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Стандарти
відповідальності

Купівельна неспроможність
X Стор. 2

ФОТО: УНІАН

Підвищення мінімальної зарплати
і прожиткового мінімуму не прос%
то доцільне. Сьогодні це вимога
суспільної безпеки, вважає член
Президії Єдиного Центру, народ%
ний депутат Василь Петьовка.

Нектар
не для богів
Майже 40% українських соків не
можна споживати — такого ви%
сновку дійшли фахівці Держспо%
живстандарту. Деякі з напоїв міс%
тять барвники, консерванти, аро%
матизатори і... нічого більше.
X Стор. 7

ЕКОЛОГІЯ

СТОР. 6

Чорне море
сідає в калюжу
Злив нафти, мінеральних добрив
з полів, браконьєрство та навіть
військові навчання поступово
знищують головне море України.
Фахівці радять уряду якнайшвид%
ше приймати спеціальний закон
про захист морів — інакше лево%
ва частка морської фауни просто
загине.

Україна грає фінальний
акорд дитячого Євробачення

стор. 8
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Від уряду вимагається виконувати закон, а не лякати людей тим,
що кілька червінців до пенсії обвалять економіку
ПОЛІТИКА

Мінімальна розплата
ФОТО: PHL

Стандарти
відповідальності

С

хвалені Верховною
Радою підвищені
соціальні стандарти
стали однією з най
більш обговорюва
них тем. За пристрастями
з нею можна порівняти хіба
що грип і президентські вибо
ри. Уряд і парламент зійшли
ся в глухому протистоянні, де
кожен доводить своє. Прем’єр
і міністри закон виконувати
не збираються, а щоб підстра
хуватися, закликали у спіль
ники Конституційний Суд.
Депутати наполягають, що
Кабмін має впровадити нові
соцстандарти, а урядові аргу
менти вважають на
думаними.
Я і мої колеги, народні депу
тати з Єдиного Центру, голо
сували за те, щоб мінімальна
зарплата і прожитковий міні
мум були підвищені. Нам були
не цікаві політичні розрахун
ки опозиції, так само на нас
не справив враження безпо
радний плач уряду, мовляв,
грошей на цей закон немає.
Ми виходили лише з інтересів
людей. Тих, хто обрав нас
у парламент, аби ми дбали
про їхнє благополуччя.
Погляньмо на соцстандарти
не з точки зору політики,
а з реалій життя. Отже, має
мо, що прожитковий мінімум
перевищує розмір найменшої
зарплати і пенсії. Це — абсо
лютна дурниця, парадокс!
Щоб розуміти це, достатньо
зайти в крамницю чи ЖЕК
і запитати, як живеться,
у першоїліпшої жінки, яка
ретельно складає гривні з ко
пійками на батон чи кварт
плату. У кризу уряд наказав
економити, і бюджетні зар
плати всохли без надбавок
і доплати. А ціни ростуть, і не
тільки на імпортні товари, а й
на нашу, українську, продук
цію і послуги. Мільйонів на
ших співвітчизників знову
відкинуло на межу виживан
ня, а багато хто опинився
і поза нею.
Тому підвищення мінімаль
ної зарплати і прожиткового
мінімуму було не просто до
цільним. Це була вимога сус
пільної безпеки. Від уряду ви
магається виконати цей за
кон, а не лякати людей тим,
що кілька червінців до пенсії
обвалять економіку. Навпа
ки — для команди прем’єра,
яка так вихваляється своїм
унікальним професіоналіз
мом, є чудова нагода підтвер
дити його на ділі.
Є ще один важливий мо
мент. На минулих виборах всі
партії, у тому числі й ті, хто
утворив уряд, присягалися
в любові до народу. Коли тре
ба це підтвердити конкретно,
дехто включив задню переда
чу. Напевно, треба буде прий
мати ще один закон — про
стандарти відповідальності.

Українці не отримають підвищеної
мінімалки, доки уряд не вирішить,
що це можна записати у свій актив

С

уворість закону ком%
пенсується необов’яз%
ковістю його виконан%
ня. Певно, цей афо%
ризм варто було б роз%
містити над дверима Кабінету мі%
ністрів. Адже невиконання укра%
їнських законів вже стало звичкою
мешканців урядового будинку.
У жовтні Верховна Рада — в то%
му числі, депутати від Єдиного
Центру — зобов’язала уряд підви%
щити пенсії та зарплати. Прези%
дент це рішення підтримав, після
чого воно вступило в силу. Але за%
мість виконувати його і бодай тро%
хи подбати про найменш забезпе%
чених, уряд вдався до відмовок,
звинувачень політичних опонен%
тів у «фінансовому тероризмі» і за%
лякування апокаліпсисом.
Після слів перейшли до дій: де%
путати від БЮТ миттєво подали за%
пит до Конституційного Суду про
визнання закону про соціальні
стандарти незаконним. А у Вер%
ховній Раді — зареєстрували зако%
нопроект, яким хочуть скасувати
невигідний бютівцям «соціаль%
ний» документ. Реакція парламен%
ту не забарилась: депутати навіть
заговорили про відставку уряду.

ГРОШІ Є.
ЗА НИХ ВАРТО БОРОТИСЯ
Якщо проаналізувати поведінку
прем’єрки та її політичної сили,
стає зрозуміло: насправді пробле%
ма не в підвищенні пенсій і зар%
плат, а в хитросплетіннях передви%
борчої стратегії Тимошенко.
Головний аргумент Кабміну
традиційний до неможливості —
ВАСИЛЬ ПЕТЬОВКА у бюджеті немає грошей. За слова%

ми урядовців, для підвищення мі%
німальної зарплати до рівня
744 грн (її уже мали б отримувати
з початку листопада) цьогоріч по%
трібно знайти близько 8 млрд грн.
Таку суму прем’єр називає непід%
йомною для держави, хоча лише
на виплату так званої «юліної ти%
сячі» нещодавно Кабмін витратив
близько 6 млрд грн.
Більш того, весь рік Кабмін ра%
портував про перевиконання бюд%
жетних показників, рекордні над%
ходження від податків і надпри%
бутки Нацбанку. Це дало підставу

рів кредитів, з яких майже полови%
на (а це приблизно 40 млрд грн)
знову ж таки попрямувала до бюд%
жету. Такі запозичення «роз’їли»
в бюджеті колосальну боргову ді%
ру, але уряд вирішив не думати за%
раз про такі «дрібниці». Головним
завданням міністрів, вочевидь,
стало забезпечення передвибор%
чих обіцянок прем’єрки й імітація
успішної урядової політики під її
головуванням.
500 ДОЛАРІВ НА СЕКУНДУ
Нині справа дійшла до реальних
і системних дій — підвищення
пенсій і зарплат. І красива картин%
ка посипалася, наче картковий бу%
диночок. Далися взнаки відсут%
ність будь%якої антикризової про%
грами і намагання керувати еко%
номікою в ручному режимі. Мініс%
три в один голос заявили, що для

У разі потреби гроші неодмінно знайшлися б,
адже можна передомовитися з МВФ
або «потрусити» олігархів
бютівцям вимагати від НБУ виді%
лення 9,8 млрд грн (!) на
ЄВРО%2012, а також 1 млрд грн на
боротьбу з епідемією грипу. Але
і на цьому уряд не зупинився, і на
початку жовтня Тимошенко гордо
повідомила про майбутнє підви%
щення зарплат учителям на 32%.
Такі ж солодкі обіцянки вона дала
шахтарям, бібліотекарям, пошта%
рям і ще низці соціальних груп,
представники яких у січні попря%
мують на виборчі дільниці.
Звідки урядовці візьмуть гроші
на оплату цих обіцянок, якщо бюд%
жет тріщить по швах? До останньо%
го часу це робили, влізаючи в бор%
ги. Кабмін продав Нацбанку не%
ймовірну кількість облігацій, а ви%
ручені гроші спрямував на латан%
ня дірок у державній казні. Крім то%
го, МВФ надав понад 10 млрд дола%

виконання закону про соцстандар%
ти потрібно надрукувати мільярди
гривень, хоча раніше про це мов%
чали. Зрештою, піднятий бютівця%
ми ґвалт засвідчив, що зарплати
не підвищать лише з однієї%єдиної
причини: це виглядатиме досяг%
ненням опозиції, а не уряду.
У разі потреби гроші неодмінно
знайшлися б, адже можна передо%
мовитися з МВФ або «потрусити»
олігархів. Могла би спрацювати
і перевірена тактика вимагання
грошей у НБУ або відмова депута%
тів від частини своїх зарплат, пен%
сій і пільг, які щороку обходяться
українцям у сотні мільйонів.
Крім того, як зауважує колиш%
ній міністр фінансів Микола Аза%
ров, Україна вже стільки напози%
чала, що вистачило б не лише на
підвищення соцстандартів. «Наші

спеціалісти порахували, що вже
і в нинішньому році із зовнішніх
джерел Україна запозичувала із
швидкістю 500 доларів на секунду.
Хто%небудь із громадян помітив
цей бурхливий грошовий по%
тік?» — дивується нардеп.
НА КОРИСТЬ БІДНИМ
За словами голови Єдиного Цент%
ру Ігоря Кріля, контраргументи
Кабінету Міністрів не настільки
переконливі, щоб держава не
змогла простягти руку допомоги
незаможним людям. «Заяви уряду
про негативні наслідки від їхнього
запровадження для економіки
країни мають виключно політич%
ні причини. Уряд може знайти су%
то економічні джерела асигнувань
на виконання норм прийнятого
закону. Серед них — ретельний
контроль і якісне адміністрування
видатків із державної скарбни%
ці», — вважає народний депутат.
Та й справді, якщо регулярно не
виконуються десятки держпро%
грам, на які зарезервовано гроші
у казні, ці гривні нікуди не зника%
ють. Очевидно, Кабмін витрачає їх
так, як вважає за потрібне. Про це,
до речі, неодноразово заявляли
представники Контрольно%реві%
зійного управління. Та відмахну%
тись від відповідальності за соці%
альні стандарти Кабміну зараз не
важко — перевірятимуть бюджет%
ні видатки лише наступного року,
коли КРУ отримає всі дані.
Тим часом, за даними Центру Ра%
зумкова, кожному шостому укра%
їнцю не вистачає грошей на найне%
обхідніше. Інфляція цього року
«з’їсть» близько 13% доходів насе%
лення, а знецінення гривні зробить
більшість товарів ще дорожчими.
В таких умовах підвищення міні%
мальної зарплати на 70 грн (а з січ%
ня, за законом, — на 200 грн.) нав%
ряд чи було би зайвим.
ІГОР ЛАЗОРЕНКО
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

