того величезний дефі
цит українського бюджету. Тому кредитна установа рекоменду
вала Президенту не підписувати цей закон. До рекомендації МВФ
він не дослухався.
Але є і альтернатива. Як вважає міністр закордонних справ Петро
Порошенко, Фонд не відмовив Україні, а лише «взяв перерву» — щоб
українська влада прийняла зміни до державного бюджету на 2009 рік.
«Україна зможе прожити без коштів МВФ. Загальнонаціональ
ної катастрофи чекати не варто, — впевнений економіст Ігор Бу
раковський. — Але відмова Фонду дійсно призведе до певних уда
рів по країні. Насамперед — у забезпеченні більшменш прийнят
ного виконання соціальних зобов’язань перед громадянами».

Чиновників кличуть
до звіту
Із 2010 року українські чинов
ники декларуватимуть свої ви
датки — як у Європі та США. Це
стосується державних службов
ців та прирівняних до них осіб.
Раніше вони мали декларувати
лише своє майно.
Про це заявив міністр юстиції
Микола Оніщук, коментуючи
низку законів, що набудуть
чинності з 1 січня нового року.
Крім того, закони зобов’яжуть
нотаріусів повідомляти уповно
важені органи про майнові опе
рації держслужбовців.
Також, якщо майнові опера
ції держслужбовців виявляться
невідповідними до їхніх офіцій
них доходів, нотаріус мусить
повідомити про це силові струк
тури. А вони вже відшукають,
звідки чиновник ті гроші взяв.

В Україні заборонили
Гітлера
Книгу Адольфа Гітлера «Моя бо
ротьба», яка стала історичною
класикою, в Україні забороне
но. Нацкомісія з питань захис

ту суспільної моралі визнала,
що твір не відповідає українсь
кому законодавству. Та ж доля
спіткала книгу «Удар російсь
ких богів» Володимира Істархо
ва, повідомив Коммерсантъ
Украина.
Комісія визнала, що книга
Гітлера, надрукована одним із
харківських видавництв, про
пагує расизм, розпалює релігій
ну ворожнечу, принижує єв
рейську та інші нації.
У книзі ж Істархова цензори
також виявили антисемітизм.

На грип дають
мільярд
Президент має намір ветувати
закон про виділення мільярду
гривень на боротьбу з епіде
мією грипу. Віктор Ющенко та
ким чином хоче не допустити
інфляції — адже ці гроші має
надрукувати Національний
банк.
Однак прем’єрміністр упев
нена, що Верховна Рада подо
лає вето. «Ми Президенту напи
сали пояснення, що це до емісії
не має ніякого відношення», —
запевнила Тимошенко.

ЗА КОРДОНОМ
H1N1 z У Норвегії свинячим
грипом заразилися 900 тис. лю
дей — близько 17% населення,
підрахували в місцевому депар
таменті охорони здоров’я. Епі
демія стрімко розвивається: ли
ше за останній тиждень вірус
A/H1N1 підхопили півмільйона
людей по всьому світу.

В’ЯЗНИЦІ z У Китаї працює
кілька секретних в’язниць, у яких
влада місяцями утримує грома
дян країни, повідомила правоза
хисна організація Human Rights
Watch. За словами правозахисни
ків, незручних для влади людей
утримують у державних готелях
або психіатричних лікарнях.

CУСІДИ z Найбільш вірогід
ним кандидатом на посаду пре
зидента Євросоюзу став 62річ
ний прем’єрміністр Бельгії Гер
ман Ван Ромпей. Він єдиний
може стати «буфером» між єв
ропейськими гігантами Німеч
чиною і Францією, вважають
експерти.

СКАРГА z Міністр закордонних
справ Польщі Радослав Сікорсь
кий написав лист генсеку НАТО
Андерсу Фог Расмуссену. Він за
кликав звернути увагу на верес
неві військові навчання Білору
сі та Росії поблизу польського
кордону, які хвилюють Польщу
своїм масштабом.
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ІНТЕРВ'Ю ТИЖНЯ
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Іван
Шкробанець:
«За дваVтри тижні епідемія
згасне остаточно»
Єдиноцентрист та лікар
Іван Шкробанець радить не
займатись самолікуванням та їсти
побільше часнику й цибулі

Г

рипозна паніка, хоча по
троху і спадає, все одно
залишає чимало пи
тань — не стільки до по
літиків, скільки до ліка
рівпрактиків. Іван Шкробанець,
головний лікар Глибоцької лікар
ні у Чернівецькій області, член По
літради Єдиного Центру, з епіде
мією працює чи не від першого
хворого. Тому добре знає, як не за
хворіти і як подолати вірус. Єдине,
з чим, на його погляд, боротись ду
же важко, — це байдужість укра
їнців до власного здоров’я.
— Іване Васильовичу, як лікар,
скажіть: чи дійсно в Україні епі
демія грипу, і якщо так, то яко
го саме?
— Зараз в Україні епідемія сезон
ного грипу, яка спалахує щороку
восени. Крім того, майже в усіх об
ластях, де оголошено надзвичай
ний стан, ідентифікований вірус
свинячого грипу A(H1N1) — так
званого каліфорнійського грипу.
Це підтверджено результатами до
сліджень Київської та Лондонської
лабораторій.
— Паніка вщухає, та чи варто
очікувати швидкого покращен
ня ситуації? Чи вірус і далі ви
руватиме?
— Як на мене, за дватри тижні
епідемія повинна згаснути
остаточно.

Знаєте, у нас як
завжди: доки грім
не вдарить — мужик
не перехреститься.
Чому цю
вакцину
не закупити
ще влітку
і не щепити
громадян?

