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Ігорь Кріль:

Повноліття
свободи

ЄВРО>2012: робота на межі фолу
X Стор. 2

ФОТО: УНІАН

Подорож за
Новим роком
Ціни на святковий відпочинок за
надто великі навіть для Украї
ни — до 10 тисяч гривень на п’ять
днів. Але можна знайти і менш
коштовні варіанти — від 300 гри
вень на добу.
X Стор. 7

ЕКОНОМІКА

СТОР. 3

Податок
наостанок
Уряд залишив повернення ПДВ на
потім, але надія на його сумлін
ність примарна: повернути під
приємствам 18 мільярдів гривень
з дірявого бюджету та без креди
ту МВФ майже неможливо. Най
гірше те, що ці гроші потрібні під
приємствам не на розкоші: без
вільних коштів жоден меткомбі
нат або великий завод просто не
здатен буде справно платити
зарплати робітникам.

Прикраси стали на конвеєр

стор. 8
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Той відповідальний крок, який ми всі спільно зробили,
нарешті має трансформуватися у не менш відповідальну поведінку
ЄВРО>2012

Матч поза грою
ФОТО: PHL

Повноліття
свободи

С

вобода волі дару
ється нам від на
родження. Ми самі
весь час вирішує
мо, як розпоряди
тися своєю долею, приймає
мо або не приймаємо якісь
рішення. Свобода ж вирішу
вати долю держави дається
нам лише у певні моменти.
І тому відповідальність за
прийняте або неприйняте рі
шення — значно більша.
1 грудня 1991 року майже 91
процент українців проголосу
вав за незалежність нашої
держави. На моє переконан
ня, цей вибір був цілком усві
домлений. І головне — істо
рично незворотний.
Оглядаючись назад, згаду
ючи піднесення і хвилюван
ня, яке охопило мене після
оголошення декларації, а зго
дом і результатів референду
му, мені стискає серце —
скільки спекуляцій зараз роз
велося довкола самостійності
України. Той відповідальний
крок, який ми всі спільно зро
били, нарешті має трансфор
муватися у не менш відпові
дальну поведінку. 18 років —
вік повноліття, розумової зрі
лості, вік, коли кожен украї
нець може вирішувати полі
тичну долю держави, створю
вати власну родину й несе
повну відповідальність за
свої слова і дії.
Для мене сенс самостійності
не в тому, щоби відпупкувати
ся від когось або чогось і хва
литися цим на кожному кроці.
Незалежність — це можли
вість передусім усвідомити
і сформулювати власні інтере
си та переконання, пріорите
ти нашої, а не будь якої іншої
держави. Й зрозуміло, що ці
пріоритети не можуть зміню
ватись, як колір нігтів у поп
зірки. Не може велика за євро
пейськими мірками держава
щодня кидатись з однієї край
ності в іншу. Наша проблема
в тому, що у багатьох речах
ми досі поводимось як діти.
Ми віримо політику, бо в ньо
го гарні очі або він перекон
ливо говорить, або обіцяє по
квитатися з жадібними товс
тосумами, прямо як герой каз
ки. Ми знову й знову наступа
ємо на старі граблі, хоча від
гулі на лобі вже голова йде
обертом.
Черчілль свого часу сказав,
що відповідальність — це та
ціна, яку ми платимо за те, що
перебуваємо у владі. Я гадаю,
це справедливо не лише сто
совно політиків, а й стосовно
влади над власною долею і до
лею держави. Тож у будь яких
роздумах про майбутнє дер
жави варто почати із себе,
своєї зрілості та відпові
дальності.

зуватися ані якісними дорогами,
ані аеропортом. Літовище є од
нією з найслабших ланок, адже
хорватська компаніяпідрядник
лише нещодавно представила про
ект нового терміналу, що має бути
готовий до кінця 2011 року. Готе
лі столиці Донбасу поки що також
не в найкращому стані. Щоб гідно
прийняти близько 70 тисяч гос
тей, Донецьку необхідні щонай
менше 1420 номерів — і це лише
у п’ятизіркових готелях. Наразі
місто може похватилися лише 129
номерами найвищого рівня ком
фортності.
У Харкові ситуація не краща за
Донецьк. На реконструкцію аеро
порту держава цього року виділи
ла аж... 56 млн грн. У місті майже
немає висококласних готелів: із
необхідних 1200 п’ятизіркових но
мерів нині готові лише 28. Єдине,
що додає кольору в похмуру кар
тину — це стадіон, урочисте від
криття якого заплановане на
5 грудня (на ювілей спонсора,
який власне дав гроші на арену).
Тож і тут урядовці мало чим мо
жуть похизуватись: обіцяні місту
гроші надходять нерегулярно, і йо
го підготовка до ЄВРО2012 ціл
ком залежить від волі кількох осіб
з приватним капіталом.
Найбільш проблемним містом
з претендентів на проведення чем
піонату є Львів. У західній столиці
стадіон поки існує лише на папері.
Будівництво тількино розпочина
ється, що втім, не заважає відпові
дальним особам гарантувати вчас
не його завершення. Новий термі
нал аеропорту також тількино по
чинають зводити. При цьому дер
жава за весь рік «не пошкодувала»
для літовища 51 млн грн при необ
хідній сумі у понад мільярд гри
вень. Крім того, місто ще має по
будувати принаймні три п’ятизір
кові готелі, щоб розмістити фут
больних чиновників, гравців і ви
сокопоставлених гостей. Про вбо
лівальників наразі навіть не
багато ліпші справи у столичних йдеться.
аеропортів. Хоча новий термінал D
у Борисполі, за словами чиновни ЧЕКАЮЧИ НА ПЕНАЛЬТІ
ків, готовий на 30–40%, проекту Дивує те, що навіть за такого рів
вання аеровокзального комплексу ня підготовки чиновники продов
в Жулянах досі не розпочалось: із жують заявляти про високі шанси
необхідних 290 млн грн держава не отримання ЄВРО2012 і створюва
дала на нього ані копійки.
ти ілюзію активної роботи. Так,
Єдине, що найменше відлякує нещодавно уряд видав постанову
інспекторів УЄФА, — столичні го про виділення 1,5 млрд грн зі Ста
телі. Місто має шість п’ятизіркових білізаційного фонду на інфра
«красенів», ще сім планують звес структурні об’єкти. Прем’єрка,
ти до 2012 року. Та з більш доступ певно, «забула», що у згаданому
ними готелями ситуація значно фонді нерозподіленими залиша
гірша, хоч завдяки міжнародним ються всього кілька сотень мільйо
мережам на кшталт Radisson SAS нів, які раніше були позичені
або InterContinental гості з Європи у Нацбанку під відсотки. Однак,
знайдуть, де заночувати — за дуже віртуальні 1,5 млрд можна згадати
європейськими цінами.
у доповідях для УЄФА і передви
борчих роликах.
БЕЗ ПОЛЯ НЕ ВОЇНИ
Не дозволять людям забути і про
Мешканці Донецька можуть раді 9,8 млрд грн, які НБУ нібито не хо
ти лише з одного приводу: їхнє че перераховувати на проекти
місто нарешті має надсучасний ЄВРО2012. Урядовцям відомо, що
стадіон — ДонбасАрену. Водно цих грошей не існує, бо річні дохо
час факт, що таке диво звели, зов ди головного банку перевищать ви
сім не означає, що владні мужі датки щонайбільше на 700 млн грн.
спромоглися організувати підго Однак імітація боротьби за ці кош
товку до чемпіонату. Будівництво ти триває. А тим часом Укравтодор
ДонбасАрени розпочалося задов малює папери з графіками реконст
го до того, як Україна почула при рукції автошляхів, Укрзалізниця
ємну звістку від Мішеля Платіні. схиляє УЄФА до думки, що зможе
До того ж, стадіон звели на приват перевозити європейських вболі
ні кошти найбагатшої людини вальників у старих потягах, а укра
України, яка за щасливою випад їнці сумлінно чекають важливих
ковістю любить футбол.
новин з Португалії.
Якщо говорити про підготовку
ЮРІЙ КОВАЛЬ
в цілому, Донецьк не може похи