ЕКОНОМІКА

МОЗ виправдовується за грип

Інертні з газом

В міністерстві охорони здоров’я пояснили, чому на початку
епідемії в Україні не було «Таміфлю»

Українська влада пасивно спостерігає за втратою
енергетичної незалежності держави — свого газу
майже не добуваємо, а чужий не заощаджуємо

П

очаток кожного місяця
для влади — наче кінець
світу: вона гарячково
шукає гроші, щоб до
шостого числа встигну%
ти розрахуватись за спожитий ро%
сійський газ. Ще на початку листо%
пада «Нафтогаз» почав завбачливо
скаржитись на нестачу коштів. І так
скаржився, що навіть європейці
злякались горезвісного відключен%
ня і перебоїв з транзитом палива.
Злякалися повтору газової війни
між Україною та Росією, яка торік
змусила і нас, і Європу померзнути.
Тож навіть голова Єврокомісії Жо%
зе Мануель Баррозу закликав укра%
їнців платити вчасно. Проте Украї%
ні псування іміджу і нервів — звич%
на справа. Влада вперто не збира%
ється змінювати недолугу політику
використання енергоресурсів.
БОРГ — НЕ ВОВК, ДО ЛІСУ
НЕ ВТЕЧЕ
Нещодавні 500 мільйонів доларів
для «Газпрому» збирали усім сві%
том, але розрахуватись за жовтень
змогли лише завдяки позиці МВФ.
Та полегшено зітхати рано: упов%
новажений президента Борис Со%
коловський пророкує свіжі проб%
леми вже у грудні, адже власних
коштів «Нафтогазу» вистачає ли%
ше на третину щомісячного плате%
жу. Тому уряд знову попросив
МВФ «підсобити» кредитом, але
у фонді викидати гроші в українсь%
ку газову прірву не поспішають.
Труднощі з оплатою країна пере%
живає незважаючи на те, що ро%
сійського газу купує на чверть мен%
ше задекларованих обсягів. Так,
цьогоріч мусимо придбати 41,6 мі%
льярда кубометрів палива. Проте
з урахуванням кризи буде добре,
якщо виберемо 33 мільярди кубів.
Щоправда, за словами президента
Віктора Ющенка, така економія
може витягнути із без того

порожньої української кишені аж
$7,8 мільярдів штрафу за недобір.
Не тішить в україно%російських
домовленостях і ціна на транзит —
втричі нижча від середньої по
Європі. «Завдяки їй «Нафтогаз»
вже недорахувався $2,2 мільяр%
да», — підрахував гарант.
Але спроби уряду вирватись із
міцних обіймів «Газпрому» дуже
нагадують гру на публіку. Наприк%
лад, про відновлення прямих по%
ставок газу з Туркменії самі чинов%
ники говорять дуже невпевнено.
ЧОРНОМОРСЬКА МРІЯ
І СОНЯЧНА УТОПІЯ
Не гріє українців і газ власного ви%
добутку. Із 70 мільярдів кубів, що їх
щорічно споживає Україна, лише 20
мільярдів добуваємо самотужки. Со%
бівартість газу — приблизно $100 за
тисячу кубів. У бюджеті на 2010 рік

Україна й надалі відставатиме від
Туреччини та Румунії в освоєнні
глибоководних родовищ в Чорно%
му морі», — заявив «Єдиному Цен%
тру» Джим Браун, президент іно%
земної компанії, що займається
розробкою надр.
В компанії розповіли, що за%
тримка власного видобутку кош%
тує Україні $2 мільярди щорічно.
Зважаючи на паливну скруту,
логічно було б економити. Але
Україна є чи не найбільшим спо%
живачем газу в Європі. Якщо у Ав%
стрії і Швеції частка альтернатив%
них енергоджерел становить 24%,
в Португалії — 17%, то в Україні
всього — 0,83%. Більш того, гроші
на енергозбереження витрачають
як заманеться: як повідомило КРУ,
у 2009 році центральна та місцева
влади винні в нецільовому вико%
ристанні 1,3 млрд гривень.

Закупити «Таміфлю» за пільговою ціною у компанії%виробника
«Roche» ще влітку було неможливо. Швейцарці продавали препа%
рат лише за умови оголошення у країні пандемії свинячого грипу
або надзвичайного стану. Про це заявив директор одного з депар%
таментів міністерства охорони здоров’я Юрій Константінов.
«Таміфлю» було закуплено з виділених 50 мільйонів гривень за
ціною 251 гривня за упаковку. Дана ціна є мінімальною на час
здійснення цієї процедури», — наголосив чиновник. Первинна ці%
на «Таміфлю» за упаковку становила 340 гривень, і її вдалося змен%
шити після переговорів.
Свого часу фахівці дорікали МОЗ щодо нестворення запасу «Та%
міфлю» раніше, ніж почалася пандемія грипу. Але, як зазначили
в компанії Roche, відправити резерв до України можна було у то%
му випадку, якщо там буде оголошено пандемію грипу або введе%
но надзвичайний стан. МОЗ також пояснило, чому раніше заку%
пало «Таміфлю» через посередника, а не напряму. «Саме вироб%
ник визначає компанію, яка має право і яка несе відповідальність
за здійснення поставок препарату. В Україні, за інформацією ком%
панії Roche, її інтереси представляють дві компанії, одна з яких —
«Ганза», — зазначив Константінов.
Тим часом у МОЗ тривають перевірки щодо закупівель ліків за
завищеними цінами. Правоохоронці вважають, що дії чиновни%
ків Міністерства завдали державі збитків на 30 мільйонів гривень.
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Україна й надалі відставатиме від Туреччини
та Румунії в освоєнні глибоководних родовищ
нафти та газу в Чорному морі
ціну на імпорт заклали втричі біль%
шу — $265. Тут і дитині зрозуміло,
що качати своє паливо вигідніше.
Проте родовища консервуються,
а нові не розробляються: отримати
ліцензію на видобуток — справа не
для слабких нервів. Скажімо, одне
з найбільших вітчизняних родовищ
газу — Сахалінське, роками «мита%
рили» по судах, вирішуючи, хто са%
ме має його розробляти.
Чорному морю в Україні слава
Каспійського теж не світить. Хоча
експерти вважають, що у найближ%
че десятиліття тут можна було би
відкрити 15 родовищ і добувати по
10 мільярдів кубів газу на рік.
«На жаль, нинішній уряд посідає
таку ж неконструктивну позицію
і блокує наш проект. Саме тому

Як фінансують енергозбереження в Україні
Джерело фінансування

Сума

Кредит ЄБРР

370 мільйонів євро

Бюджети 2007–2008

1,3 мільярда гривень

Бюджет 2009

20 мільйонів гривень (гроші ще не виділено)

Кредит Світового банку

500 мільйонів євро (гроші ще не виділено)

БюджетF2010 (на стадії обговорення)

37,5 мільйонів гривень (1% від потреби)

Всього в Україні реалізовано проектів

на 11 мільйонів доларів

Не заощаджуємо ми і в побуті. Лі%
чильники, сонячні батареї та утеп%
лення будинків — для більшості ук%
раїнців (та й для бюджету 2010) по%
ки що утопія. Уряд, прикриваючись
кризою, у буквальному сенсі замо%
розив «теплові ноу%хау». Насправді
ж, «зеленій» енергетиці заважає ло%
біювання інтересів тих, хто реалі%
зує нафтопродукти. Останній раз
лічильники газу масово встановлю%
вались у 2006 році. Про утеплен%
ня — ні сном ні духом. Тут вам не
Латвія, де держава вирішила одним
махом утеплити всі радянські бу%
динки, і тим самим тільки столиця
щорічно економить 100 тисяч євро.
Ми ж продовжуємо на вагу золо%
та купувати іноземне паливо.
А оскільки платити за нього держа%
ва не в змозі, не за горами стрибки
цін. Щоб дотягнути споживацькі ці%
ни до «економічно обґрунтова%
них», уряд має намір з 1 січня 2010
щоквартально збільшувати їх на
20%. Це й не дивно, звання «газо%
вої принцеси» ще жодного разу не
допомогло нашому прем’єру зроби%
ти для енергетичного комплексу
щось справді корисне.
ДАРИНА БОНДАРЕНКО
ФОТО: PHL

Лазаренко відсидів
своє

Біля Лаври
встановлять Мазепу

Каліфорнійський суд зменшив
термін ув’язнення колишнього
прем’єра України Павла Лаза%
ренка. Тепер замість 108 міся%
ців він засуджений до 97 — це
вісім років та ще один місяць.
Суд пішов назустріч Павлу
Івановичу, врахувавши зразко%
ву поведінку українського екс%
прем’єра за ґратами. Як йдеть%
ся у повідомленні адвокатів,
«Лазаренко вже відбув своє по%
карання в США».
Нещодавно Лазаренко ви%
словлював впевненість, що
з нього знімуть усі обвинувачен%
ня. Екс%прем’єр навіть заявив,
що готовий повернутися в Укра%
їну. Щоправда, правоохоронці
одразу пообіцяли заарештувати
Лазаренка, щойно той призем%
литься у «Борисполі».
Лазаренко перебував під
арештом у США з 1999 року. З
2003 року прем’єр був під
домашнім арештом. В 2006 ро%
ці суд Сан%Франциско засудив
Лазаренка до 9 років ув’язнен%
ня і штрафу в 10 мільйонів до%
ларів за відмивання грошей та
низку інших махінацій.