Приміром, у нашому районі пік
хвороби минув. Кількість нових за
реєстрованих хворих меншає. Ті,
хто був госпіталізований, одужують
та потроху виписуються додому.
Карантинні заходи дали резуль
тат: після закриття шкіл, дит
садків, вишів, завдяки масковому
режиму та іншим профілактич
ним заходам вдалося перервати
ланцюг передачі вірусу.
— А які інші хвороби зараз най
поширеніші серед українців?
— Є епідемія туберкульозу — і не
тільки в Україні, що зафіксовано
ВООЗ. Про це воліють не говори
ти, але проблема дуже серйозна.
Те саме зі СНІДом. І ці хвороби
прогресують.Та за статистикою,
найбільше українців помирають
від захворювань серцевосудинної торні хімреактиви, тому що в кіль
системи та раку. На третьому міс ка разів зросла кількість обсте
ці — травми та отруєння.
жень, витрат на рентгенплівки,
дезінфекційних засобів тощо. По
— У ЗМІ пролунало, що про за
бачимо, скільки нам виділять на
грозу епідемії було відомо за де це. Крім того, із районного резер
кілька тижнів до її оголошення. вного фонду ми отримали кошти
Зважаючи на кількість звер
на медикаменти для надання не
нень до Вашої лікарні, коли
відкладної допомоги.
розпочалась епідемія?
— Є так звані нормативи, орієнту — Наразі багато говорять про
ючись на які запроваджується епі вакцинацію. Чи варто її почи
деміологічний стан. Якщо кіль нати зараз і чи ефективна вона
кість хворих сягає 15–20% насе у розпал епідемії?
лення — оголошується епідемія.
— За вимогами ВООЗ та нашого
Дійсно, ще за тижденьдва до то Інституту інфекційних хвороб іме
го, як була оголошена епідемія, ні Громашевського, вакцинація
почастішали звернення до лікар проводиться у будьякий період.
ні. Ми їх фіксували за процедурою Головна вимога — згода пацієнта,
та передавали інформацію до ви головна умова — пацієнт здоро
щих підрозділів. Тількино поріг вий. За даними цих інституцій,
захворюваності «зашкалив» — Україну очікують ще дві хвилі епі
оголосили епідемію.
демії — навесні та наступної осе
Хотів би також зауважити, що ще ні. Тому варто вакцинуватися,
у квітні було вжито заходів з підго щоб уберегтися від цієї хвороби.
товки до можливих захворювань Але ще раз наголошую: тільки на
на вірус A(H1N1) каліфорнійсь вище зазначених умовах!
кий. Ціле літо ми проводили на
вчання, готували запас медика — З якою вакциною проти гри
ментів. Це була програма Мініс пу зазвичай працюють укра
терства охорони здоров’я, погодже їнські лікарні? Чи є офіційна
на із ВООЗ, прийнята відразу після рознарядка щодо вакцини про
перших випадків захворювання.
ти каліфорнійського грипу?
— В Україні власної вакцини про
— Чи вистачає вам зараз рук,
ти сезонного грипу немає, а є
медикаментів, місць у палатах? шість зареєстрованих іноземних
— Ми ще влітку відпрацювали вакцин швейцарського, індійсько
план дій на випадок епідемії. го, німецького, французького та
У нас є інфекційне відділення на російського виробництва. Багато
60 ліжок. Крім того, ми підготу хто звернувся до нас за вакцина
вали та перепрофілювали ще три цією завчасно. Вакцина коштує від
відділення на інфекційні — лор, 60 до 220 гривень.
травматологічне і терапевтичне.
А от щодо щеплень проти калі
Щодо медикаментів, їх достат форнійського грипу, в Україні вак
ньо. «Таміфлю» ми отримали, цини поки що не зареєстровано.
коли прилетів літак зі Швейцарії. За інформацією, яка мені відома,
Його роздали по всім районам. МЗС та МОЗ ведуть переговори
Потім ми розподілили його по про доставку вакцини, її реєстра
дільничних лікарнях та амбула цію та щеплення людей. Насампе
торіях.
ред, декретованого контингенту,
тобто медпрацівників, які постій
— Скільки грошей отримує ва но контактують з хворими, осві
ша лікарня? І яка потреба?
тян, працівників дитсадків тощо.
— Тиждень тому до нас в область
приїздила прем’єрміністр і обіця — Чим пояснити невтішну ста
ла надати обладнання, в тому чис тистику жертв серед лікарів?
лі й для штучної вентиляції леге Якщо медики не можуть себе
нів, та додаткові 3,7 мільйонів захистити, на що можуть споді
гривень. Кажуть, вони вже надій ватися звичайні громадяни?
шли в область. Ми подали заявки — Не варто забувати, що лікарі —
на паливо, медикаменти, лабора теж люди, тим паче, що вони пе

ребувають у постійному контакті
з хворими. На жаль, загалом по
країні вже померло сім медпраців
ників. Хвала Богу, у нас в районі
навіть важких випадків немає.
— Що слід робити, аби не за
хворіти?
— Найперше — це вимоги каран
тинної ситуації. Зокрема, носіння
маски, бажано багаторазового ви
користання, з чотирьох слоїв мар
лі. Вона ефективна протягом 3–4
годин, потім її треба змінювати.
Наступне — обмежити контак
ти з людьми та уникати великих
скупчень люду. Потретє, дбати
про свій імунітет, тобто їсти кало

— Це залежить від кожного окре
мого випадку. Тільки лікар може
визначити, чи потрібні антибіоти
ки, чи ні. Якщо у хворого пневмо
нія, без антибіотиків не обійтися,
якщо ГРВІ, призначається проти
вірусний препарат — арбідол, ана
ферон, оксолінова мазь, інтерфе
рон. Щодо «Таміфлю» — цей пре
парат ефективний, коли призна
чають його в перші дві доби
хвороби.
Іншими словами, однакових
випадків немає. Потрібно подиви
тися, що в легенях, у горлі, взяти
аналіз крові та провести низку ін
ших обстежень. І лише потім при
значати лікування.

За даними профільних інституцій, Україну очікує
друга і третя хвилі епідемії — навесні та наступної
осені відповідно
рійну вітамінізовану їжу: більше
м’ясних та цитрусових продуктів,
шипшину, обліпиху, вживати
в їжу так звані фітонциди — цибу
лю, часник, перець.
Крім того, слід не забувати про
вітрювати приміщення щонай
менше дватри рази на день, і звіс
но, вологе прибирання з дезінфек
ційними засобами.
— Якщо вже помітні перші
симптоми застуди, чи варто від
разу звертатися до лікаря? На
скільки небезпечним є самолі
кування?
— Не раджу займатися самоліку
ванням. На жаль, саме несвоєчас
не звернення до фахівця і стало
причиною багатьох летальних ви
падків — через ускладнення.
Тому при перших серйозних
ознаках — підвищення температу
ри, м’язові болі, нежить, чхання,
кашель, біль у горлі — треба звер
татися до лікаря, який визначить
обсяги й місце лікування — амбу
латорно чи стаціонарно. Якщо є
можливість викликати лікаря до
дому —ще краще.
— За словами опитаних нами
перехворілих на грип, нікому
лікарі не прописували серйоз
них ліків — на кшталт Таміфлю.
На Вашу думку — чому?

— Чого повинна навчити укра
їнське суспільство та владу ни
нішня ситуація?
— Знаєте, у нас як завжди: доки
грім не вдарить — мужик не пере
хреститься. Потрібно завчасно го
туватися до періодів епідсезону.
Потрібно завжди брати до уваги
світовий досвід. Чому, наприклад,
не можна було цю вакцину заку
пити ще влітку і щепити грома
дян? Тоді, навіть якби хтось і за
хворів, то у легкій формі. Не ви
никло би такої паніки, як сьогодні.
Але головне: кожен громадянин
повинен сам дбати про своє здо
ров’я. У нас все списують на ліка
рів, які мають справу із хворими
людьми. Насправді потрібно попе
реджати хворобу, а не боротися з її
наслідками.
Якщо громадяни західних країн,
таких як Німеччина чи Італія,
своєчасно не роблять щеплень чи
ігнорують профілактику, вони
ідуть лікуватися за власний кошт,
без страховки. А це дуже дорого,
повірте.
Тому я закликаю всіх перегляну
ти своє ставлення до власного здо
ров’я. Гадаю, нинішня епідемія бу
де в цьому сенсі хорошим уроком
і досвідом.
РОЗМОВУ ВІВ
ПЕТРО РОЗУМЕНКО
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

Щеплення навмання
Поки чиновники спроможуться
прищепити українців
від свинячого грипу, вакцина
може застаріти