До ЄВРО;2012 в Україні готові лише два стадіони.
Готелів, доріг, мостів та аеропортів досі майже немає

У

же 10–11 грудня сотні ти
сяч українців можуть
втратити мрію, яку пле
кали протягом багатьох
років. Саме у ці дні в Пор
тугалії відбудеться засідання ви
конкому УЄФА, на якому фахівці
визначать міста проведення чем
піонату Європи з футболу 2012 ро
ку. Україна разом із Польщею за
воювала право бути господарем
спортивного дійства ще 2 з поло
виною роки тому, однак через без
відповідальність чиновників зму
шена знову, затамувавши подих,
чекати на вердикт президента
УЄФА Мішеля Платіні.
Похвалитися урядовцям наразі
нічим. Замість багатомільярдних
інвестицій, нових стадіонів, за
тишних готелів і рівних доріг нам
пропонують свіжу порцію обіця
нок. До чемпіонату не готова ні
столиця, у якої можуть забрати
право проведення фінального мат
чу, ні попередньо затверджені До
нецьк, Харків та Львів. Детальний
аналіз «здобутків» місцевої та цен
тральної влади дозволяє упевни
тись, що нинішній стан справ зов
сім не відповідає тому, що пишуть
у звітах чиновники.

УДАР ІЗ ЦЕНТРУ
Київ почув тривожний дзвіночок
у серпні цього року, коли з УЄФА
прийшла звістка, що Міжнародний
ІГОР КРІЛЬ центр трансляції матчів буде не

в українській столиці, а у Варшаві.
За словами спеціалістів, це майже
стовідсотково означає, що фінал
відбудеться саме у польській столи
ці. Але така зміна курсу не є диви
ною для тих, хто спостерігає за про
цесом підготовки міста на схилах
Дніпра. Реконструкція головної
футбольної арени Києва — Олім
пійського — «відстає» від плану на
чотири місяці. Крім того, як повідо
мив президент Професійної фут
больної ліги Равіль Сафіулін, будів
ництвом навісу над стадіоном зай

Стадіони будує
не держава, а заможні
люди, які, на щастя,
люблять футбол. Інші
проекти держава
пустила на самоплив
мається фірма, яка взагалі не має
подібного досвіду, тож не виключе
не проведення нового тендеру.
Та якщо на реконструкцію Олім
пійського гроші у бюджеті сяктак
знаходять, решта столичних проек
тів чекає манни небесної. Вчасно
добудувати новий міст через Дніп
ро владі навряд чи вдасться, а Дар
ницький залізничний вокзал за ни
нішнього рівня фінансування і на
далі буде відлякувати пасажирів по
хмурим бетонним каркасом. Не на
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УКРАЇНА — АНТИЛІДЕР СНД
Цього тижня Міждержавний комі
тет статистки СНД повідомив, що
Україна посіла перше місце в сум
нівному хітпараді пострадянських
країн зі скорочення виробництва.
З січня по жовтень українська про
мисловість впала на 26,4%, тобто
на чверть. Для порівняння, на дру
гому місці — Молдова з майже та
ким самим падінням, 24%, а на
третьому — Росія. Але вона має
всього 13% спаду, тобто вдвічі мен
ше від України. Те саме з інфля
цією, в якій ми знову перші. Тобто
найгірші. Здавалося б, що у такій
ситуації уряд мав би кістьми лягти
заради допомоги українським про
мисловцям. Але все навпаки.
За даними від джерел у ДПА, за
цей рік податки з бізнесу вже пов
ністю зібрано. Ця визначна подія
сталася ще в середині листопада.
Але офіційно про це не скаже жо
ден податківець, бо не бажає звіль
нення з роботи. Єдине, що це може
означати, — держбюджет уже ви
їдає ще не зароблені доходи. До ре
чі, деякі обласні управління ДПА зі
брали податки вже за лютийбере
зень наступного року, передусім —
податок на додану вартість (ПДВ).
Загалом механізм роботи ПДВ та
кий. Виробник щось випустив

Борг держави
з повернення ПДВ,
млрд грн

09.2007

У

ряд Тимошенко настільки
призвичаївся жити в борг,
що масштаби податкової
катастрофи перевищили
всі сподівання. Хоча всі
можливі податки стягнуті Кабмі
ном наперед, віддячувати бізнесу
влада не квапиться: справжній ре
корд зафіксовано щодо неповерну
того ПДВ. Найбільші підприємства
країни даремно чекають на мільяр
ди гривень, а мільйони їхніх пра
цівників — на своєчасні зарплати.