На столичній площі Слави вста%
новлять пам’ятник гетьману
Івану Мазепі. Розпорядження
підписав мер Києва Леонід Чер%
новецький. Ініціатива пов’яза%
на з тим, що незабаром святку%
ватимуть 300%річчя подій,
пов’язаних з виступом гетьма%
на Мазепи у союзі з королем
Швеції. Пам’ятник планують
встановити до кінця 2010 року.
Переможцем конкурсу на
найкращий проект пам’ятника
Мазепі стали скульптор Анато%
лій Кущ, архітектор Руслан Ку%
харенко, Ілля Мельников і Юрій
Лосицький.
«За задумом авторів, компо%
зицію «гетьман, який скаче на
баскому коні», доповнять зоб%
раження на постаменті, які роз%
кривають різнобічність постаті
Мазепи. Це будівництво храмів
і монастирів, розвиток освіти
і культури, підтримка поезії,
музики, а також державно%полі%
тичний аспект діяльності Мазе%
пи», — повідомили в мерії.
Постамент буде виконано
з червоного граніту і прикраше%
но бронзовими рельєфами.

ЗА КОРДОНОМ
БЮДЖЕТ z Верховна Рада в пер%
шому читанні відхилила про%
ект державного бюджету на
2010 рік. Документ передбачає
324 млрд грн витрат та 285 млрд
доходів. Дефіцит кошторису —
46,7 млрд грн, а прогнозований
рівень інфляції — 9,7%.
КАДРИ z Віктор Ющенко пред%
ставив Міністерству оборони
нового начальника Геншта%
бу — Івана Свиду, а також ко%
мандувача Сухопутних військ,
генерал%полковника Геннадія
Воробйова. А до Верховної Ра%
ди Президент подав кандидату%
ру Юрія Єханурова — на посаду
міністра оборони.

ДОМОВИЛИСЯ z Партія регі%
онів не збирається відправляти
у відставку уряд. «Ми не стави%
ли за мету змінювати владу», —
сказав Віктор Янукович. Днями
«регіонали» вже почали збира%
ти підписи за недовіру Кабмі%
ну — за його відмову виконува%
ти закон про соцстандарти.
МОВА z Міністерство закор%
донних справ Росії назвало ро%
сіян «державотворним народом
в Україні» та висловило стурбо%
ваність ситуацією, що склалася
тут із російською мовою. «Ро%
сійську мову поступово витис%
кають зі сфери вживання», —
скаржаться росіяни.
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ІНТЕРВ'Ю ТИЖНЯ
ФОТО: УНІАН

Іван Гавчук:
«У вихідні я вдягаю
джинси та їжджу
по селах»
Член Президії Єдиного Центру Іван
Гавчук довів, що живе спілкування
з людьми — візитна картка
ефективного держслужбовця

С

ьогодні українські ке%
рівники областей пра%
цюють між двох вог%
нів. Згори — цент%
ральна влада, пред%
ставники якої щодня сперечають%
ся за вплив на регіони. У себе вдо%
ма — місцеві ради, які теж нама%
гаються контролювати очільників
областей. З усіма потрібні комп%
роміси — інакше результат для
держави буде нульовий.
Але хороший губернатор знає
межу між компромісом та суспіль%
ною користю. Ймовірно тому
у Хмельницькій області майже не%
має зарплатних боргів, у селах бу%
дують дороги, а бюджет ретельно
виконується.
І все це — попри кризу та зрив фі%
нансування зі столиці. Київ не ква%
питься надсилати в область обіцяні
ще на початку року кошти — оче%
видно, розробляють чергову «анти%
кризову програму». Ту, що вже дав%
но працює на Хмельниччині.
— Іване Карловичу, зараз най
актуальніша тема — епідемія
грипу. Ситуація в області вже
стабілізується?
— Звичайно, у нас краща ситуація,
ніж у решті західних областей, але
Хмельниччину зачепило також
серйозно. Епідемічний бар’єр пе%
ревищувався у 5,9 разів.
У нас була достатня кількість лі%
ків на випадок епідемії, однак
свою роль зіграла паніка. За ліче%

Я не боюся
перебувати у вирі
подій, чути
критику,
шукати
спільну
позицію

ні дні в аптеках розкупили майже
все, що хоч якось можна застосо%
вувати при застуді та грипі.
У відповідь ми сконцентрували
всі резерви медикаментів у лікар%
нях, перевели їх на режим цілодо%
бового чергування. Крім того, вве%
ли карантин: обмежили торгівлю
на ринках, провели серйозну роз’яс%
нювальну роботу серед людей. Все
це допомогло стабілізувати ситуа%
цію. І зараз епідемія йде на спад.
Хоча я б не радив розслабляти%
ся, адже ВООЗ прогнозує два чи
навіть три спалахи епідемії грипу чомусь були перенесені на кінець
вже наступного року.
року. Щоб освоїти ці кошти, потрі%
бен час — місяць, інколи два. Якщо
— Ще влітку обласна адмініст
не встиг — мусиш повернути.
рація «воювала» з аптеками,
Особливу увагу ми звернули на
щоб ті отримували рентабель
контроль за наповненням бюдже%
ність не більше 10%. Чи зберег ту. Як результат, з місяця в місяць
лися стабільні ціни на ліки?
він виконується.
— На жаль, ціни зросли суттєво.
Велику частину надходжень
Деякі медикаменти — у два, а то й громада отримала від платежів за
у три рази. А все через те, що влас% користування землею. Ми прове%
ники аптек та постачальники ко% ли три навчальні семінари для го%
ристуються своїм монопольним лів деяких сільських рад, на яких
положенням на ринку, а обладмі% роз’яснили, як грамотно працюва%
ністрація позбавлена важелів ти із землею.
впливу. Є райони, де всього одна
Наприклад, до кожного паю
аптека. У селах ліки можна купи% в селі має бути проїзд: п’ять мет%
ти тільки на фельдшерсько%аку% рів. Але коли орендатор брав 100
шерних пунктах (ФАП).
паїв, він не платив за цих п’ять
Пропозиції ж взяти під жорст% метрів дороги, яка по суті нале%
кий контроль ціни на медикамен% жить сільській раді, а розорював
ти, які я озвучував на всіх рівнях, усе підряд. Тобто ми роз’яснили
не знайшли підтримки. Уряд щось усе до дрібниць, щоб люди могли
намагався робити самотужки, але сформувати додаткові резерви на
значного ефекту це не мало.
місцях для буденних потреб: від%
Я вважаю, повинна бути систе% ремонтувати тин, купити відро до
ма державної фармації — мережа криниці, відремонтувати ФАПи,
аптечних складів, через які можна докупити ліків. Потім люди дзво%
було би розподіляти медикаменти нили, дякували.
всім соціальним установам.
Повертаючись до програми, є
певні труднощі у співпраці з обл%
— Економічній кризі вже май
радою. Виходить так, що розроб%
же рік, а країна так і не побачи ляємо програму ми, але затверд%
ла антикризової програми. Чи
жують її депутати. Часто ми зму%
має власну стратегію область?
шені реалізовувати не зовсім те,
— Ще у вересні минулого року я зі% що розробляли і пропонували.
брав вчених%теоретиків, звернувся
З приводу ж пріоритетів, то
до них за порадами. Спершу було у нас один головний — людина.
важко дійти спільної позиції — Ми складали програму так, щоб
у кожного були свої прогнози. Але не зменшити соціальні стандарти
мені вдалося відібрати най% порівняно з минулим роком. Біль%
більш практичні речі.
ше того, ми усіляко намагалися
Хоча ми навіть не могли підняти їх.
собі уявити, що масштаби
кризи будуть настільки — Мабуть, саме для того керів
грандіозними. Дійсно, ук% ників кількох тисяч українсь
раїнська економіка слаб% ких підприємств не випускати
ко інтегрована у світове муть за кордон через борги із
господарство, хіба що — зарплат. Чи є такі боржники на
металургія та хімічна га% Хмельниччині?
лузь. Всі решта — вироб% — Є кілька підприємств, які по су%
ляють продукцію для ті — банкрути. Є такі, що працю%
внутрішнього ринку. ють, але на них не виплачують
Тобто, гадаю, ми могли зарплати, тому що не проплачено
б утриматись за рахунок державні замовлення.
внутрішнього спожи%
Але обласна адміністрація нама%
вання. Але удари по бан% гається тримати ситуацію в межах
ківській системі відби% заборгованості 20–25 мільйонів
лися на всій економіці. гривень. Це, порівняно з іншими
областями, не так багато, у них —
— Який ваш власний
600–700 мільйонні борги.
антикризовий пакет
Щойно виникають якісь пробле%
щодо області?
ми з зарплатами, ми розглядаємо
— Перше, що ми зробили — кожну окрему ситуацію: визнача%
упорядкували бюджет та заре% ємо причини, загрози та можливі
зервували кошти. Все тому, що шляхи вирішення питання. Необ%
видатки на область, які передба% ґрунтовані затримки нам майже
чалися за державним бюджетом, вдалося подолати.

— Як часто Ви зустрічаєтеся
з людьми? З чим вони до Вас
звертаються?
— Я намагаюся постійно спілкува%
тися з громадою області — якщо
не виходить особисто, то хоча б
через прямі телефонні лінії. Але
знаєте, коли людина бачить, що
перед нею губернатор, то не завж%
ди скаже відверто про проблеми.
Отже, коли спілкуєшся як чинов%
ник, дуже важко сформувати
об’єктивну картину. Тому частень%
ко у вихідні дні я вдягаю джинси,
сам сідаю за кермо і їду по облас%
ті. Зазвичай обираю віддалені від
Хмельницького райони. Часто мо%
їми попутчиками стають звичайні
люди, котрі й розповідають про
свої буденні проблеми, проблеми
населеного пункту, де вони про%
живають. Іноді заходжу до сільсь%
кого магазину… Так і спілкуюся.
Я прихильник того, аби казати
людям правду: це я можу зробити,
а це — ні. І тоді люди до тебе став%
ляться з розумінням, а не коли ти
сиплеш численними обіцянками.