В

акцинація проти сви
нячого грипу — голов
не питання на порядку
денному української
епідемії. Заяв та обіця
нок було чимало, але факти свід
чать про те, що влада безнадійно
спізнилася зі щепленням проти ві
русу, який вирує в США, Китаї та
Європі та нещодавно потрапив до
України. Офіційно захворіло 70
осіб і вже 17 померло.
Але незважаючи на жертви, вак
цину тільки днями почали ліцензу
вати у довгих коридорах МОЗ —
а це процес на дватри місяці. Фа
хівці говорять: обрати та ухвалити
вакцину влада могла б ще влітку,
щоб із початком захворювання не
гайно розпочати щеплення — а не
хреститися, коли вже вдарив грім.
ВАКЦИНИ ЗАДАРМА НЕ БУДЕ
Поки весь світ готувався до оборо
ни від H1N1, Україна чомусь пере
бувала у блаженному невіданні.
Так, на початку жовтня до масової
імунізації вдалися у США, Японії,
Швейцарії, Італії, Німеччині,
Франції і Австралії. Відповідно,
вакцину в провідних країнах було
розроблено ще раніше.
Зараз у Європі вакцин вже три.
Виробники — британські компанії
GlaxoSmithKline і Baxter та швей
царська компанія Novartis. США
купує вакцини у п’яти компаній —
SanofiAventis SA, AstraZeneca, CSL
Ltd, Novartis AG і GlaxoSmithKlinе.
Звісно, були проблеми — препа
рати розроблялися у короткі тер
міни і тому недостатньо тестува
лися. У Швеції від щеплення по
мерло щонайменше двоє людей.
Розгорівся скандал і в Німеччині.
Виявилося, що щеплення проти
свинячого грипу політикам і чи
новникам робитимуть не тією вак
циною, що звичайним німцям. Ли
ше дисципліновані японці плану
ють вакцинуватися до наступної
весни ще раз — препаратами там
тешніх компаній.
Але іншого шляху, в обхід вакци
нації, немає. Краще запізно, ніж
ніколи, але українське МОЗ запро
сило у ВООЗ безкоштовно 15 міль
йонів доз вакцини. Урядовці вже
навіть план вакцинації розроби
ли — щоправда, ВООЗ ще не ска
зала «так». За словами керівника

бюро Організації в Україні Ігоря
Поканевича, перемовини — у по
чатковій стадії. Утім, сподівання
на позитивний результат — дово
лі примарне.
«ВООЗ не має фізичних можли
востей дати Україні 15 мільйонів
вакцин проти свинячого грипу —
пояснив Єдиному Центру голов
ний імунолог столиці Олег На
зар. — Вакцину ще не напрацюва
ли. Окрім того, країни, що вироб
ляють таку вакцину, у першу чер
гу піклуватимуться про власних
громадян. Зараз вакцину можна
лише купити».
У світі «панацея» коштує від 2,5
до 20 доларів за одну дозу. Тож уря
дові треба знайти щонайменше
три мільярди гривень. Шукати їх,
вочевидь, буде важко: навіть мі

Вакцина проти
свинячого грипу коштує
в Європі 2,5–20 доларів
за одну дозу. Тож
урядові треба знайти
десь понад три
мільярди гривень
льярд, який парламент спеціаль
ним законом виділив на грип, Нац
банк друкувати відмовляється.
З ВІРУСОМ НЕ ЗНАЙОМІ
Але не виключено, що владі
вдасться зекономити, якщо вак
цина російського НВО «Петровакс
Фарм», що зараз проходить серти
фікацію в Україні, виявиться де
шевшою. МОЗ планує тестувати
ще одну вакцину — канадську,
але швейцарського виробника
GlaxoSmithKline. Але, за словами
Ганни Мойсеєвої, директора держ
підприємства «Центр імунобіоло
гічних препаратів», зразків цього
препарату в Україні ще немає.
Звична процедура реєстрації —
два місяці. Надто пізно, аби захис
титись від пандемічного вірусу.
«Через два місяці вакцина вже
може бути неактуальною, якщо
наступна хвиля захворюваності
прогнозується на кінець січня, —
каже Андрій Віленський, заступ
ник начальника медичного об’єд
нання «Старокиївське». — Вірус

грипу дуже мінливий. Для мутації
достатньо часу передачі вірусу від
людини до людини. Тож важко
сказати, яку вакцину колоти зараз.
Точних даних про домінантний ві
рус у нас немає. Коли ми це знати
мемо, тоді зможемо використову
вати ефективнішу вакцину».
Тобто, поки в Україні зареєстру
ють хоч якусь вакцину, вона вже
може застаріти.
На думку лікаря, проблема ще й
у тому, що в нас майже немає нія
кого вірусологічного контролю.
«Сьогодні мільярди йдуть на за
купку препаратів для лікування
свинячого грипу, але немає точ
них відомостей, що у країні епіде
мія саме цього вірусу!» — дивуєть
ся Віленський.
ВИХІД НАПОЛОВИНУ
Аби хоч якось запобігти епідемії
свинячого грипу, лікарі радять ро
бити те, що під боком, — щеплен
ня проти сезонного грипу. Воно не
буде високоефективним, але допо
може зміцнити імунітет.
Щоправда, у державних лікар
нях безкоштовно це роблять лише
так званій «декретованій» групі.
Це лікарі, діти і літні люди. Вакци
нуватися усім можна буде не рані
ше, ніж за два тижні — коли спаде
епідемія. «Коли ж вакцинація на
кладається на вірусну інфекцію, то
від цього ніякої користі немає», —
пояснює Андрій Віленський.
Тому, нагадує лікар, щеплення
треба робити до початку епідеміч
ного спалаху. Вчасно це зробили
цього року менше одного відсотка
українців. «Очевидно, що до цього
призвела тотальна пропаганда
проти щеплень узагалі», — дорікає
фахівець.
Щоправда, у приватних клініках
вакцинацію від грипу проводять
і зараз — незважаючи на офіційну
думку медицини. Більше того, рек
ламні проспекти переконують, що
вакцинують навіть від свинячого
грипу — хоча МОЗ ще не ліцензу
вало жодного препарату!
За 380 гривень вам зроблять
щеплення. «Інфлексал — вакцина
надійна, захворіти не дасть, — за
значили Єдиному Центру в одній
із клінік. — Дітей, старших шести
місячного віку, теж можна вак
цинувати».
Але, як з’ясувалося, швейцарсь
ка вакцина Інфлексал від свинячо
го грипу — сумнівний засіб. Це
профілактичний препарат проти
сезонного грипу. Ось так в Україні
попереджають епідемію H1N1 —
поки влада гальмує, спритні біз
несмени заробляють капітал.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО
ФОТО: УНІАН

В Харкові зробили українську
панацею від грипу
Перші пігулки вітчизняного аналогу «Таміфлю» пішли до лікарень
та аптек
ФОТО: PHL

Цього тижня харківська фабрика «Здоров’я» випустила першу пар
тію українського «Таміфлю» — «Тамівіру». За контрактом зі швей
царським виробником, перші 20 тис. упаковок препарату виго
товлено за бюджетні кошти, а ліки, як запевняють на підприєм
стві, негайно потрапили в розпорядження Кабміну.
«Випуск наступної партії відбувся у середучетвер, і вона розра
хована вже на оптового покупця», — прокоментувала начальник
управління фармації та фармпромисловості Харківської області
Вікторія Бобирева. За її інформацією, ліки виготовляють на осно
ві сировини, купленої за кордоном.
Раніше чиновники заявляли, що панацея з’явиться в аптеках під
назвою «Озельтамівірздоров’я», однак назву було змінено. Началь
ник управління висловила надію, що вартість дивопігулок буде «чес
ною і розумною»: «За попередніми розрахунками, мінімальна собі
вартість ліків — приблизно 117 грн за упаковку з 10 пігулок. Роздріб
на ціна, я сподіваюся, не перевищуватиме 170 грн, хоча за законом
її можуть «загнути» до 348 грн 50 коп.», — зазначила Бобирева.
Олена Луценко, Харків