і сплачує державі 20% податку — за
здалегідь або після продажу товару,
залежно від обсягів реалізації. Є
кілька категорій виробників, які
ПДВ не платять, але їх небагато.
Крім того, є підприємства, які мають
право на нульову ставку ПДВ, зокре
ма, експортери. Хоча за законом во
ни спочатку мають сплатити 20%,
а потім, якщо виконані всі зазначе
ні в законі умови, держава їм повер
тає сплачений податок. За неофіцій
ними даними податківців, цьогоріч
їм довелося усіх платників ПДВ
умовляти на авансову сплату подат
ку — щоб виконати план. Навіть як
що ті мають законне право платити
ПДВ уже після продажу свого това
ру за так званим «касовим» мето
дом. А от повертати гроші експорте
рам фіскали не поспішають.
Тож цього року уряд встановив
рекорд. За повідомленням заступ
ника голови ДПАУ Сергія Чекаш
кіна, з початку року сума неповер
неного ПДВ зросла у півтора ра
зи (!) — до 18 мільярдів гривень,
що є абсолютним рекордом в істо
рії незалежної України.

01.2007

Не отримавши
закордонного
кредиту, уряд
латає бюджет
за рахунок
бізнесу, зокрема,
не повертаючи
мільярди
гривень ПДВ

КВУ попередив про підкупи
Представники кандидатів вже ходять по селах та гуртожитках
з грошима, впевнені спостерігачі
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

ні. Тобто великі підприємства, на
яких працюють сотні тисяч укра
їнців, дали в борг урядові мільяр
ди на невизначений строк і під ну
льовий процент.
ХТО ПОСТРАЖДАВ?
Найбільше ігри з ПДВ вдарили по
провідних виробниках України —
металургах та аграрниках. Укра
їнська аграрна конфедерація (УАК)
наприкінці листопада звернулася
до уряду зі словами: «Так далі три
вати не може!» На даний момент
заборгованість по ПДВ перед зер
нотрейдерами склала 2,5 млрд грн,
ще мільярд уряд винен експорте
рам соняшникової олії, але повер
нення фактично не ведеться протя
гом вже трьох місяців.
«Негатив ситуації посилюється
величезним дефіцитом держбюд
жету, що на кінець року може сяг
нути 40 млрд грн. А саме за рахунок
реальних доходів бюджету мало б
відбуватись за законом повернення
ПДВ», — б’ють у набат члени УАК.
Металурги не знають, скільки
сумарно їм завинила держава.
Окремі керівники дозволяють со
бі публічно називати борги перед
їхніми підприємствами. Наприк
лад, на ММК ім. Ілліча в листопаді
казали, що востаннє держава по
вертала їм ПДВ у вересні, а боргує
майже 0,4 млрд грн. Запорізький
завод «МоторСіч» боровся за мен
шу суму — 37 млн грн. Крюковсь
кий вагонобудівний — 91 млн грн.
Одна з найбільших цифр боргу
у Полтавського ГЗК — 42 млн грн.
Юлія Тимошенко нещодавно по
обіцяла, що уряд повернеться до
цієї проблеми на початку грудня.
Однак експерти прогнозують, що
невиконання дохідної частини
бюджету за рік перевищить
60 млрд грн. І повертати ПДВ буде
просто нічим.
А тут ще й МВФ заблокував ви
дачу чергового траншу — і непо
вернення ПДВ стає ледь не єдиною
можливістю уряду хоч якось звес
ти дебет з кредитом. І якщо на по
чатку 2008 року борг держави
з ПДВ складав 8,5 млрд грн, у ве
ресні того ж року він зріс майже на
три мільярди й далі послідовно ли
ше зростав (див. графік). Голова
ДПА Сергій Буряк, представник
БЮТ, минулого літа сказав бізнес
менам, що борг зведуть до нуля
у травні 2009 року. Та що він мав
на увазі — зараз уже загадка.

Ексміністр фінансів Віктор
Пинзеник раніше розповів, що
у жовтні сума повернутого подат
ку склала всього півтора мільярда
гривень. Це мінімальний показ
ник за весь рік. «У жовтні настіль
ки загострилась проблема (з вико
нанням бюджету), що ПДВ прак
тично не повертався», — твердить
Пинзеник, який рік тому пішов від
Тимошенко начебто через незгоду
з її економічною політикою.
Ця операція з неповерненням
ПДВ дозволила уряду підняти до
ходи держбюджету з 8,9 млрд грн МАФІОЗІ СЕРЕД ПОДАТКІВ
у вересні до 13,4 млрд грн у жовт Хоча уряд може впоратись із проб
лемою, чинна ситуація, схоже, йо
ФОТО: УНІАН
го влаштовує. Адже ПДВ, за слова
ми незалежних експертів і самих
фіскалів — один із найбільш ко
румпованих в Україні податків. За
нашими даними, без візи когось із
заступників Сергія Буряка можуть
повернути ПДВ хіба що на жалю
гідні суми до 100 тисяч гривень.
Як повідомляє «Дзеркало тижня»,
«вартість аргументів» може стано
вити від 10% до 30% від бажаної до
повернення суми. І саме такий
фальшивий ПДВ деякі податківці
повертають з великим особистим
задоволенням, залишаючи реаль
ний сектор економіки перед фак
том: «все, що держава вам винна,
собі вона прощає».
В експертному середовищі ве
дуться розмови про можливості сис
темного вирішення проблеми. Про
понуються навіть радикальні речі
на кшталт ліквідації цього податку
і заміни його на податок з обороту
на рівні 5%. Хоча можна було б до
сягти прогресу, навіть навівши лад
у податковій — за допомогою Кар
ного кодексу. Адже за рік самі по
датківці виявляють до 5 мільярдів
заявок на фіктивне повернення
ПДВ. А скільки проходить насправ
ді — не скаже жоден чиновник.
СЕРГІЙ ФЕДОРЧУК