Я виступаю за розширення пов%
новажень адміністрацій, адже саме
вони здійснюють державну політи%
ку на місцях. Не може бути місце%
вої законності, вона повинна бути
загальнодержавною. І реалізовува%
ти її мусять представники держави.
Звісно, добре, коли у місцевих
радах трапляються розумні фахо%
ві управлінці, але дуже часто, на
жаль, туди потрапляють люди ви%
падкові. Тому адміністрація по%
винна виконувати контрольну
функцію з правом зупиняти неза%
конні рішення. Звісно, лише в су%
довому порядку. Тоді у нас буде
публічність, а не «кулуарщина».
— Ви ніколи не приховували
своєї партійності, утім завжди
наголошували, що для держ
службовця — це не головне.
Чим Вас приваблює Єдиний
Центр?
— Ідея дуже хороша — зібрати ра%
зом тих, хто хоче працювати на
Україну. Вважаю, що в Єдиному
Центрі зібраний хороший інтелек%

Ідея Єдиного Центру дуже хороша — зібрати
до купи тих, хто хоче працювати на Україну
Та якщо пообіцяв, треба обов’яз%
ково зробити. Дехто скаржиться,
мовляв, Гавчук не хоче будувати
в селах дороги, хоча має можли%
вість. Чи я маю цю можливість?
Ні, не маю. Але я пропоную — да%
вайте разом цю проблему вирішу%
вати. Від адміністрації допоможу
з технікою. Але громада села,
в свою чергу, має організувати по%
стачання жерстви з місцевих
кар’єрів. Хоч ця процедура й
складна, проте — це майно грома%
ди. Отож, я під свою відповідаль%
ність та під контролем податкової
дозволяю брати жерству, аби об%
лаштувати дороги. Вже є позитив%
ні приклади.
Одним словом, я не боюся зна%
ходитися у вирі подій, чути крити%
ку, шукати спільну позицію.
— Усі кандидати у президенти
обіцяють розширення повнова
жень місцевої влади. В якому
напрямку повинна іти
реформа?
— Дійсно, є багато труднощів —
наприклад, кадрова проблема.
Щоб призначити голову райдерж%
адміністрації, потрібно пройти
стільки установ та кабінетів!.. Ду%
же багато часу витрачається
марно.

туальний, управлінський та лі%
дерський потенціал. Приміром,
у Хмельницькій області дуже ре%
тельно підбиралася команда. За%
раз нам потрібно зберегти динамі%
ку, хоча це важко, тому що партія
не при владі.
Але вже навіть зараз є гарний за%
діл — довіра людей. Якщо погля%
нути на Хмельницьку область, то
з 15 дочасних виборів голів сільсь%
ких та селищних рад, Єдиний
Центр переміг у 10%ти. Як на мене,
це найкращий показник.
— Як плануєте зустріти Новий
рік та відсвяткувати Різдво?
— Кажуть, що Новий рік — це сі%
мейне свято. А от ми з дружиною
святкуємо зазвичай з друзями.
Щоразу в іншому місці, і завжди
цікаво та весело.
У нас дуже хороші друзі, з якими
ми приятелюємо вже понад 30 ро%
ків. Серед них мало колег. Це зви%
чайні люди. В цьому році є бажан%
ня вирватися на кілька днів в го%
ри, можливо, це буде Буковель.
Але там в цю пору забагато людей.
Проте, все одно зустрічатимемо
Новий рік на природі.
РОЗМОВУ ВІВ
ПЕТРО РОЗУМЕНКО
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ

На темному боці землі

Боржників виженуть на вулицю
Банкам надали повну свободу дій щодо позичальників
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

ділив Україні на реалізацію цього
проекту 350 мільйонів доларів. За
інформацією профільного коміте%
ту ВР, їх так і не освоїли.

Влада понад десять років
бореться з тіньовим ринком
землі, який можна ліквідувати
за півроку

Н

ещодавно уряд знову
почав підганяти україн%
ців з отриманням актів
на землю. Прем’єр Ти%
мошенко не приховує
намірів якнайшвидше завершити
приватизацію земельних ділянок
і закликає українців масово іти до
сільрад. Очевидно, видача держак%
тів стала частиною передвиборчої
кампанії, адже йдеться про майже
10 мільйонів громадян.
Утім, вирішити болючі пробле%
ми земельних відносин, просто
роздаючи акти, — неможливо,
впевнені фахівці. Село, як і рані%
ше, лишається в глухому коруп%
ційному куті: чітких та прозорих
правових відносин на землі досі не
склалося. А цього тижня депутати
ще раз довели, що їх така ситуація
повністю влаштовує — провалили
закон про земельний кадастр.

впевнені експерти. Окрім того,
введення кадастру — це перший
крок для запровадження податку
на нерухомість. Тож оформляти
великі ділянки землі на студента,
якому дали «відкупного» за таку
оборудку, стане неможливим. Чи
приміром, на пенсіонерів, які за
нинішнім законодавством не пла%
тять податку на землю.
Хоча центри Державного зе%
мельного кадастру в районах і об%
ластях ведуть реєстрацію паїв,
єдина система відсутня. Якби був
закон, можна було б усе система%
тизувати і врегулювати, поясню%
ють експерти. Тим паче, що преце%
дент є: в Україні не перший рік
функціонує реєстр прав на нерухо%
ме майно. Утім, через відсутність
закону про земельний кадастр
і цей реєстр функціонує поза ме%
жами єдиної системи.
У профільному комітеті ВР не
ДЕПУТАТИ ЗЛЯКАЛИСЯ
виключають, що кадастр не вигід%
ПОРЯДКУ?
ний як деяким депутатам та іншим
Закон «варився» у владних коридо% чиновникам, так і багатьом під%
рах близько п’яти років. Але Рада
так і залишалась незадоволеною.
«Я намагався з’ясувати мотиви, що
У 2003 році Світовий
спонукали колег не голосувати за
банк
дав 800 мільйонів
закон, — обурюється його автор,
народний депутат Роман Ткач. — гривень для створення
У регіоналів технічних претензій
єдиного земельного
ніяких. Їхні колеги в комітеті під%
кадастру. Попри
тримували закон, але не голосува%
важливість
цього
ли за нього. Тож причини швидше
виключно політичні і пов’язані
проекту, гроші до кінця
з виборчою кампанією».
не використані
Система єдиного земельного ка%
дастру передбачає присвоєння
кожному власникові державного приємцям. Адже систематизація
акту на землю кадастрового номе% даних дозволить швидко відслід%
ра. Завдяки цьому легко знайти кувати власника ділянки, скільки
будь%яку земельну ділянку в будь% йому землі належить і яка її вар%
якому місці України. Окрім того, тість. А до такої публічності та від%
у кадастрі є інформація про час повідальності — бо ж доведеться
продажу цієї ділянки, особу, якій платити чималі податки за своє
вона подарована, чи поділена во% майно — у нас не всі звикли.
на, які її фізичні властивості
Тим часом для об’єднання усіх
і скільки вона коштує.
даних в одну систему навіть є гро%
Така система автоматично «ви% ші. Принаймні мають бути. Зага%
микає» тіньовий ринок землі, лом із 2003 року Світовий банк ви%
ФОТО: УНІАН

ЛИСТИ ЩАСТЯ ВІД ПРЕМ’ЄРА
Інша земельна проблема — держ%
акти — теж пахне політикою, точ%
ніше — виборами. Адже щоб по%
обіцяти про швидке оформлення
цих документів, прем’єр обрала
велику аудиторію — близько шес%
ти мільйонів власників паїв ще че%
кають своїх держактів. Ще близь%
ко семи мільйонів не мають доку%
ментів на інші об’єкти приватиза%
ції — дачні та присадибні ділянки,
підсобні господарства.
У профільному комітеті Ради на
ініціативу прем’єра дивляться із
подивом. Адже оформлення акту
зазвичай триває два%три місяці,
у цьому задіяна не одна людина,
на це виділяються окремі кошти.
Тимошенко ж розіслала листи
з текстом, який обіцяє не лише
утричі прискорити процес, а й за%
певняє, що чиновники сільрад са%
мі бігатимуть за пайовиками, щоб
віддати документи. Парламентарії
таку риторику називають обма%
ном, адже, за їхніми словами, ак%
ти, які Юлія Володимирівна вру%
чає перед телекамерами, виготов%
лені заздалегідь. Просто їх вида%
ють «під музику».
Загалом, щоб виписати акт, на
ділянку має виїхати геодезист,
зробити зйомки, викласти на па%
пір, погодити із сусідами межу. Да%
лі дані погоджуються з місцевою
владою. Все це фіксується на кар%
ті та у державному акті. Акт оформ%
ляється і реєструється, коштує вся
процедура приблизно 1500–2000
гривень. За словами бувальців, до
цих поневірянь клопоту додають
і місцеві чиновники та часто
близькі до них посередники, котрі
шукають зиску.
«Я від зими намагаюся привати%
зувати ділянку під забудову, — ка%
же 35%річний мешканець Київсь%
кої області Володимир Петрен%
ко. — У районі право на оформ%
лення необхідної документації має
тільки одне приватне підприємст%
во. Вибору не було, тож уклав із
ними угоду. За нею я мав сплати%
ти трохи більше однієї тисячі гри%
вень, утім, готівкою виклав три.
Спробував отримати якісь пояс%
нення, чому така різниця, але во%
ни заявили, що відзвітувати за
решту не зможуть. Пообіцяли да%
ти акт на землю через сім місяців,
однак, вістей поки що ніяких».
Саме так людям і надалі видава%
тимуть акти, впевнені фахівці. Хо%
ча, якщо робити все за законом,
отримання документу не є надск%
ладним завданням.
«З видачею актів на землю уза%
галі проблем не повинно бути, —
каже керівник аналітичного де%
партаменту консалтингової аген%
ції «ААА» Марія Колесник. — Оче%
видно, йдеться про зловживання
на місцях. Чиновники просто хо%
чуть отримати хабара. Офіційно
технологія отримання акту на зем%
лю проста і прозора. Але то доку%
менти «губляться», то їх довго «шу%
кають». Але як тільки приїдеш «із
чимось», відразу усе знаходиться».
Як зазначає Марія Колесник, по%
літикам можуть бути вигідні зе%
мельні проблеми як монета у полі%
тичній грі. Вони вголос не дозво%
лятимуть образити селян і робити%
муть вигляд, що захищають їх —
навіть ті, хто на землі не розумі%
ється. Насправді ж корупційного
монстра можна викорчувати
з землі за півроку — створивши
прозорий кадастр. Для цього по%
трібна узгоджена робота земель%
них чиновників, обласних, район%
них адміністрацій та відсутність
політичного спротиву.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО

Під галас політичної кризи, влада потихеньку завдала удару по бан%
ківським боржникам. Верховна Рада дозволила фінустановам про%
давати заставне житло. Парламент не побажав долати вето Прези%
дента на закон, що встановлював мораторій на відчуження квар%
тир, за якими прострочили кредит. Цей закон парламент ухвалив
у розпал економічної кризи, коли подорожчав долар, і деякі пози%
чальники не змогли вчасно сплачувати за іпотечними кредитами.
Другий «подарунок» банківським боржникам підготувало Мі%
ністерство юстиції. Воно спростило банкам можливість стягнен%
ня заборгованості з позичальників. Про це йдеться в повідомлен%
ні «Українського кредитно%банківського союзу» (УКБС).
Віднині, чи стягувати з людини борг, визначає не суд, а нотарі%
ус. Йому достатньо написати на іпотечному договорі, що пози%
чальник дійсно заборгував банку. А останній повинен лише нада%
ти нотаріусові документи, які таку заборгованість підтверджують.
«Відтак, зміст виконавчого напису нотаріуса у тому, що він стає
інструментом реалізації прав кредиторів (тобто банків —
ред.)», — пояснила генеральний директор УКБС Галина Оліфер.
Отже, кажуть експерти, якщо раніше банки мали позиватися до
суду, щоб стягнути з людини борг, то зараз їм буде достатньо звер%
нутися до «кишенькового» нотаріуса та відібрати у боржника жит%
ло. І вже той, а не банк, має витрачатися на адвоката чи бігати по
судах, щоб захистити свої права.

10 днів на свята
На новорічні свята українці від%
почиватимуть 10 днів. Кабінет
міністрів рекомендує керівни%
кам підприємств, установ і ор%
ганізацій з п’ятиденним робо%
чим тижнем перенести робочі
дні з понеділка 4 січня на субо%
ту 16 січня, з вівторка 5 січня —
на суботу 30 січня, з середи
6 січня — на суботу 13 лютого,
а також з п’ятниці 8 січня — на
суботу 27 лютого.
Уряд також рекомендує пере%
нести робочий день з понеділка,
23 серпня 2010 року, на суботу,
21 серпня, у зв’язку зі святкуван%
ням Дня Незалежності 24 серпня.

Столиця платить
мало
Протягом року середні зарплати
в Києві знизилися з 4,5 тисяч май%
же до 3 тисяч гривень на місяць.
Про це свідчать дані Інтернет%
порталів із працевлаштування.
За статистичними даними,
найбільше (майже на 40%) зни%
зилися зарплати працівників
сфери поліграфії та дизайнерів.
Прибутки бухгалтерів і бан%
ківських працівників впали на
32%, а топ%менеджери стали за%
робляти на 33% менше.
Водночас незмінними зали%
шилися прибутки працівників

бюджетної сфери — їхні тариф%
ні ставки протягом року були
прив’язані до старої мінімаль%
ної зарплати. На докризовий рі%
вень повернулися зарплати
фармацевтів. Зросли на чверть
доходи ріелтерів і працівників
сфери послуг. А ось «айтішни%
ків» криза взагалі майже не
зачепила.
Найвища середня зарплата
зараз зафіксована у Києві —
3250 гривень на місяць. Далі
у рейтингу йдуть Донецька
(2193 гривень) і Київська (2039
гривень) області. Найнижча се%
редня зарплата, 1435 гривень,
зафіксована у Тернопільській
області.

Країна одужує
від грипу
В Україні підтверджено 225 ви%
падків захворювання на грип
А (H1N1), з них 17 — з леталь%
ним завершенням. Про це пові%
домив перший заступник мініс%
тра охорони здоров’я Василь Ла%
зоришинець.
Всього в Україні на грип та
ГРВІ перехворіли 1 млн 502 тис.
345 людей, але більшість вже
одужали. А у 12 регіонах країни
й досі не перевищено епідеміо%
логічний поріг захворюваності
на грип та ГРВІ.

КОРОТКО
ФАНТАСТИКА z Київська вла%
да розглядає можливість запро%
вадження в столиці ще одного
виду громадського транспор%
ту — вертольотів, а також будів%
ництва підводної автомагістра%
лі між лівим і правим берегами
міста. Про це заявив голова
управління транспорту Київсь%
кої мерії Олексій Бархатов.
НАСЕЛЕННЯ z Темпи скоро%
чення населення України почи%
нають сповільнюватися, заявив
Держкомстат. Якщо кілька міся%
ців тому скорочення чисельнос%
ті населення обчислювалося де%
сятками тисяч чоловік, то в пері%

од з 1 вересня по 1 жовтня цей
показник зменшився на 4,84 ти%
сяч осіб — до 46011 тисяч. Із за%
гального населення країни місь%
ке складає 31,53 млн осіб.
ЗЛОЧИНИ z Україна посіла
шосте місце в рейтингу країн
з найбільшою кількістю еконо%
мічних злочинів. Рейтинг скла%
дено компанією Pricewater%
houseCoopers. Як зазначається
в повідомленні, 45% опитаних
українських компаній відпові%
ли, що як мінімум один раз по%
страждали від серйозного еко%
номічного злочину. На першо%
му ж місці — Росія.
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ЕКОЛОГІЯ

ФЕМІДА

Memento море

Жебраки у законі
ФОТО: УНІАН

Українські суди жебракують:
коштів не вистачає ані на пошту,
ані на папір. Виходів є два —
закриття або корупція

Н

априкінці 90%х років
у коридорах районних
судів можна було поба%
чити симптоматичне
оголошення. Адмініст%
рація просила громадян разом із
позовними заявами подавати до
канцелярії певну кількість пошто%
вих конвертів — позаяк бюджет%
них грошей на відправлення ко%
респонденції не вистачало. З того
часу минуло десять років, а в сис%
темі судової влади мало що зміни%
лося: днями в Києві ледь не за%
крився Вищий адміністративний
суд, що займається захистом прав
громадян в суперечках із владою.

Чорне та Азовське моря —
на межі екологічної катастрофи.
Винні в цьому рибалки, сільське
господарство і недбалість влади

Е

кологи б’ють на сполох:
стан українських морів
перейшов критичну ме%
жу забруднення. Облю%
боване нами Чорне море
може стати «найчорнішим» у сві%
ті — рівень забруднення переви%
щив всі допустимі масштаби. Таку
заяву нещодавно зробив прези%
дент Кримської академії наук Вік%
тор Тарасенко. «Через надлишок
нафтопродуктів, близько 160 видів
фауни Чорного моря — на межі
вимирання», — заявив Тарасенко.
З ним згодні й одеські фахівці.
За їхніми даними, всього 20 років
тому в Чорному морі було 72 ви%
ди риб, яких ловили у промисло%
вих масштабах. Тепер їх залиши%
лося всього 18. Тому прогнози до%
сить скептичні: море близьке до
передсмертного стану — якщо
уже не вмирає. Подібні проблеми
і у «моря № 2» — Азовського.
З рибної «житниці» країни воно
перетворюється на стічну канаву.
ЗЛІ ДОБРИВА
Чорноморський басейн останнім
часом потерпає від так званого
«розширення нафтових коридо%
рів». Якщо п’ять років тому морем
перевозили 55 млн тонн нафти, то
зараз — майже 100 млн тонн. А за
два роки обсяг зросте до 150 млн
тонн. Небезпека тут — не самі об%
сяги, а «допустимі втрати» при
транспортуванні — до 5% від
усього обсягу перевезеної нафти.
Тобто якщо не брати до уваги ава%
рії, у море потраплятиме до міль%
йона тонн нафтопродуктів.
Враховуючи, що Україною про%
ходить нафтопровід Одеса%Броди,
ризик забруднення моря збільшу%
ється вдвічі. Нещодавня аварія на
ділянці труби, коли нафта зіпсува%
ла гектар землі, лише підтверджує
таку небезпеку.
Свій внесок роблять і наші сусі%
ди — Румунія та Молдова. Продук%
ти нафтопереробки потрапляють
у Чорне море Дністром і Дунаєм.
Крім того, румунські представни%
ки неодноразово заявляли, що го%
тові почати розробку нафтового
шельфу Чорного моря. І гарантій,
що при видобутку нафти не буде
витоків, вони надати не можуть.
Інша екологічна проблема —
сільськогосподарські поля. Точні%
ше, добрива, якими їх щедро по%

ливають. У дощову погоду до рі%
чок, які впадають у море, потрап%
ляють сполуки важких металів
і пестициди. Але головна загро%
за — фосфор і азот. Ці речови%
ни — харчування для морських
мікроорганізмів і водоростей, яке
допомагає їм швидко розмножу%
ватися. Вмираючи, мікроорганіз%
ми опускаються на дно і гниють,
забираючи чимало потрібного
флорі й фауні моря кисню.
Як стверджує Віктор Тарасенко,
стоки з полів, що містять міне%
ральні добрива, провокують бур%
хливий розвиток фітопланкто%
ну — синьо%зелених водоростей,
через які «цвіте» вода. Тому змен%
шується її прозорість і гинуть «хо%
роші» багатоклітинні водорості.
ВІЙНА ПРОТИ РИБИ
Цілу низку проблем з екологією
створює військова діяльність на
Чорному морі, зокрема, міжна%
родні військові навчання.