Затримано ректораP
педофіла

Наші дипломи встуP
пили до ЄС

Не встигла міліція розібратися
зі скандалом в Артеку, як спа
лахнув новий. Київські право
охоронці викрили групу педофі
лів — цього разу в освітньому
закладі. За даними глави МВС
Юрія Луценка, організував
і очолив її ректор Київської держ
академії водного транспорту
Василь Михайлов.
Угрупування займалося роз
бещенням неповнолітніх і виго
товленням порнографії. Зараз
голові банди — ректору — «сві
тить» до 15 років тюрми.
Окрім нього, розбещували ді
тей ще троє: 25річна Тетяна,
яка підбирала неповнолітніх
дівчат віком від 12 до 16 років,
Віктор — водій ректора, який
брав участь у розбещенні, і Тіто,
уродженець ГвінеїБісау. Цей за
гроші вступав у групові статеві
відносини з неповнолітніми.
«Ректор — лідер ОЗГ — орга
нізовував місця, де проходили
зустрічі, фінансував їх. Він всту
пав у статеві відносини з непов
нолітніми дівчатами і примушу
вав їх тривалий час брати
участь в оргіях. Ці факти під
твердило і судовомедичне до
слідження», — стверджують
у міліції.
Ректора Михайлова і Тетяну
затримали в аеропорту «Борис
піль», а Віктора і гвінейця —
у Києві. Під час обшуку в їхніх
квартирах вилучено 3 відеока
мери, відеокасети, диски і фото
графії порнографічного змісту
та $180 тис.

Українські дипломи визнавати
муть в Європі. Для цього Мінос
віти запроваджує новий дода
ток до диплома — європейсько
го зразка. Це спростить проце
дуру визнання українських дип
ломів про вищу освіту в Європі
та сприятиме мобільності сту
дентів, впевнені у МОН.
Ключові документи євро
пейського зразка, які затверд
жує Україна, — це «Аплікаційна
форма студента», «Угода про на
вчання», «Угода про практичну
підготовку та зобов’язання про
якість», «Академічна довідка»,
«Додаток до диплома євро
пейського зразка». Все це відпо
відає вимогам Єврокомісії.
Зазначені документи — вимір
досягнень студентів, загально
прийнятий у країнах Болонсь
кого процесу. Видаватимуть
цей додаток разом із дипломом
про вищу освіту.

На зимові свята —
2500 грн
Цього року середньостатистич
ний українець планує витрати
ти на Новий рік і Різдво близько
2500 грн. Це на 300 грн більше,
ніж у 2008 році. Такі дані дослід
ження, проведеного компанією
Deloitte.
Із загальної суми запланова
них витрат 1200 грн. підуть на
подарунки, 850 грн — на свят
ковий стіл і 450 грн — на розва
ги. Щоправда, середня вартість
подарунку зменшиться.

КОРОТКО
ШАХТАРІ z На вугільних під
приємствах України нині 58,6%
підземних працівників станов
лять люди пенсійного віку. Про
це заявив голова Профспілки
працівників вугільної промис
ловості Віктор Турманов.
ВІДПУСТИЛИ z Мера міста Ди
митрова, який на смерть збив
жінку, знову випустили під за
ставу. Суд першої інстанції ро
бить це вже вдруге — Юрію Ані
сімову достатньо було сплатити
40 тисяч гривень.

ЧОРНЕ ГОРЕ z Через надмір
ний вміст нафтопродуктів у во
дах Чорного моря, близько 160
видів його фауни зараз — на ме
жі вимирання. Тому море може
стати найбруднішим у світі, за
явив президент Кримської ака
демії наук Віктор Тарасенко.
ПРОТЕСТ z Понад тисяча під
приємців ринку в Чернівцях, за
критого на карантин, 10 листо
пада перекрили рух транспорту.
Вони вимагали відновити робо
ту ринку та скасувати карантин.
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Діло молоде
ФОТО: УНІАН

П’ятий кут
у чотирьох стінах
З програми уряду із забезпечення
українців житлом зробили
банальний підкуп виборців

У

ряд обіцяє скоротити
квартирну чергу на 10 ти
сяч пільговиків. Для цьо
го має викупити кварти
ри, недобудовані приват
ними компаніями на 30%. Обіця
ють це ще від початку року. Уліт
ку Кабмін затвердив спеціальну
програму, на яку зміг знайти ли
ше трохи грошей. Утім, її вико
нання перетворюється на тради
ційну передвиборчу комедію —
на кшталт «юліної тисячі».

Криза підвела: українські
студенти працюють за копійки,
якщо взагалі знаходять роботу

Р

ічниця української кри
зи сьогодні майже збі
гається із міжнародним
Днем студента, який
святкують 17 листопа
да. Сусідство для молоді, чесно
кажучи, не дуже приємне — адже
«надія нації» постраждала від фі
нансової скрути однією з перших.
Ще рік тому українські компа
нії, особливо з часткою іноземно
го капіталу, активно вкладали
гроші у розвиток свого персона
лу — брали на роботу студентів та
випускників, проводили для них
семінари, тренінги, навчали і «ви
рощували» потрібного собі спеці
аліста. Але криза різко змінила
пріоритети — з розвитку на вижи
вання. Чимало підприємств та
компаній почали скорочувати
штати працівників. І більшість
звільнень випала на долю саме
студентів, вважають фахівці.
За словами Миколи Ніколаєва,
керівника агенції з працевлашту
вання молоді та студентів, перши
ми постраждали саме молоді спе
ціалісти. «Залишили працівників,
які приносять гроші. А молоді по
трібен час, щоб адаптуватися і на
вчитися. Тому більшість робото
давців під час кризи звільнили мо
лодь у першу чергу», — зазначає
Ніколаєв.
ВЕЛИКІ СПОДІВАННЯ
Найпопулярніша галузь для пра
цевлаштуванням молоді, яка на
вчається, — сфера послуг. Студен
тів часто беруть на роботу офіці
антами у ресторани чи кафе, про
давцями, касирами, консультан
тами у супермаркети, магазини
техніки чи торгові центри. Там,
як правило, робота позмінна, то
му можна зручно підлаштуватися
під графік пар. Зарплати залежать
від довжини робочого дня та ве
личини компанії. Хоча, зазначає
Микола Ніколаєв, запити укра
їнської молоді не змінилися з до
кризових часів. «Молодь має на
віть в кризу досить завищені ви
моги. Всі хочуть іти на зарплати
в 3000–3500 гривень. Реально ж
доводиться працювати за нижчі
зарплати», — каже Ніколаєв.