На президенстських виборах готується масовий підкуп людей.
Один голос оцінюється в 100 доларів, заявив голова Комітету ви
борців (КВУ) Олександр Черненко.
«До Комітету почала надходити інформація, що вже ходять по
гуртожитках та переписують студентів, у сільській місцевості —
жителів. На підкуп одного виборця в штабах виділяється приблиз
но 800 гривень», — інформує експерт.
Але це не означає, що сума буде видаватися безпосередньо ви
борцеві — значна її частина осяде в посередників — «десятників»
та «сотників». Раніше про підкуп виборців попереджав заступник
глави Секретаріату Президента Ігор Попов. Він називав схожу
цифру — 100 доларів за голос.
Громадська організація вже зафіксувала і використання адмін
ресурсу. «Практично у всіх регіонах України йде роздача актів на
безкоштовне одержання землі. При цьому ведеться агітація за кан
дидата в президенти Юлію Тимошенко: процес широко висвітлю
ється в ЗМІ, організовують його виборчі штаби кандидата», — від
значили в Комітеті.
Інші кандидати, за словами Черненка, також використовують
адмінресурс, оскільки мають підтримку в місцевих органах вла
ди. «Виручають» деяких кандидатів і керівники промислових під
приємств.
Черненко відзначив, що кандидати наразі активно рекрутують
місцевий бізнес: за фінсування підприємцям обіцяють включення
у партійні списки. «Це значить, що списки знову будуть закритими,
тобто знову має місце обман виборців», — підкреслив голова КВУ.

Вашингтон привіз
посла

Російский флот іде
на дно?

В Україну нарешті прибув посол
США. Джона Теффта було при
значено ще кілька тижнів тому,
але доїхав до нашої столиці дип
ломат тільки другого грудня.
Теффт — кадровий дипломат,
у Держдепартаменті його вважа
ють одним із найдосвідченіших
фахівців з питань Східної Євро
пи та пострадянського простору.
У 2005–2009 роках Теффт був
послом США у Грузії, раніше
очолював диппредставництво
Америки у Литві. Працював
у Росії, Угорщині та Ізраїлі.
Кандидатуру Теффта на поса
ду посла американський прези
дент Барак Обама вніс напри
кінці вересня. Попередній по
сол Вільям Тейлор завершив
свою роботу у травні.
Під час представлення посол
зробив налогос на реформуванні
української енергетики. «У цьо
му і США, і Європа готові допо
могти», — наголосив дипломат.
А ось російський посол Ми
хайло Зурабов ще не доїхав до
Києва. Росіяни ще влітку натя
кали, що їхній представник
в Україні розпочне роботу лише
після президентських виборів.

До 2017 року російський Чор
номорський флот ризикує пов
ністю втратити свою боєздат
ність, вважає перший заступ
ник голови Севастополя Воло
димир Казарін.
«Деякі говорять: 17й рік, йде
флот. Дорогі друзі! Чорноморсь
кий флот в розумінні старому
з Севастополя вже пішов», — за
явив Казарін за засіданні «Цен
тру соціальноконсервативної
політики» в Сімферополі.
Він нагадав, що за радянсь
ких часів Чорноморський флот
налічував понад тисячу бойо
вих одиниць, зокрема — більше
60 підводних човнів. «Сьогодні
Чорноморський флот Російсь
кої Федерації разом з українсь
кими ВМС разом не налічують
50 бойових одиниць. Один під
водний човен на два флоти,
який щойно потрапив в аварію
біля берегів Абхазії», — підкрес
лив севастопольський віцегу
бернатор.
Казарін повідомив, що у 2017
році своїм ходом покинути Се
вастопольську бухту зможе
тільки великий десантний ко
рабель «Азов».

КОРОТКО
ВИЗНАННЯ z Народний депу
тат від Єдиного Центру Леся
Оробець увійшла в «Молодіж
ний рейтинг року» з перемо
гою в номінації «Молодий депу
тат». Урочиста церемонія наго
родження відбулася 2 грудня
у столиці.
ІМ’Я z Грузія попросила нази
вати її «Георгією». МЗС країни
звернулося до Литви з незви
чайним проханням: змінити
в литовській мові назви «Гру
зія» на «Георгія». Мовляв, «Ге
оргія» — це історична назва,
а «Грузія» — слов’янська.

КОНТИНГЕНТ z В Афганістан
відправлять ще 5 тисяч військо
вих. Солдат підкинуть партне
ри США із антитерористичної
операції. Про це заявив генсек
НАТО Андерс Фог Расмуссен.
Він нагадав, що партнери США
вже мають в Афганістані 38 ти
сяч солдатів.
ТЕРМІН z Екссуддя Ігор Зварич
сидітиме за ґратами до 9 березня.
Верховний Суд продовжив тер
мін його утримання під вартою.
Наразі Генпрокуратура розслідує
п’ять кримінальних справ щодо
хабарництва Зварича.