Двадцять країн Європи
зливають свої відходи
в Чорне море, в тому
числі через Дунай,
Дністер і Прут
«Подумайте, чому вони з таким
задоволенням проводять тут ма%
неври? Та тому що ніхто не ком%
пенсує Україні величезний еколо%
гічний збиток!», — стверджує
доктор біологічних наук Валерій
Михайлов.
Учений говорить, що за прове%
дення навчань на кшталт «Сі%
бриз», цивілізовані країни вима%
гають мільйони доларів компен%
сації. «А у нас це все безкоштовно.
Приїжджайте, стріляйте, забруд%
нюйте акваторію», — скаржиться
Михайлов.
Але і без війни Україні вистачає
«подарунків» від світової спільно%
ти. Двадцять країн Європи злива%
ють свої відходи в Чорне море,
в тому числі через Дунай, Дністер
і Прут. Основне навантаження ля%
гає на північно%західну, найбільш
мілководну частину моря. Адже
саме тут зароджується 65% всіх
живих організмів і знаходяться
основні нерестовища.

Традиційна загроза морю —
і швидкохідні човни у прибереж%
них зонах та рибальські сіті під
водою. Взагалі до 70%х років
в Чорному морі було заборонено
використання тралових суден.
Під час тралення дна вони збовту%
ють мул, що знижує прозорість
води. А це — шлях до забруднен%
ня поверхневих вод і перенесен%
ня мулу в заповідні зони.
Схожа проблема і на Азові.
«Донне тралення за кілька років
практично знищило екосистему
Азовського моря», — стверджу%
ють у Кримській республікансь%
кій асоціації «Екологія і світ». А за%
вдяки близькості промислових
об’єктів на деяких ділянках Азова
багаторазово перевищені гранич%
ні концентрації азоту, заліза, міді
і нітратів.
Однак і це ще не всі «подарун%
ки» цивілізації на узбережжі.
«Один з важливих чинників за%
бруднення обох морів — приват%
на забудова на березі. У воду йде
все — і відходи будівництва, і ка%
налізація», — скаржиться Валерій
Михайлов.
ДЕ ВТОПИЛИ ГРОШІ?
Сьогодні відновленням екології
зайняті і держава, і приватники.
Але наскільки успішно? Нещодав%
но рахункові палати України і Ро%
сії почали спільну перевірку ефек%
тивності держвитрат на збере%
ження біоресурсів Азовського
і Чорного морів. На сьогодні
обидві держави витрачають вели%
чезні гроші на їхнє збереження
і відтворення. Але щодо ефектив%
ності чіткої відповіді немає. І то%
му на 2010–2011 роки складено
графік з перевірки використаних
ресурсів на поліпшення екології.
І поки держави перевіряють, не%
залежні експерти розробляють
програми з відновлення флори
і фауни. Так, російський еколог
Сергій Федотов запропонував
своє оригінальне бачення. Він
розробив систему «Штучні рифи»,
якою хоче збільшити швидкість
самоочищення моря. Причому ця
система вже застосовується біля
чорноморського і азовського узбе%
режжя Росії. Еколога запрошують
і до України, але поки тільки на
приватні семінари і консультації.
А ось доктор біологічних наук
Валерій Михайлов вважає, що мо%
ре захистить тільки закон. «Потрі%
бен закон, в якому чітко пропи%
шуть заходи щодо захисту морів.
Крім того, необхідно заборонити
забудову узбережжя і проведення
міжнародних навчань», — упев%
нений учений.
МАКСИМ ГРИГОР’ЄВ

У БОРГОВІЙ ЯМІ
12 листопада Вищий адмінсуд
(ВАСУ) припинив роботу —
«у зв’язку з відсутністю коштів на
відправлення поштової кореспон%
денції, оплату послуг, закупівлю
паперу та дисків». Розмах дійсно
вражає: щодня судова інстанція
відправляє поштою до трьох тисяч
повісток, ухвал, постанов. І трива%
лий час Укрпошта надавала суд%
дям ці послуги у борг. Але згодом
терпець урвався: лише за жовтень
2009 року заборгованість перева%
лила за 60 тис. грн.
Чому влада довела суд до за%
криття — не зовсім зрозуміло.
У ВАСУ запевняють, що близько 30
разів інформували про нестачу
коштів Президента, Кабмін та Вер%
ховну Раду, але необхідного фінан%
сування так і не дочекалися. Ті ж
проблеми — і в інших адмінсудів.
Відтак, довелося привертати
увагу до проблеми у радикальний
спосіб. Щоправда, вже наступного
дня Укрпошта погодилася й далі
обслуговувати ВАСУ в борг % оче%
видно, згори натиснули добре.
БЮДЖЕТНІ АНТИРЕКОРДИ
Жахливий стан забезпечення ук%
раїнських судів — зовсім не нови%
на. Атмосферу на деякий час роз%
рядило створення Державної судо%
вої адміністрації (ДСАУ), на яку
поклали клопіт про забезпечення
судів. Принаймні, з того часу Ро%
ман Куйбіда, заступник голови
правління Центру політико%право%
вих реформ, не бачив в українсь%
ких судах «жебрацьких» оголо%
шень. А цьогоріч побачив знову.
У ДСАУ це пояснюють тим, що
держава ніколи не фінансувала їх
в достатньому обсязі. «Але цього
року побили всі рекорди: в бюдже%
ті%2009 на утримання судів закла%
дено на 500 млн грн менше, ніж
торік», — повідомили Єдиному
Центру у відомстві.
Щоправда, наступного року ви%
датки на судову владу планують
збільшити. Проте, з 9 мільярдів, які
запросила ДСАУ, Мінфін погодився

закласти в бюджет лише трохи біль%
ше двох. Тож загальний рівень фі%
нансування складе 22,1% від реаль%
ної потреби. При цьому, на
судочинство піде лише 2,5% коштів.
ЛОБІЗМ МІСЦЕВОГО
МАСШТАБУ
За таких умов судам не залишаєть%
ся нічого іншого, як шукати «спон%
сорів». «Якщо держава не фінансує,
нестачу коштів компенсує хтось ін%
ший. Зазвичай — або місцева вла%
да, або сторони процесу», — каже
Роман Куйбіда. Кілька років навіть
дозволялося допомагати судам
грошима місцевих органів влади,
але згодом постанову скасували як
неконституційну. Втім, і донині
приміщення судів подекуди зали%
шаються на балансі місцевих рад,
тож питання ремонту залежать ви%
ключно від доброї волі мерів.
З адмінсудами все ще сумніше.
Більшість їхніх будівель, за інфор%
мацією Куйбіди, взагалі перебува%
ють у приватній власності за
символічну плату. На яку «вдяч%
ність» розраховують орендодавці,
можна лише здогадуватися. З но%
вого ж року і подібна оренда, і до%
помога місцевого самоврядуван%

З 1 січня 2010 року
допомога судам
з канцелярією буде
вважатися корупційним
злочином
ня, і навіть прохання до позивачів
приносити із собою поштові кон%
верти вважатимуться корупцією.
Тим часом кожна не перерахо%
вана державою копійка ставить
суддів перед вибором: або порушу%
вати строки й наражатися на пока%
рання, або шукати гроші самотуж%
ки. Подекуди Феміда купує оргтех%
ніку та папір власним коштом.
Втім, частіше буває навпаки: суд%
ді, звиклі вишукувати «на стороні»
гроші для службових потреб, зго%
дом вже не бачать різниці між дер%
жавною та особистою кишенями.
Історія із суддею Зваричем вже
стала хрестоматійною. А на початку
листопада в Одесі міліція спіймала
суддю господарчого суду на незакон%
ній оборудці з землею. Втім, скільки
ще таких «винахідників» вершать
правосуддя, напевно, відомо лише
Богові. Але, зважаючи на те, що за%
мовними судовими рішеннями сьо%
годні вже нікого не здивуєш, далеко
не кожен служитель української Фе%
міди гідний звернення «Ваша честь».
І великою мірою — через жебраць%
кий стан і фінансову залежність «не%
залежної» гілки влади.
ОЛЕКСАНДР РУДИЙ
ФОТО: PHL
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КОРИСНІ ПОРАДИ

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА

Законсервовані
вітаміни
ФОТО: PHL

живчих експертиз «Тест». Переві%
ряли апельсинові, дитячі яблучні
та гранатові напої. Серед популяр%
них апельсинових соків фальсифі%
катів не було — у них не знайшли
навіть цукру. Найвищі оцінки от%
римали Jaffa, Sandora та Rich.
А ось із яблучними напоями си%
туація інша — вміст вітамінів і мі%
нералів у багатьох соках виявився
низьким. Але ще більше дослідни%
ків здивували гранатові соки: в од%
ному з них не виявили навіть
краплини фруктової частки. Лише
ароматизатори, барвники та кон%
серванти, ще й у великій кількос%
ті — особливо «відзначилася» тор%
гова марка «Квант».