Випускник одного зі столичних
вишів Олександр шукав роботу
чотири місяці. За його словами,
більшість роботодавців неохоче
наймають молодь — або пропо
нують мінімальні зарплати, або
випробувальний термін ледь не
півроку. «Отримавши диплом ма
гістра, я хотів працювати за фа
хом й отримувати нормальну зар
плату. Довелося розіслати купу
резюме і сходити на десяток спів
бесід, перш ніж я знайшов те, що
мене повністю влаштовувало».
ПРИХОВАНІ МОЖЛИВОСТІ
Аби допомогти студенту або ви
пускнику знайти гідну роботу,
при вишах створюють центри
працевлаштування. Такий, на
приклад, працює при Київському
національному
університеті
ім. Тараса Шевченка або Києво
Могилянській академії. На сайті

куди і влаштовуються більшість ви
пускників. Подібні центри функці
онують у Львівській Політехніці,
Хмельницькому національному
університеті, Одеському політех
нічному, Волинському національ
ному університеті ім. Лесі Україн
ки та низці провідних ВНЗ. Але дба
ють про кар’єру своїх випускників
переважно національні виші,
а в інших до цього, очевидно, не до
ходять руки. Тому більшість ви
пускників самотужки шукають
місце під сонцем.
Микола Ніколаєв у пошуку ро
боти радить бути наполегливими.
«Якщо хочеш знайти роботу в умо
вах кризи, доведеться бути дуже
активним — щодня шукати вакан
сії, їздити на максимальну кіль
кість співбесід, розсилати резюме,
дзвонити, приходити до робото
давця. Бажаючих дуже багато».
ПАПЕРОВІ ГАРАНТІЇ ДЕРЖАВИ
Спроби законодавчо унормувати
працевлаштування молодих лю
дей у Верховній Раді робились.
Приміром, пропонувалось уста
новити такий норматив для влас
ників підприємств: 5% робочих
місць у річному вимірі — для мо

За даними Державної служби зайнятості,
з півмільйона офіційно безробітних українців,
220 тисяч — молодь
центру або дошці оголошень сту
дент може знайти інформацію про
вакансії, що максимально відпові
дають його запитам та навичкам,
а також дані про роботодавців, які
пропонують таку вакансію.
Далі студент або контактує з ро
ботодавцем щодо цікавої вакан
сії, або може підписатися на роз
силку вакансій центру праце
влаштування. У таких центрах та
кож навчають правильно склада
ти резюме і поводити себе на спів
бесіді. Подібні центри праце
влаштування функціонують і в ін
ших вищих навчальних закладах
столиці.
Утім, у регіонах ситуація сумні
ша. Центри з працевлаштування
студентів діють лише у найбільших
вишах. Зокрема, у Донецькому на
ціональному технічному універси
теті такий центр працює вже чоти
ри роки. Адміністрація має прямі
контакти з найбільшими промис
ловими підприємствами області,

лоді. Цей законопроект — у стадії
довічного обговорення — і незро
зуміло, чи зможе він колись за
працювати.
Та й у передвиборчих програ
мах кандидатів про працевлашту
вання студентів — ані слова. Так,
Тимошенко обіцяє хіба що покра
щення інвестиційного клімату,
і як наслідок — збільшення робо
чих місць. Те ж саме — у програ
мах інших лідерів президентсь
ких перегонів. Однак конкретно
до студентів вони не звертають
ся — вочевидь, не вважають їх ак
тивним електоратом.
Тим часом як у владних же ка
бінетах 2009й рік проголосили
роком молоді в Україні, саме мо
лодь залишається без роботи. За
даними Державної служби зайня
тості, з півмільйона офіційно без
робітних українців, 220 тисяч —
молоді люди.
АНАСТАСІЯ САБОВА

Ордерами Тимошенко убила
двох зайців. Поперше, продемон
струвала виборцям, як працює
програма. Подруге, допомогла од
нопартійцю продати квартири за
три дні. Та ще й за комерційною
ціною — 6900 гривень за квадрат
ний метр. Хоч обіцяла купувати
житло за державний кошт не до
рожче, ніж по 4200.
Далі цікавіше. У числі перших
держава має викупити квартири
у будівельної компанії «Житло
буд». А вона, як розповідають ЗМІ,
МЕТРІВ ПОМЕНШАЛО ВДВІЧІ
теж належить депутату від БЮТ.
Уперше про завершення будівницт Прем’єр такі партійні «збіги» пояс
ва за державні кошти урядовці заго
ворили у зв’язку з кризою. Мета на
че благородна — не дати забудовни
У чергах на квартири
кам порушити зобов’язання перед
стоять 1 мільйон
громадянами, які вклали кошти
250 тисяч сімей.
у будівництво. На початок року під
За найскромнішими
ходящих об’єктів у Мінрегіонбуді
відмоніторили понад 1100. На 90 ти
підрахунками, це
сяч квартир зі ступенем готовності
близько
чотирьох
понад 50% просили 10 мільярдів
мільйонів
виборців
гривень. Але у бюджеті та Стабфон
ді не нашкребли і двох мільярдів.
Вочевидь, через вітер у кишені
про ці наміри забули аж до літа. Та нила тим, що не дуже вдивлялася
навіть якби все виконали, безквар у перелік компаній, котрі пропо
тирних черговиків суттєво не по нувалися Мінрегіонбудом для ви
меншало б. Адже квартир за держ купівлі недобудов.
кошт чекають 1 мільйон 250 тисяч
БЕЗ ЗЕРНА РАЦІОНАЛЬНОСТІ
українських сімей.
Ситуація катастрофічна — бу У Секретаріаті президента викори
дівництво житла в Україні різко стання урядом бюджетних грошей
скорочується. За півроку кількість вважають передвиборчим популіз
зданих квадратних метрів змен мом. Таким чином, кажуть у відом
шилася. За даними Держкомстату, стві, глава уряду переходить на
у Луганській області, зокрема, на більш масштабний підкуп виборців.
79%, Миколаївській — на 72, Чер
Член Президії Єдиного Центру
нігівській — на 70. У відносно бла Василь Петьовка теж вважає, що
гополучній столиці — «мінус» раціональності у використанні
57%. Урядовці обіцяли, що на кі державних грошей поки не поміт
нець 2009 року зданих метрів бу но. Адже схема дій уряду спрямо
де менше лише на 7%. Та виявило вана виключно на завоювання
ся, що прогнозисти з них ніякі.
симпатій електорату, бо не за го
рами президентські вибори.
ЗА ДВОМА ЗАЙЦЯМИ
«Хочеться думати, що наміри
Підсолоджувати життя черговикам уряду й справді благородні і під
виборцям прем’єр Юлія Тимошен штовхнуть до виходу з кризи буді
ко взялася особисто. Вона заявила вельну галузь, — зазначає Василь
про готовність уряду викупити 10 Петьовка. — Але діяльність уряду
тисяч квартир, готових на 70%. Хо сьогодні настільки засекречена, що
ча стабілізаційних грошей вистачає неможливо стверджувати одно
лише на 6200 квартир, та й виділи значно про ефективність викори
ли лише дві третини обіцяного.
стання тих коштів. Чіткого уявлен
Після заяви прем’єра у Мінрегі ня про ситуацію ми не маємо.
онбуді заворушилися, і вже за три Окрім того, ми маємо розуміти, що
дні Тимошенко показово вручала навіть 10 тисяч квартир не вряту
міліціонерам ключі від квартир ють ситуацію у будівельній галузі.
в Боярці Київської області. Квар Ліпше би було, коли ті гроші були
тири купили за рахунок Держав спрямовані для дешевих кредитів
ної іпотечної установи за 40 міль на добудову тих квартир через дер
йонів гривень. Як встигли їх довес жавні банки. У такий спосіб була би
ти до повної готовності за три дні, можливість добудувати значно
одному уряду відомо. Очевидно, більше квартир, аніж 10 тисяч». Але
житло вже було збудовано. За ін кого цікавлять ті квартири, коли всі
формацією ЗМІ, компанія «Міськ думки про головне крісло країни.
будінвест», що зводила будинок,
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО
належить бютівському депутатові.
ФОТО: PHL