4 | Суспільство

№34 | 46 | 5 грудня 2009 року

ІНТЕРВ'Ю ТИЖНЯ
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Григорій
Оперенко:
«Готуючи бюджет, в уряді
«забули» про 30–40
мільярдів гривень»
Член Політради Єдиного Центру
Григорій Оперенко —
про засекречені звіти податкової
та як саботують закон
про соцстандарти

Я

кщо гроші — це кров
економіки, то податко
ва — серце, яке її перека
чує. Зараз ні для кого не
секрет, що за рахунок по
датків держава може будувати до
роги, лікарні, школи і впроваджува
ти новітні технології. У нас же по
даткову перетворили на головне
знаряддя латання соціальних дірок
бюджету. Та й перевірити, чи
справно працюють фіскали, вкрай
складно, адже уряд ще навесні забо
ронив публікувати статистику по
даткових надходжень. Тож фінан
сові підсумки року — головна еко
номічна інтрига країни. Трохи від
крити завісу над справжньою ситу
ацією у податковій адміністрації
нам допоміг Григорій Оперенко.
У 90х він працював начальником

Нині дуже вчасно було б
ініціювати зниження
податкового тиску —
хоча б на окремі галузі,
які найбільше
потребують підтримки

Податкової інспекції Києва, а про
тягом 1996–2005 років обіймав по
саду заступника голови ДПА.
— Минулої п’ятниці парламен
тарії повернули уряду бюд
жет 2010 на доопрацювання. Як
гадаєте, бюджет знову прийма
тимуть «під олів’є»?
— У попередні роки траплялося,
що бюджет приймали і 30го,
і 31го грудня. Головне, щоб цей
документ містив адекватні макро
економічні показники.
Рішення депутатів ні для кого не
стало несподіванкою. Непокоїть
інше: відразу після голосування
представники Мінфіну заявили,
що вони готові знизити доходи та
видатки бюджету. Називали різ
ницю близько 30–40 мільярдів
гривень. Це дуже значні суми! Від
так, країна отримала свіже під
твердження того, що бюджет під
готували нашвидкуруч.
Насторожує й те, що вперше не
заплановано жодних змін до опо
даткування. Хоча саме нині вчас
ним було би ініціювати спрощення
або зниження податкового тиску —
якщо не в цілому на економіку, то
на окремі галузі. Зрештою, саме та
ким шляхом пішла більшість розви
нутих країн світу під час кризи.

Однак ще влітку податкова зві
тувала про перевиконання пла
ну. Як це пояснити?
— Хочу нагадати, що зараз немає
у відкритому доступі жодного зві
ту про виконання бюджету. Всю
статистику уряд засекретив. Хоч
якісь цифри можна почути лише
під час публічних виступів влади.
Приміром, у пресі була інформа
ція, що за жовтень податкова не
виконала план на 500 мільйонів.
Але в звіті ДПА — усе гаразд.
Щодо перевиконань, то секрет ду
же простий. Вже рік чи два, як змі
нено систему оцінки надходження
бюджетних коштів. У звіті подаєть
ся загальна цифра без урахування
відшкодованої суми, тоді як раніше
ДПА давала «чисту суму». Якщо я не
помиляюся, то за 9 місяців цього ро
ку податкова мала зібрати 65 мі
льярдів гривень. Утім, лише відняв
ши 15 мільярдів ПДВ, ми отримає
мо реальну суму надходжень.
А ще введена практика коригу
вання бюджетного розпису протя
гом року. Тобто усі недоотримані
надходження перенесли на гру
день. Саме тому на останній мі
— Чи є в бюджеті суттєві фінан сяць заплановано зібрати удвічі
сові нововведення?
більше податків, ніж у будьякий
— Єдине нововведення — затвер з попередніх місяців.
дження прямих доходів до міських
і селищних рад. Однак у Європі, — Якщо повернутися до впливу
перш ніж піти цим шляхом, чітко кризи, чому Україна не змен
визначили на кілька років, які до шила, а посилила податковий
ходи підуть до місцевих бюдже тиск?
тів, а які — до державного.
— Тому що результат потрібен
Це потрібно визначити в зако сьогодні. От візьмімо два проб
ні про бюджет, а ще краще — од лемних питання, про які говорять
ночасно прийняти Податковий сьогодні на всіх щаблях влади —
кодекс. Потрібно також закрі невідшкодований ПДВ і податок
пити, що це незмінно протягом на прибуток. У законі чітко визна
5–10 років. Місцева влада по чені строки сплати податку на
винна знати, які ресурси вона прибуток — раз на квартал. Свого
матиме, і не залежати від полі часу активно дискутувалася ідея
тичної кон’юнктури.
переходу на систему, яка функці
онує в світі, — сплата раз на рік. А
— Чимало економістів обі
згідно з бюджетним розкладом пе
цяють поступову стабіліза
редбачено щомісячне надходжен
цію. Однак у фінансовому
ня цього податку. Кажуть, що лю
секторі, кажуть, криза не за
ди добровільно сплачують напе
вершиться. Як таке можливо?
ред. Але хто цьому повірить?
— Зараз очевидно: допоки бан
Уявіть, як працювати податків
ківська система не перейде на нор цю, який контактує з платником.
мальний відсоток кредитування, Від нього постійно вимагають ви
економіка й далі перебуватиме на конання плану, інакше — втратиш
дні. НБУ вирішує лише ситуативні роботу. Єдиний вихід — це йти
кризи. Думати на перспективу ніх і просити податок наперед.
то не хоче або не має можливості.
Сьогодні тобі пішли назустріч —
Мене дивує, як при таких вли завтра ти будеш змушений роби
ваннях не можуть навести лад хо ти те саме. От вам і алгоритм фор
ча б у ключових банках — «Родо мування непрозорих відносин між
воді», «Києві»? От минулого тиж службовцем і підприємцем.
ня я бачив таку чергу поблизу од
Друга дилема — ПДВ. За різни
ного з відділень! Від початку тре ми підрахунками, заборгованість
ба було передбачити, що кошти складає понад 15 мільярдів гри
йдуть на повернення вкладів, а не вень. Були й раніше великі суми,
зовнішніх боргів банків.
але таких, як зараз, — ніколи.
Я бачу єдиний вихід із цієї ситуа
— За даними експертів, дер
ції. Потрібно пролонгувати цей
жавна казна майже порожня.
борг на рік, два чи три, передбачи