Українські соки викликають
тривогу фахівців: деякі напої
містять лише хімію і воду

НАШЕ — НЕ ОЗНАЧАЄ КОРИСНЕ
Утім, навіть вітчизняний вироб%
ник, якому сьогодні віддають пе%
ревагу українці, не дає гарантій
користі та безпеки. Незалежна
експертиза засвідчила, що деякі
з українських соків містять барв%
ники, консерванти, ароматизато%
ри і... нічого більше.
Нещодавно подібне досліджен%
ня провів Центр незалежних спо%

НАТАЛІЯ ВИНОГРАДОВА

25%

30%

35%

40%

45%

з ананасів, айви,
яблук (окрім солодких),
груш і цитрусових
(крім лимону і лайму)

з персиків

з абрикосу, малини
й полуниці

з вишні та манго

Вимоги до вмісту соку в нектарах
зі сливи, горобини
й журавлини

ЯБЛУЧНА РЕСПУБЛІКА
Асортимент соків та нектарів
в Україні умовно поділяється на
дві групи. Перша — так звані
тропiчнi соки, що розливаються
з імпортованих концентратів. Дру%
га група — соки зі свіжих місцевих
плодово%ягiдних культур — яблук,
вишень, винограду, томатів тощо.
За інформацією «Плодоовочпро%
му», найпоширенішим в Україні є
виробництво саме яблучного соку
та його сумішей. В потилицю фа%
вориту дихають виноградний, то%
матний, сливовий та абрикосовий
соки.

Здебільшого на полицях укра%
їнських супермаркетів присутні
соки вітчизняного виробництва.
Частка імпорту — близько 2%.

з маракуї, порічки, смородини,
лимону, банану, гуави,
папайї та солодких яблук

Н

ещодавно чиновники
перевірили соки, що
продаються в Україні.
Результати вразили на%
віть працівників Держ%
споживстандарту: із 73 тисяч літ%
рів соків та напоїв із вмістом соків
28 тисяч було забраковано — тоб%
то майже 40%! Вибірка, як кажуть
соціологи, репрезентативна: те
саме можна сказати про всі соки
в країні — чимало фруктових на%
поїв мають великі проблеми.
Здебільшого бракували продук%
цію, бо на її упаковці не було за%
значено необхідної інформації про
товар. Деякі виробники не спро%
моглися надати сертифікати якос%
ті та безпеки, а інші просто прода%
вали прострочені напої. А ось на
перевірку самих соків у держави
коштів не вистачає — і можна тіль%
ки здогадуватись, що всередині,
якщо такий безлад ззовні.

ТАЄМНИЙ ШИФР
НА УПАКОВЦІ
Аби замість корисного напою вам
не підсунули «юпі», варто навчи%
тися «читати між рядків» напис на
упаковці. За українським законо%
давством, натуральні соки мають
бути стовідсотковими. У соках із
домішками безпосередньо сік має
складати не менше як 95%.
Якщо ж соку в пакеті ще менше,
це вже нектар — мікс із соку, кон%
центрату або пюре, води, цукру чи
меду, але без штучних домішок.
Власне соку там має бути від 25%
до 50%.
Є сенс також звертати увагу на
те, натуральний сік чи відновле%
ний. Натуральний, звісно, кращий,
однак є свої «але». «Соки прямого
віджиму можуть виготовлятися із
фруктів, які могли дещо попсувати%
ся в дорозі або, щоб цілими доїхати
до нас з тропічних країн, були зі%
рвані зеленими і пройшли хімічну
«передпродажну» обробку, — каже
технолог Ірина Стародубцева. —
А у відновлених соках містяться всі
необхідні природні вітаміни».
Як зазначає експерт, у «правиль%
но» відновленому соку серед інгре%
дієнтів зазначається лише фрукто%
вий концентрат, вода та ще, мож%
ливо, сорбінова і аскорбінова кис%
лоти. В овочевих соках можуть бу%
ти сіль, спеції, оцет, трави. Все
решта в корисному соку зайве.
І якщо на упаковці вказані сторон%
ні добавки — ароматизатори, син%
тетичні консерванти, барвники,
такий сік не варто купувати.
Отже, звісно, найкращий варі%
ант — домашній продукт, у якості
якого ви можете бути впевненими.
Утім, якщо ви вирішили купити сік
у магазині, варто звернути увагу на
термін придатності. Хоча більшість
соків зберігається протягом двох
років, краще купити той, якому
«відвели» не більше шести місяців.

50%

Начхати на алергію
Алергіку застуда двічі ускладнює життя: популярні ліки
протипоказані, трави, ехінацея та мед — під забороною,
задушити хворобу вкрай важко. Але є інші способи швидко
подолати хворобу. Який обрати — вирішуйте самі.
Морська сіль. Промивання носа розчином морської солі (чайна
ложка на склянку води) захищає від нежиті. Налийте теплий роз%
чин у заварювальний чайник з витягнутим вузьким носиком, на%
хиліть голову вбік. Повільно вливайте рідину в ніздрю, яка «звер%
ху», дихаючи крізь рот. Розчин повинен пройти всі носові ходи
і тонкою цівкою вилитися через «нижню» ніздрю. Потім повто%
ріть, повернувши голову в інший бік.
Прогрівання. Щойно відчули перші ознаки застуди, потрібно як
слід прогріти ніс і горло. Зваріть вкруту 2 яйця, очистіть і, поки
вони ще не охололи, прикладіть до крил носа. Тримайте до пов%
ного охолодження.
Інгаляції. Маєте алергію на трави? Інгаляції робити можна і без
відварів та ефірних олій. Їх замінять харчова сода і ложка оливко%
вої олії. Можна дихати парами нагрітої лужної мінеральної води,
парою від картоплі. Якщо у вас кашель, одночасно прогрівайте
руки по лікоть в гарячій ванні — це стимулює приплив крові до
верхньої частини тіла й допоможе легким і бронхам боротися з ін%
фекцією.
Гірчиця. Попарити ноги у воді з гірчицею — перша справа при
застуді. Розпарені і висушені ноги змастіть потім зігріваючим
бальзамом чи маззю й одягніть теплі шкарпетки. Можна на ніч
насипати сухої гірчиці у шкарпетки.
Підігріте пиво. Півсклянки пива полегшує кашель. Намагайтеся
вибирати сорт із легкою кислинкою, без гіркоти — при нагріван%
ні остання буде відчуватися ще сильніше. Можна змішати пиво
з гарячим молоком і випити, але це — тільки для людей із міцним
шлунком.
Масаж. При затяжному бронхіті не варто зранку одразу підводи%
тися з ліжка. Полежіть спочатку на одному боці, потім на іншому,
на спині, на животі, щоб очистилися усі бронхи. Попросіть домаш%
ніх ребром долоні хвилин п’ять постукати вас по спині.
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Нестача сну
небезпечна для
життя
Учені Техаського університету
виявили, що при нестачі сну мо%
зок починає категоризувати ін%
формацію більш контрольова%
ними процесами, а це загрожує
помилками при швидкій і точ%
ній обробці нових даних.
Дослідники з’ясували, що де%
фіцит сну заважає мозку швид%
ко і правильно класифікувати
інформацію, яка може мати ви%
рішальне значення у життєво
важливих ситуаціях для лікарів,
пожежників, солдатів і батьків.
Безліч повсякденних завдань
у нашому житті вимагають пра%
вильної категоризації мозком,
особливо для людей з відпові%
дальними професіями.
Дослідження включало 49
добровольців 19–20 років. Мо%
зок людей, які мають порушен%
ня режиму сну, переходить від
стратегії інформаційно%інтег%
раційної обробки даних до за%
снованої на системі правил
стратегії.
Деякі проблеми категоризації
інформації пов’язані зі свідо%
мою, явною обробкою даних
фронтальними системами моз%
ку — й вони у першу чергу
страждають від дефіциту сну,
кажуть американські невроло%
ги. Також фізіологи вважають,
що відмінності в кірковій білій
речовині мозку пророкують
когнітивну вразливість до нега%
тивних наслідків браку нор%
мального сну.

Кулінарні вороги
нирок
Люди, які регулярно їдять про%
дукти з високим вмістом солі
і п’ють підсолоджені газовані
напої, відчувають швидке зни%
ження ниркової функції. Такого
висновку дійшли нефрологи Жі%
ночої лікарні Брігхема, які про%
аналізували протягом 11 років
вплив натрію і газованих напо%
їв на роботу нирок серед 3 тисяч
осіб.
Солоні продукти і солодка ко%
ла у великій кількості сприяли
прогресивному пошкодженню
нирок, довели лікарі. Встанов%
лено, що дві або більше порцій
штучно підсолодженої газова%
ної води на день удвічі погіршу%
ють роботу нирок, а завищений
рівень натрію в раціоні харчу%
вання призводить до розвитку
ниркових хвороб.
Медики додають, що віднай%
дені пропорції зберігалися і пі%
сля врахування чинників віку,
споживання калорій, наявності
ожиріння, гіпертонії, діабету
або серцево%судинних проблем,
куріння і рівню фізичної актив%
ності серед учасників довго%
строкового огляду.
За словами одного з авторів
дослідження — доктора Джулі
Лін, надлишкові сіль і цукор за%
вдають непоправної шкоди
ниркам — як поодинці, так
і спільно. Результати даного до%
слідження ще раз доводять не%
безпеку для здоров’я надміру со%
лоних продуктів і газованих со%
лодких безалкогольних напоїв.
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«Три тополі» у Палаці
ФОТО: PHL

На дитячому Євробаченні в Палаці
спорту українець Андранік
Алексанян заспіває про «Три тополі»

Ф

інал дитячого Євроба%
чення%2009 відбудеть%
ся 21 листопада у ки%
ївському Палаці спор%
ту. Співатимуть діти
з 13 країн — України, Росії, Білору%
сі, Грузії, Вірменії, Швеції, Румунії,
Сербії, Македонії, Кіпру, Мальти,
Бельгії та Нідерландів. Україну
представлятиме 12%річний Андра%
нік Алексанян. Хлопчик виступати%
ме під номером 10 — пісню він
склав сам та назвав її «Три тополі».
Організатори вважають, що Андра%
нік легко може перемогти. «Він разом
із учасником від Білорусі Юрєм Демі%

довічем—учислі двох претендентів на
перше місце», — сказав Руслан Ткачен%
ко, виконавчий продюсер Дитячого пі%
сенного конкурсу Євробачення%2009.
Послухати співаючих дітей з різ%
них країн можна безкоштовно — ор%
ганізатори вирішили, що конкурс
для України не комерційний, а імід%
жевий. Причому, безкоштовно мож%
на було потрапити і на репетиції, і на
фінал. Замовляти квитки треба че%
рез веб%сайт Першого національно%
го телеканалу. Щоправда, першими
кандидатами на отримання були ди%
тячі колективи по українських
областях.