Життя | 7

№31 | 43| 14 листопада 2009 року

КОРИСНЕ

ПСИХОЛОГІЯ

Поради для радощів
ФОТО: УНІАН

ФОТО: УНІАН

Також добряче підмочити на
стрій українцям здатна політична
напруга і недолугі дії влади. Згід
но з жовтневим опитуванням Цен
тру Разумкова, 81,1% співгрома
дян стурбовані неправильним роз
витком подій у країні. Найбільше
нас дратують стрибки цін і тари
фів, а лякає — відсутність упевне
ності в завтрашньому дні.
ДЗЕРКАЛО ДЛЯ ЩАСТЯ
«Українці про своє щастя не го
ворять і набагато охочіше ді
ляться негативними переживан
нями. Це пов’язано з феноменом
забобонності. Також прибідню
вання дозволяють розраховува
ти на поблажливість та допомо
гу оточуючих, — вважає соціаль
ний психолог Олег Покаль
чук. — У порівнянні із західними
країнами, українці набагато рід
ше вирішують свої проблеми за
допомогою психологів. Просто
там спілкування з аналітиками
дає елементарну можливість по
говорити про життя. А в нас лю
ди традиційно спілкуються між

Фірмовий український
спосіб зняти стрес —
багато та смачно поїсти.
Особливо це стосується
жінок, які «заїдають
горе» шоколадом

У рейтингах найщасливіших
держав українці — лузери: радість
у нас особлива, та й хизуватись
нею ми не любимо

Т

аку ефемерну річ як щас
тя, виявляється, можна
виміряти та обчислити.
Проте у довжелезних
«щасливих»
списках,
складених вченими, Україна ста
більно пасе задніх. Соціальний
психоаналітик Едріан Уайт, який
вимірював рівень щастя у 178 кра
їнах, відвів Україні «почесне» 174
місце. А от вітчизняні дослідники
стверджують, що позитиву на ду
шу населення у нас вистачає,
просто українці про нього замов
чують — аби не наврочити.

ТИХІ СІМЕЙНІ РАДОЩІ
Інший, свіжіший рейтинг щастя —
Happy Planet Indeх, де Україна роз
ташувалася на 95му щаблі зі
143х — більш обнадійливий. Але
саме дослідження — дещо сумнів
не: на відміну від Уайта, у списку
якого першими щасливцями пла
нети виявилися ситі європейці —
Данія, Швейцарія та Австрія, упо
рядники Happy Planet Indeх найра
дісніше життя приписують Коста
Ріці, Домініканській Республіці та
Ямайці. Мовляв, розвиненість еко
номіки країни ніяк не стосується
рівня задоволення її мешканців.
А от за даними Київського між
народного інституту соціології,
половина наших співвітчизників
таки почуваються щасливими.
«Ми запитували про вдоволення
різними аспектами життя і диви
лись, що має найбільший вплив на
щастя. Цього року таке досліджен
ня ми ще не проводили, але торіш
нє показало, що найщасливіші

у нас молоді дівчата, а найнещас
ніші — жінки похилого віку», —
розповіла виконавчий директор
КМІСу Наталія Харченко.
Соціологи навіть вивели форму
лу щастя поукраїнськи. У ній го
ловна складова — особисте життя
та сім’я. Далі українець, аби бачи
ти життя в рожевому світлі, жадає
мати міцне здоров’я і товстий га
манець. Освітлюють атмосферу сі
рих буднів і діти. Проте якщо сі
мейним парам, які бавлять нащад
ка, позитив гарантовано, то ра
дість одиноких батьків — доволі
посередня.
На відміну від інших країн, ро
бота майже не впливає на рівень
задоволення українця навколиш
нім світом: за пріоритетами вона
лише на дев’ятому місці. Імовірно,
тому, що у нашій країні винагоро
да за працю — невелика і не завж
ди відповідає соцпотребам і вкла
деним у неї зусиллям.

собою. Крім того, консультації
у психолога — прерогатива се
реднього класу, якого в нас поки
немає».
Психолог зізнається, що люди,
незалежно від місця проживання,
природно знімають стрес і підви
щують рівень ендорфінів за допо
могою сексу, а напругу знімають
алкоголем. У список доступних
способів боротьби зі «вселенською
скорботою» входить ще й звичка
добряче поїсти.
А от побороти депресію, яка є
справжньою хворобою, так прос
то не вийде. Якщо ви таки захворі
ли, доведеться лікуватися медика
ментами. Тому краще просто
уникнути душевного декадансу.
Для цього британські вчені радять
більше посміхатись і частіше зга
дувати все приємне, що сталося
напередодні. І щоб рекомендація
не здавалася наївною, вчені мужі
провели експеримент із 26 тисяча
ми осіб. Виявилося, що пригаду
вання потішних моментів підні
має рівень «щастя» аж на 15%.
«Порада, як навчитися радіти,
дуже проста. Треба навчитися не
засмучуватись, завжди вірити у се
бе. Для цього мусите адекватно
оцінювати себе і ні в якому разі не
занижувати самооцінку, хоча ук
раїнці і полюбляють останнє. Це
називається вмінням правильно
дивитись у дзеркало», — каже По
кальчук.
Уникнути пригніченого на
строю допоможуть смачна їжа,
спорт, відпочинок і релаксація,
нормований робочий день та
улюблені хобі.
ДАРИНА БОНДАРЕНКО

ЯК ВГАМУВАТИ СТРЕС
Прокидайтесь раніше. 15 недоспаних хвилин позбавлять
«вбитого» через ранковий поспіх настрою.
Не відкладайте справи. Тоді ввечері не доведеться розгріP
бати «завали».
Потягніться. Витягніть перед собою ноги, випряміть спину.
Аби змусити кров рухатись, потягнутися потрібно три рази.
Ковтніть свіжого повітря. А ще краще — опануйте техніку
глибокого дихання: вдих, через шість секунд — видих. ДоP
статньо п’яти «підходів».
Відвідайте сауну. Разом з токсинами попрощаєтесь і з погаP
ним настроєм.
Мистецтво, кіно, книги. Займіть думки корисними і приємP
ними речами, а не самоїдством.