ти в бюджеті окремою статтею
кошти на його відшкодування і по
ступово віддавати — у першу чергу
тим галузям, які можуть забезпечи
ти нарощування виробництва, як
інструмент стимулювання.
А ще потрібно відмовитися від
нинішньої системи нарахування
і сплати цього податку. Я радив би,
хоча б до кінця кризи, повернути
ся до моделі, яка не передбачала
відшкодування ПДВ. На кожному
етапі проходження товару вироб
ник додає свою додану вартість,
і все. Ця система вже апробована
в Україні, є напрацьований досвід.
Як на мене, так можна швидко ви
вести ПДВ із корупційних схем.
Є ще один вкрай важливий мо
мент. Чому зараз не списати части
ну штрафних санкцій та пені за не
сплату податків? Це десятки мільяр
дів гривень, які навряд чи колись
будуть сплачені. Натомість це
дасть можливість підприємствам
розблокувати рахунки, мобілізува
ти кошти. Тим паче що в 90х дер
жава списувала не тільки штрафи
чи пеню, а й окремі податки.
— А наскільки ефективним бу
ло запровадження акцизів на
тютюн та спирт? Чим взагалі
зараз наповнювати бюджет?
— Це не мало того ефекту, який
анонсували. Сьогодні потрібно
стимулювати розвиток малого та
середнього бізнесу, пов’язаного

сьогодні точно знає цифру, яка по
трібна для покриття цієї ініціативи?
Опозиція називає суму: близько 10
мільярдів гривень. Урядова сторо
на — понад 70 мільярдів, а подеку
ди мало не ще один бюджет.
Та я хотів би звернути увагу, що
цей закон передбачає поетапне під
вищення соцстандартів. Відтак, по
трібно сісти і все підрахувати: скіль
ки потрібно коштів на це у першо
му кварталі, другому, третьому. То
ді переглянути бюджет і, можливо,
за рахунок окремих статей, які не
мають такого нагального значення,
виділити кошти саме на підвищен
ня мінімальних зарплат та пенсій.
Сьогодні важко сперечатися
з приводу доцільності такого кро
ку. Зрештою, Україна, либонь,
єдина країна в Європі, яка у час
кризи не підняла соціальні стан
дарти для населення. Так, у нас
уряд нещодавно підняв зарплати
сільським головам та вчителям на
20%. Але це радше передвиборчі
роздачі, а не виважена соціальна
політика держави.
— Зараз Ви вже не працюєте
в податковій — утім, знаєте її
зсередини. Яка ключова проб
лема у роботі податкових орга
нів нині?
— Кадрова політика. Кожні два ро
ки відбувається зміна всієї верти
калі — від голови ДПА до районно
го податківця, залежно від полі

Середню ланку держслужбовців формують за
політичними мотивами — це найбільша біда не
тільки податкової, а й всієї держави
з виробництвом. Тобто йдеться
про спрощення реєстрації, отри
мання ліцензій та різного роду до
зволів. До речі, хороша була ідея із
запровадженням «єдиного вікна».
Водночас, зараз багато говорять
про податок на розкіш. Його за
провадження декларують окремі
кандидати у своїх програмах. На
справді, ця ідея вже не один рік об
говорюється в експертному колі, є
навіть законодавчі напрацювання.
Якщо бути коректним, то йдеться
про податок на майно. Він є у біль
шості країн Європи. Між іншим,
в Україні цей податок може стати
одним із ключових джерел надход
жень до місцевих бюджетів.
Але головне — не поспішати,
а провести серйозну підготовчу
роботу. Для цього потрібні щонай
менше три роки.

тичних уподобань та лояльності
до лідера. Коли людина приходить
на керівну посаду з острахом бути
зміненою в будьякий момент, во
на вичавлюватиме з неї все, що
зможе, і не думатиме про завтра.
Найбільша біда не тільки подат
кової, а й всієї держави у тому, що
формування складу держслужбов
ців, особливо верхної та середньої
ланок, відбувається за політични
ми мотивами.
Я вважаю, що основна маса пра
цівників і в митниці, і в податко
вій — це чесні добросовісні люди.
Але підхід до оцінки роботи цих
органів якраз і породжує згадува
ні викривлення. Не може податко
ва і митниця відповідати за дохо
ди бюджету. Це я вам як податкі
вець кажу. Ці інстанції повинні
відповідати за дотримання закону
про оподаткування, дозвільні сис
— У чому головна причина того, теми тощо. Інакше неминучі злов
що уряд відмовляється викону
живання та корупція.
вати закон про соцстандарти?
РОЗМОВУ ВІВ
— Знаєте, це питання більше полі
ПЕТРО
РОЗУМЕНКО
тичне, ніж економічне. Скажіть: хто
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Врятувати рядового
вкладника
Держава рятує великі банки —
дрібних просять не плутатися
під ногами

Щ

е на початку літа
деякі банкіри пе
редрікали, що ук
раїнська фінансо
ва система оду
жає вже восени — і навіть почне
кредитувати економіку. Утім, про
гнози виявилися надто оптиміс
тичними. Банківські установи й
донині у важкій скруті: їх не бан
крутують лише тому, що Фонд га
рантування вкладів не має стіль
ки грошей, щоб витримати штурм
розлючених вкладників. Поки
найбільший удар черг і нервів
прийняв на себе націоналізова
ний «Родовід». Але на скільки ви
стачить його резервів і що роби
тимуть з лідером неповернутих
депозитів — банком «Надра» —
чітко відповісти в Кабміні не
можуть.
ПЕРШІ ПІШЛИ — ПОЛІТ
НОРМАЛЬНИЙ
Влітку, після тривалих суперечок
між Нацбанком і урядом, в Украї
ні нарешті розпочалася рекапіта
лізація (або оздоровлення) проб
лемних банків. Першими у руки
держави перейшли «Родовід
банк», «Укргазбанк» та банк «Ки
їв». До решти нужденних, серед
яких були два великих і 15 дрібних
банків, як обіцяла прем’єрміністр
Юлія Тимошенко, черга мала дій
ти приблизно через два місяці.
Перші три щасливчики невдовзі
розпочали виплати «замороже
них» депозитів і відсотків. Перед
касами виникли черги, але згодом
ажіотаж минув, і людей у відділен
нях поменшало. «Укргазбанк» на
віть примудрився залучити нові
депозити — майже 900 млн грн,
і 11 вересня тимчасову адміністра
цію із нього вивели.
Банк «Київ» позбувся «всевидя
чого ока» Нацбанку на тиждень
пізніше і теж без проблем задо
вольнив вимоги вкладників. Пев
ні складнощі виникали лише з ва
лютними депозитами, які нерідко
пропонували отримати у гривне
вому еквіваленті за курсом 8,05.
А ось «Родовід банку» так швидко
відправитися у вільне плавання не
вдалося — причому не з власної
вини.
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ В ОБХІД
«Надра банк» та «Укрпромбанк»,
кожен з яких заборгував україн
цям більше грошей, ніж усі інші
разом узяті проблемні фінустано
ви, опинилися за бортом держав
ного «Ноєвого ковчега». Оскільки
в «Укрпромбанку» виявилася сила
силенна неповернутих кредитів —