У фіналі вони побачать Ані Лорак
та Тимура Мірошниченко — саме
вони стануть ведучими дитячого
Євробачення. За лаштунками кон%
курс вестимуть Артем Никифоров та
Катерина Тимошенко. До того ж, він
транслюватиметься в Інтернеті анг%
лійською мовою.
Відкриття пісенного шоу відбу%
лося 16 листопада в Українсько%
му домі. За словами Василя Іла%
щука, президента НТКУ, яка
транслює конкурс, цьогоріч на
Євробаченні будуть задіяні 703
виконавця: музиканти, хореогра%
фи, танцівники.
Україна вже вчетверте братиме
участь у дитячому пісенному кон%
курсі Євробачення. Міжнародна
трансляція фінального концерту від%
будеться 21 листопада в ефірі Пер%
шого Національного телеканалу
о 21:15 за київським часом і трива%
тиме протягом двох годин.
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ГОРОСКОП (23–29 ЛИСТОПАДА)
Овен
Цього тижня відкладіть
усі ризиковані справи —
авантюризм вам зараз
протипоказаний, можете
від нього постраждати. Краще зайF
міться власним розвитком, навчайF
тесь. Прислухайтеся до порад своєї
другої половини — вони зараз будуть
слушними. Цей час також вдалий для
творчості та нових знайомств.
Тілець
Тиждень пройде під знаF
ком інтенсивної робоF
ти — зараз зможете доF
сягти максимальних реF
зультатів. А от в особисF
тих стосунках прориву чекати не варF
то. Візьміть паузу і краще вирішуйте
питання, пов’язані зі страхуванням,
спадщиною або податками. Період
сприятливий, щоб знайти собі нові
хобі або захоплення.
Близнюки
Цього тижня оточуючі
з радістю йтимуть на конF
такт із вами — адже зараз
ви добре розумітимете,
наскільки важлива стабільність у стоF
сунках. Водночас займатися завданF
нями, у яких не надто орієнтуєтесь,
зірки зараз не рекомендують. НаF
прикінці тижня активізується ваша діF
лова хватка — не виключені знайомF
ства із впливовими людьми.
Рак
Азарт — ваш девіз тижF
ня, зокрема у сфері осоF
бистих взаємин. Зірки
радять не поспішати киF
датись у романтичний вир із головою
й усі зусилля спрямувати на кар’єру
або бізнес. Адже зараз успішна роF
бота цілком імовірно принесе вам
додаткові гроші, а творчі зусилля доF
поможуть розвинути особистість.
Лев
На початку тижня вам доF
ведеться багато спілкуваF
тися, але це буде приємно:
зірки віщують компліменти,
нові знайомства і навіть
флірт. Однак зараз варто відкласти
оформлення важливих документів,
пов’язаних з нерухомістю. Натомість
вдалим буде відпочинок, особливо з
родиною.
Діва
Цього тижня ви досягнеF
те успіху, якщо не займаF
тиметеся кількома спраF
вами одночасно. НамаF
гайтеся зосередитися
на одному напрямку, дійте послідовF
но. Зараз вдалий час налагоджувати
стосунки в родині, не виключені поF
дарунки від родичів. А ось короткі поF
їздки, особливо — пов’язані з робоF

тою, поки краще відкласти.
Терези
Зірки віщують вам активF
не спілкування, передуF
сім — ділове. Сприятливі
у цей час і невеликі поїздF
ки. А от для розваг місця у вашому
розпорядку дня зараз може і не заF
лишитися. Це на краще, бо зараз
можете знайти прибуткову додаткову
роботу. Подбайте про своє здоров’я,
нормалізуйте харчування.
Скорпіон
Якщо близькі зараз не
хочуть вас зрозуміти,
і виникають конфлікти,
постарайтесь піти на
компроміс. Зараз слід
більше відпочивати і відновлювати
свої сили. У фінансових питаннях
протягом усього періоду можна покF
ладатися на інтуїцію. Період вдалий
для занять спортом і спілкування
з дітьми.
Стрілець
Цього тижня у вас можуть
з’явитися нові серйозні
плани, інтереси, важливі
для вашого подальшого
життя. Приділіть час їхньому продумуF
ванню. Зірки рекомендують перевіряF
ти ту інформацію, на основі якої прийF
матимете рішення. Також приділіть
час собі та спробуйте відпочити, адF
же поїздки складуться вдало.
Козеріг
Якщо вирішили зайнятися
колективними комерційF
ними питаннями, не поF
спішайте. Зараз не найF
кращий час для таких
справ, якщо це не індивідуальні проF
екти. Зате зірки пророкують вам
у цей період посилення аналітичних
здібностей. Їх варто використати для
обдумування нових ідей, планів та
проектів.
Водолій
Поміркованість і розсудF
ливість мають стати ваF
шими кредо тижня.
Не роздавайте пустих обіцянок — так
ви уникнете зайвого навантаження
і будете більш продуктивними. У цей
час можете розраховувати на підF
тримку друзів та однодумців. Більше
спілкуйтеся з близькими по духу
людьми і не покладайтеся лише на
інтуїцію.
Риби
Якщо необхідно прийняти
будьFякі відповідальні та
важливі рішення, робіть
це на початку тижня.
У цей період постарайтесь усвідомиF
ти, чого саме ви прагнете, чітко поF
ставте перед собою мету та оцініть,
що вам потрібно для її досягнення.

АНЕКДОТИ
По горизонталі: 2. Екіпаж в одну мамину сиF
лу. 7. Прізвище хазяїна П’ятниці. 8. Лісова люF
бителька прикрас. 9. Підсумок хокейної зустріF
чі. 10. Ноти, що зміркували на трьох. 12. ДачF
на міра площі. 15. Положення м’яча поза грою.
16. Одяг, що закриває шию. 18. Дитяча здравF
ниця в Криму. 20. «Вмираюче» море казахів.
21. «Неповна» думка. 22. Основне положення
доповіді. 23. Мастило для двигуна. 25. «НеруF
хома» власність. 26. Дика сестра бджоли.
27. «Віче» у мегаполісі еллінів. 30. Грубий споF
сіб викликати на дуель. 32. Побачення на
французький зразок. 33. Край землі біля води.
34. Фінал польоту бомби. 35. Восьмигранник
мовою математика.
По вертикалі: 1. Доріжка для велогонок.
2. Кручена нитка автопокришки. 3. Позичає
гроші під відсоток. 4. «Крейцеровий» музичF
ний твір. 5. Футбольний клуб з Нідерландів.
6. Батий по відношенню до Чингісхана. 10. ТехF
нічне спорядження. 11. «Пістолет» з барабаF
ном. 13. Невпинний рух по колу. 14. Великий
океанічний птах. 17. Пристрасний бальний таF
нець. 19. Китайський «двоногий» транспорт.
24. Окуляри в руці аристократа. 25. «Серп»
для цукрової тростини. 28. Посуд для молока.
29. Судно для Золотого руна. 30. Місце проF
писки Джоконди. 31. Крилатий хлопчик, він же
Купідон.

Відповіді на кросворд з минулого номера:
По горизонталі: 1. Зруб. 3. Прага. 6. Крем. 8. Мезозой. 9. Рушниця. 10. Дощ. 11. Табу. 13. Уява. 15. Рефрактор. 19. Теча. 20. Уран. 21. Ритор. 22. Рило.
24. Пенс. 25. Землетрус. 28. Сани. 29. Арка. 31. Бал. 32. Намисто. 33. Мостина. 34. Тара. 35. Банда. 36. Роль.
По вертикалі: 1. Замет. 2. Брошура. 4. Рейдер. 5. Горщик. 6. Кенгуру. 7. Мряка. 12. Америка. 14. Власник. 16. Форум. 17. Антре. 18. Терор. 23. Озимина.
24. Псалтир. 26. Лобода. 27. Талмуд. 28. Сенат. 30. Аваль.

Медвєдєв запитує у Путіна:
— Давно хотів спитати, а чо
му треба говорити «Послан
ня Президента»? Не завдан
ня, не план, не програма?
— Ти зрозумій, Дмитре! Це
як у космос надіслали По
слання позаземним цивілі
заціям, і нікому на думку не
спаде перевірити результат!
zzz
— Мене на роботі не буде, я
захворів...
— Невже A/H1N1??!
— Та ні, C2H5OH...
zzz
Тимошенко питають:
— Янукович сказав, что на
кожну поїздку по регіонах
ви витрачаєте півмільйона
гривень з бюджету.
— Це брехня. Марлеву мас
ку я купила за свій рахунок.
zzz
Cухарики зі смаком чорної ік
ри — те ж саме, що «Запоро
жець» із запахом «Мазераті».
zzz
— У мого сусіда грошей —
кури не клюють!
— Що, захворіли?
zzz
Що означає напис на київсь
кому готелі «Євро2012»?

Ціна проживання у євро за
добу.
zzz
Чоловік повинен мати
хорошу родину, щоб відпо
чивати від роботи.
І хорошу тещу, щоб із радіс
тю на цю роботу ходити.
zzz
Мало хто знає, що автомо
біль «Таврія» їздить на аку
муляторі від мобілки.
zzz
— Чому штучні нерівності
на дорозі називаються «ле
жачими поліцейськими»,
а не «лежачими даїшника
ми»?
— Бо вони не беруть гро
шей.
zzz
Секрет безпечного водіння:
«Уявіть, що права ви забули
вдома...»
zzz
— Ну як там твоє сонечко?
— А, масло міняти треба...
Чи ти про Іру?
zzz
Найкращим протизаплід
ним засобом 2009 року ви
знано іпотеку, друге місце
міцно утримує нова іномар
ка, куплена у кредит.