Як обрати спортивну секцію
для дитини
Дочка часто застуджується? Відведіть її на каток.
Син непосидючий? Нехай грає у футбол... Та насправді не все
так однозначно. Вибираючи спортивну секцію для дитини, слід
врахувати набагато більше факторів.
Плавання
Зміцнює нервову систему, допомагає правильному формуванню
кістковом’язового апарату, покращує дихання і кровообіг.
ОДНАК. Дитину не варто відправляти у басейн, якщо є хроніч
ні захворювання шкіри (грибкові, інфекційні, екзема), очей
(кон’юнктивіт, блефарит, кератит), серцевосудинної системи
(серцева недостатність), виразкова хвороба або алергія.
Ігрові види спорту
У футболі розвиваються м’язи ніг і тазу. У баскетболі та волейбо
лі удосконалюється робота зорового, рухового і вестибулярного
аналізаторів, покращуються можливості дихальної та серцевосу
динної систем і координація рухів. У хокеї зміцнюються серцево
судинна, дихальна, нервова системи і опорноруховий апарат.
ОДНАК. У цих видах спорту дитина довго перебуває у верти
кальному положенні, має велике навантаження на хребет і сто
пи, неприпустиме для дітей із нестабільністю шийних хребців,
плоскостопістю і при виразковій хворобі.
Східні єдиноборства
Ідеальні для дітей з нестійкою психікою — вчать регулювати ду
шевний стан. Секція ушу рекомендована дітям, які страждають
на астму або не вилазять із застуд.
ОДНАК. При наявності вад серця і будьякого ступеня коротко
зорості треба спершу проконсультуватися в лікаря.
Ковзани та лижі
Корисні для розвитку опорнорухового апарату, серцевосудин
ної та дихальної систем, підвищують працездатність і витрива
лість, ефективні при плоскостопості і викривленні хребта.
ОДНАК. Не варто захоплюватися цими видами спорту при аст
мі (а от при частих бронхітах і пневмоніях, навпаки, можна), сер
цевій недостатності, гастриті і виразках.
Художня гімнастика, спортивні танці, аеробіка
Корисні для розвитку пластичності, координації рухів, позбавля
ють від дисплазії, порушень постави, гіпотрофії, деформації груд
ної клітки, сколіозу, остеохондрозу.
ОДНАК. Обережними слід бути дітям зі зсувом хребців, висо
ким ступенем короткозорості і захворюваннями серця.

Коли не вистачає
сонця

Позитив
для здоров’я

Коли на вулиці сіро й похмуро,
організм виробляє забагато ме
латоніну, звідси — сонливість
і поганий настрій. Щоб компен
сувати брак сонячного світла
восени і взимку, медики радять
носити білий одяг і влаштовува
ти собі сеанси світлотерапії.
Є й інші способи знизити рі
вень мелатоніну. Наприклад,
носити окуляри із зеленим або
помаранчевим склом, їсти рибу
і морепродукти — у них багато
омега3 кислот, які піднімають
настрій. Вживати гіркий шоко
лад, банани, яйця, сир, мед. А та
кож —спілкуватися з друзями,
адже товариські люди більш
життєрадісні і живуть довше.
Також можна влаштувати собі
світлотерапію, як у Скандина
вії — сеанси, схожі на сцени
«з життя ангелів». Процедури
проходять у спеціальних примі
щеннях з білими стінами і мебля
ми. Спеціальні лампи випромі
нюють світло, близьке за спект
ром до сонячного, але яскравіше.
Люди, вдягнені у білий одяг, про
водять у такій кімнаті годинудві
зранку. Подібне можна влашту
вати і у себе вдома. Однак швей
царські дослідники виявили, що
щоденна ранкова півгодинна
прогулянка в будьяку погоду так
само впливає на організм, як
і спеціальні світлосеанси.

Підробити здоров’я неможли
во — виглядати як «огірок», ко
ли погано почуваєтесь, важко.
Однак іноді доводиться йти на
важливу зустріч із головним бо
лем або просто не надто веселим
настроєм. І якщо від цієї зустрі
чі залежить ваша кар’єра, психо
логи радять навчитися справля
ти враження здорової людини.
Імітувати сигнали, які здоровий
організм подає оточуючим.
Поперше, слід випрямити
ся — пряма спина є ознакою здо
ров’я і впевненості. Можна на
віть одягнути спеціальний кор
сет на кілька годин. Далі уважно
подивіться на свої очі у дзерка
ло — закапайте краплі або про
мийте очі чаєм, щоб вони бли
щали. Таким чином ви вигляда
тимете енергійніше. Ретельно
підберіть одяг — він має бути
свіжим та охайним. Жінкам пси
хологи радять не нехтувати кос
метикою та приділити увагу за
чісці за будьякого самопочуття.
Окрім цих засобів, варто пере
конати себе у гарному самопо
чутті за допомогою внутрішніх
установок. Звикнувши мислити
позитивно, ми програмуємо клі
тини свого організму на омолод
ження, визнають учені. І якщо
ви відчуєте себе здоровішими,
ця впевненість обов’язково пе
редасться співрозмовникам.
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Торкнутися стіни
ФОТО: PHL

Побачити фрагмент «завіси», що
розділяла Німеччину і Європу, тепер
можна у Києві

У

понеділок, 9 листопада, Ні
меччина святкувала 20літ
тя падіння Берлінської сті
ни. З цієї нагоди у Києві, пе
ред посольством Німеччи
ни, відкрили новий пам’ятник —
фрагмент справжньої стіни, яка по
над три десятки років розділяла міс

то на «західний» і «східний» Берлін.
Ця споруда, зведена на початку 60х
років ХХ століття, швидко перетво
рилась на символ роздільної лінії
між соціалістичним табором і Захо
дом. 1989 року160кілометровий бе
тонний кордон було знищено. Нині
шматки стіни, що стали пам’ятника

ми, можна зустріти у НьюЙорку,
Мадриді, БуеносАйресі, Ризі, а та
кож у Брюсселі, біля будинку Євро
пейського парламенту.
Київський пам’ятник відкрили по
сол ФРН ГансЮрген Гаймзет і член
Президії Єдиного Центру, заступник
голови Київської міськдержадмініс
трації Сергій Рудик. За словами Сер
гія Рудика, Берлінська стіна — не ли
ше спогад про ідеологічний символ
розділення світу, а й «символ свобо
ди та об’єднання. Знаково, що її па
діння відбулось без кровопролиття
і насильства», — сказав член Прези
дії Єдиного Центру.
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ГОРОСКОП (16–25 листопада)
Овен
На початку тижня вам не
слід ризикувати і поклаV
датися лише на інтуїцію
у прийнятті важливих ріV
шень. Прислухайтесь до
порад близьких. Вдалими будуть поV
їздки та спілкування з іноземцями.
А романтичні стосунки, які можуть
спалахнути наприкінці тижня, навряд
стануть початком серйозного роману.
Тілець
Перша половина тижV
ня — сприятливий періV
од для турботи про своє
здоров’я, початку курсу
лікування або профілакV
тики. Можна приймати важливі ріV
шення, але якщо вони обдумані.
Цього тижня не слід вирішувати форV
мальні питання або юридичні справи.
Удома будьте більш поступливими.
Близнюки
Тиждень розпочнеться
з налагодження особисV
тих взаємин — зміцненV
ня подружніх зв’язків
або романтичних стоV
сунків. Ті, хто не має другої половинV
ки, зараз можуть зустріти її. На роботі
варто займатися лише справами, які
ви добре знаєте. Цього тижня слід
уважно ставитись до свого здоров’я.
Рак
На початку тижня слід
більше часу проводити
з родиною, займатися
домашніми справами,
які принесуть вам задоV
волення. Це вдалий час для генеV
рального прибирання або невеликоV
го ремонту. У другій половині тижня
будьте ощадливішими та не соріть
грошима.
Лев
Зірки радять розпочати
тиждень з інтелектуальV
ної творчості або хобі,
адже зараз свої захопV
лення ви зможете реаліV
зувати на практиці. Цей час сприятV
ливий для зустрічей із друзями та
знайомими, однак у родині можливі
тертя. Будьте уважними до членів ваV
шої сім’ї і не робіть того, що могло би
бути для них неприємним.
Діва
Протягом тижня не варV
то довіряти всьому, що
вам розповідатимуть.
Тому перевіряйте інфорV
мацію. Будьте уважними,
спілкуючись із незнайомцями на вуV
лиці або випадковими попутниками.
Проте якщо вирішите купити або
продати квартиру чи будинок, зробиV
ти заплановану велику покупку, цей
тиждень — вдалий для цього час.