близько 5 млрд грн — уряд вирі
шив, що простіше дати йому тихо
померти, ніж рятувати.
Традиційно посперечавшись із
НБУ, Міністерство фінансів вирі
шило передати всі «укрпромівсь
кі» депозити та найліквідніші ак
тиви тепер уже державному «Родо
від банку», а сам «Укрпром» — лік
відувати. На все про все «Родово
ду» виділили 5,6 млрд грн.
Втім, «Родовід» мусить віддати
аж 6,8 млрд грн «укрпромівських»
боргів 350 тисячам українців.
У банку зрозуміли, що на всіх дер
жавних грошей не вистачить,
і щоб якось захиститися від нава
ли вкладників, тимчасова адмініс
трація змусила клієнтів реєструва
тися для отримання депозитів на
сайті або через SMS. Однак бажа
ючих виявилось стільки, що елек
тронні системи не витримали на
вантаження і «зависли».

Лідер проблемних
депозитів банк «Надра»
віддає гроші потрохи та
частками
Тож поштовхатися біля дверей
банку людям таки довелося. За
останніми даними, у черзі зареєс
трувалися близько 70 тис. вклад
ників «Укрпромбанку», а з 23 лис
топада «Родовід» почав видавати
їм гроші. Тимчасовий адміністра
тор банку Сергій Щербина бадьо
ро пообіцяв виплачувати по
15 млн грн і 2 млн доларів щодня.
Щоправда, все й одразу, додав він,
віддадуть лише тим, хто вклав до
150 тис. грн. Якщо сума більша,
решту доведеться переоформити
ще на три місяці.

топада не встиг віддати свої закор
донні борги. Відтак у Мінфіні вже
розробили запасний варіант, по
дібний до «укрпромівського» —
перевести вклади до іншої фінус
танови. Серед кандидатів на
«приз» — все той же «Родовід»,
а
також
«Ощадбанк»
та
«Укргазбанк».
Тобто класичного банкрутства
і закриття у випадку з «Надрами»
теж не буде. І це цілком зрозумі
ло: зобов’язання «Укрпрому»
і «Надр» перед простими україн
цями надто великі, аби довірити
їхню долю Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Він просто не має потрібних кош
тів. На початок листопада в «ко
морах» Фонду було лише трохи
більше 4 млрд грн. А за оцінкою
заступника голови НБУ Василя
Пасічника, на оздоровлення 17ти
проблемних банків потрібно
близько 12 мільярдів. Не важко
здогадатися, що левова частка цієї
суми припадає саме на борги
«Надр» та «Укпромбанку».
Донині НБУ наважився на лікві
дацію лише п’ятьох невеличких
фінустанов. На сьогодні вкладни
ки отримують належне з банків
«Національний стандарт», «Євро
пейський», «ОдесаБанк», «При
чорномор’я» та «Європейський
банк розвитку та заощаджень».
Згідно із законом, відшкодуванню
підлягають лише вклади фізичних
осіб розміром до 150 тис. грн. Реш
ті клієнтів — підприємствам, орга
нізаціям та малому бізнесу — до
ведеться чекати на результати аук
ціонів з продажу майна банків
банкрутів. Якщо таке, звісно,
знайдеться.
ОЛЕКСАНДР ВІНОГРАДОВ
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

ТІЛЬКИ Б НЕ БУЛО БАНКРУТСТВ
«Надра банк» допомоги від держа
ви досі не дочекався і виживає, як
може. З квітня тут діє спеціальна
програма повернення депозитів.
Залежно від розміру вкладу клієн
ти можуть отримати по 20% або
50% депозиту кожні чотири міся
ці. Відсотки теж виплачують за не
простою схемою: половину — го
тівкою, половину — на картковий
рахунок. З нього гроші можна зні
мати тільки в межах добового лі
міту. Для власників зарплатних,
пенсійних та корпоративних кар
ток він становить 1000 грн. Для
решти — 500 грн.
«Надра» дуже сподівався на дер
жавні кошти, але до початку лис

Місто

Кошти фізичних осіб станом на
01.10.2009 (за даними Асоціації
українських банків)

Виплата депозитів

«Надра банк»

Київ

7532,585 млн грн

Виплачуються частково

«Укрпромбанк»

Київ

6803,017 млн грн

Виплачуються «Родовід банком» з 23.11.2009

«Родовід банк»

Київ

1567,366 млн грн

Банк «Київ»

Київ

1248,807 млн грн

«БІГ Енергія»

Київ

615,367 млн грн

Виплачуються з 03.08.2009
Виплачуються з 30.07.2009. Тимчасову
адміністрацію виведено
Мораторій подовжено до 15.03.2010

«Дністер»

Львів

464,652 млн грн

Мораторій подовжено до 16.04.2010

«Західінкомбанк»

Луцьк

458,194 млн грн

Мораторій подовжено до 12.02.2010

«Транс банк»

Київ

451,397 млн грн

Мораторій подовжено до 02.12.2009

Банк регіонального розвитку

Київ

373,418 млн грн

Мораторій подовжено до 23.03.2010

Харків

355,716 млн грн

Мораторій діє до 10.12.2009

«Інпромбанк»