Терези
Перша половина тижня
підходить для коротких
поїздок, якщо ви їх добV
ре сплануєте. Вдалими
будуть і ділові переговоV
ри. А від розваг зараз краще відмоV
витись. Так само, як і від вирішення
фінансових справ з друзями та участі
у серйозних комерційних проектах.
Не варто складати фінансові плани
на майбутнє.
Скорпіон
Будьте терплячішими до
близьких людей і не підV
давайтесь егоїзму. Період
сприятливий для самоV
вдосконалення, допомоV
ги нужденним. У другій половині тижня
уникайте надмірної наполегливості на
шляху до своїх цілей. Якщо зараз пеV
реступите через моральні підвалини,
можете про це пошкодувати.
Стрілець
Спілкування з друзями
буде приємним і цікаV
вим. У вас можуть з’явиV
тися нові захоплення
і інтереси. Наприкінці
тижня краще посидіти вдома — даV
лекі поїздки навряд будуть вдалими.
Не варто у цей період вирішувати
серйозні справи — швидше за все,
вам важко буде зрозуміти їх до кінця.
Козеріг
Тиждень пройде під знаV
ком духовного розвитV
ку — зможете дослідити
свої справжні цілі.
Краще робити це наV
одинці. Вирішення матеріальних пиV
тань чи проблем краще відкласV
ти. Будьте уважними під час роботи зі
складними механізмами і зведіть
будьVякі ризики до мінімуму.
Водолій
Цього тижня ви можете
навчитися у своїх друзів
вирішувати складні
проблеми — вони подіV
ляться з вами досвідом
і допоможуть впоратись із ситуацією.
Якщо плануєте вирішувати юридичні
питання, робіть це у другій половині
тижня. У стосунках шукайте компроV
місів і вчіться домовлятися.
Риби
Цього тижня можете
приймати сміливі та відV
повідальні рішення, але
тільки якщо вони добре
продумані — зараз є
ризик стати жертвою самообману.
Ближче до вихідних будьте обережніV
шими на роботі — не варто зараз
братися за справу, яку мало знаєте,
або використовувати нове обладнанV
ня. Більше відпочивайте.

АНЕКДОТИ
По горизонталі: 1. Зроблений з колод будиV
нок. 3. «Злата» столиця у Європі. 6. Гуталін за
своєю суттю. 8. Ера в історії Землі. 9. За плеV
чем у мисливця. 10. «Душ» від матінкиVприроV
ди. 11. «Вето», накладене шаманом. 13. ВідV
творення реальності у свідомості. 15. ПросV
тий телескоп аматора. 19. Неконтрольований
«потоп» на судні. 20. Планета із супутником
Оберон. 21. Вчитель красномовства. 22. СвиV
няча фізіономія. 24. Відсоток від фунта стерV
лінгів. 25. Тектонічне стихійне лихо. 28. Боб
спортсмена фактично. 29. Почесна «прохідV
на» для переможців. 31. Дискотека за старих
часів. 32. Прикраса жінок та індіанців.
33. Одна з дошок підлоги. 34. І пляшка, і коV
робка. 35. Група злочинних осіб. 36. Черговий
образ актора.
По вертикалі: 1. Теплиця для пролісків.
2. Книжка з десятком сторінок. 4. «СамостійV
ний» військовий корабель. 5. «Каструля» з глиV
ни. 6. Головний австралійський стрибун. 7. ДуV
же дрібний дощ. 12. Батьківщина картоплі.
14. Господар майна. 16. З’їзд, де дискутують
науковці. 17. Поява клоуна на арені цирку.
18. Надмірна жорстокість. 23. Зелень на осінV
ньому полі. 24. Частина Старого Завіту.
26. Найпоширеніший бур’ян. 27. «ДомостV
рой» в іудеїв. 28. Верхня палата в американV
ців. 30. Відомий український банк.

Відповіді на кросворд з минулого номера:
По горизонталі: 1. Суфле. 3. Салоп. 5. Стрибок. 10. Театр. 11. Епоха. 12. Арапник. 14. Оксид. 16. Індія. 18. Адамант. 21. Шкребок. 23. Віжки. 25. Обман.
28. Пансіон. 31. Меблі. 32. Цезар. 33. Нівелір. 34. Акція. 35. Нафта.
По вертикали: 1. Світло. 2. Естрада. 3. Скрекіт. 4. Попадя. 6. Рота. 7. Баян. 8. Маїс. 9. Лорд. 13. Памперс. 15. Кліщі. 17. Іскра. 19. Дяк. 20. Нео. 21. ШипінV
ня. 22. Концерн. 23. Вимова. 24. Жабо. 26. Мазь. 27. Нарада. 29. Нерв. 30. Ідол.

Екскурсовод звертається до
групи українських депутатів,
які прибули в Замбію у рам
ках туру Африкою:
— А тепер, шановні панове
депутати, якщо Ганна Мико
лаївна та Інна Германівна
хвилинку помовчать, ви
зможете почути ревіння во
доспаду «Вікторія»!
zzz
Три поросяти заходять
у банк.
— Всім ані руш! Це пограбу
вання!!!
Співробітники банку: Так
у вас навіть зброї немає!
— Наф Нафе, а ну чхни!!!
zzz
Учені відкрили еліксир мо
лодості. Тепер людина може
зберігати працездатність до
85 років. Спонсор дослід
жень — Пенсійний фонд.
zzz
— Ось думаю: що б такого
взяти із собою на море, щоб
я так вийшла на пляж —
і всі навкруги впали?!
— Лижі візьми.
zzz
— Лікарю, я вже здоровий.
Може, випишете мені раху
нок за лікування?

— Та що ви, для такого по
трясіння ви ще недостатньо
зміцніли.
zzz
Коли говорили про курячий
грип, дешевіла курятина.
Зараз є знижки на свинину.
Цікаво, а осетри, або вже
хай з ним, лососі, на грип
хворіють?
zzz
1. Заражений і дуже небез
печний
2. Свиноматриця
3. Джонні пневмонік
4. Година свині
5. М’ясо атакує!
6. Вакцинатор
7. Той, що виганяє віруси
8. Хрип
9. Мазь, таблетки, два
шприци
10. Бактеріальне чтиво
11. Інфлюенца Джонс
12. Маска
13. Грипозні війни. Епізод 1
14. Люди в білому
15. Серіал «17 миттєвостей
грипенфюрера»
16. Дитяче кіно — «Три віру
сяти» і «Санітарка та семеро
гномів»
17. Спортивна програма
«Формула Н1N1»