Атлантичне повітря зігріє українців у Новий рік та Різдво
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Новий рік буде прохолодним, а теплий початок грудня в Украї
ні — явище короткочасне. Так вважають синоптики та поперед
жають, що холоднішати починає вже з 5 грудня. До середини тиж
ня температура на переважній частині території України змен
шиться до –4°C, випаде невеликий сніг.
Проте, як заявили «народні синоптики», похолодання тривати
ме недовго — у 20х числах грудня його знову змінить потеплін
ня. Так що на Новий рік Україна ризикує залишитися без снігу,
повідомляє ТСН.
В дуже теплому початку зими синоптики, екологи та народні
провісники погоди звинувачують глобальне потепління. Так, ди
ректор Гідрометцентру Микола Кульбіда зазначив: «За останні 20
років в Україні зимова температура підвищилася на 2°С. Це
пов’язано із загальною зміною клімату на планеті. І якщо приблиз
но 50 років тому взимку у нас дули потоки з Арктики, то зараз —
усе більше західні, з теплим атлантичним повітрям. Зараз серед
ня температура по Україні +5–9°C, а має бути –12°C на півночі
країни, +3–4°С на півдні, а в центрі — 0–1°С. Гадаю, Новий рік зі
снігом нам не загрожує».
Синоптики стверджують, що в погодної аномалії є як мінуси,
так і плюси: «Для енергетичної сфери це добре — є можливість
економити на опаленні, — каже Микола Кульбіда. — Озимі куль
тури, поки тепло, дорозвиваються. А для людей, звичайно, це по
гано, адже наш організм до такої погоди не звик, для нього це
стрес. Плюс тепла сира погода — хороші умови для поширення
грипу та інших вірусів».

Міста можливих
катастроф
Фахівці склали рейтинг укра
їнських міст з найбільшою ймо
вірністю техногенних ката
строф у ЖКГ. З великим відри
вом «перемогли» Житомир,
Кривий Ріг, Кіровоград, Кахов
ка і Нікополь, повідомив Віталій
Яковенко, голова Асоціації теп
лотехнічних компаній України.
«Ми провели аналіз технічно
го стану комунальної тепло
енергетики в українських містах
і дійшли невтішного виснов
ку — в багатьох із них є дуже ви
сока ймовірність техногенних
аварій», — сказав експерт.
Взагалі під загрозою сьогод
ні — десятки українських міст.
«Якщо температура сягне мінус
10–20 градусів, країні загрожу
ють техногенні катастрофи че
рез масові прориви тепломагіс
тралей», — зазначив Яковенко.
Фахівець вважає, що виріши
ти проблему у найближчому
майбутньому можна тільки за
допомогою автономного опа
лення.

Далі по тесту
15 грудня школярі можуть реєс
труватися на зовнішнє тесту
вання. Час, щоб подумати, є: уч
нівських заяв чекатимуть аж до
31 березня. Міносвіти вже під
писало наказ із цього приводу.
Чиновники навіть склали гра
фік іспитів. Тестування з укра
їнської мови і літератури, що
цьогоріч відкриває сесію, відбу
ватиметься впродовж трьох
днів — 2, 3 і 4 червня. Майбутні
абітурієнти, які виберуть іно
земну мову, складатимуть її
7 червня, а біологію та геогра
фію — 9 та 11 числа.
Математика буде предметом
тестування 14 та 15 червня, а іс
торія України — 17 та 18. Знан
ня з хімії оцінюватимуть 21 черв
ня. Завершиться зовнішнє оці
нювання 23 червня тестуван
ням з фізики.
Нагадаємо, що абітурієнти
зможуть вибрати під час реєстра
ції для участі в зовнішньому оці
нюванні до п’яти предметів, два
з яких є обов’язковими — укра
їнська мова і література, а також
математика або історія України.

КОРОТКО

ТОП 10 проблемних банків
Банк

Свята зустрінемо без снігу

ВІЗИ z Україна і Бразилія домо
вилися про полегшення візового
режиму. Віктор Ющенко підписав
угоду з бразильським колегою Лу
їсом да Сільвою. Прямі авіарейси
між країнами планується відкри
ти за півроку, польоти здійснюва
тимуться тричі на тиждень.

ЕКОЛОГІЯ z Через страйк буді
вельників метро три райони
в Донецьку може підтопити.
Працівники відмовилися вихо
дити на роботу: їм заборгували
9 млн грн зарплати. Тому відка
чуванням грунтових вод поки
що ніхто не займається.

ЦІНА z З другого грудня жителі
негазифікованих будинків пла
титимуть за електрику мен
ше — 18,72 коп. за кВт/год. Це
постановила НКРЕ. Щоправда,
поліпшення умов стосується ли
ше мешканців багатоквартир
них будинків.

ГОРІЛКА z Асоціація «Укрго
рілка» оголосила, що 32 лікеро
горілчаних підприємства Укра
їни — тобто 49% галузі — при
зупинили роботу. Виробники
говорять, що це сталося внаслі
док нещодавнього підвищення
акцизів на спирт.
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ЗАЛІЗНИЙ ВІК

ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ

Ковалі свого щастя

ВІЛьним — воля

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

його аж до білого кольору і береть
ся за справу. Пораючись з молот
ком між горном та ковадлом, загор
тає один край заготовки у спіраль.
Гне шмат дроту навпіл і робить хви
леподібний завиток. Гострить його
край. З іншої заготовки майстерно
витискає листочок. Ще кілька хви
лин — і в ковальських руках розкві
тає квітка. Далі той витвір вимащу
ється воском — воронується, аби не
іржавів метал. Щоб запобігти іржі,
метал зазвичай фарбують. Однак,
і донині використовується віками
перевірений спосіб — ще не остиг
ле залізо мастять салом.
«Сало надає металу блискучий
і насичений чорний колір, — по
яснює Бартосік. — Воронувати за
лізо можна у будьякому жирі. На
приклад, у автомобільному мас
тилі. Воно дає сірий, попелястий
колір. Тож сало не тільки харчо
вий, а й технологічний продукт.
Використовують його не лише ко
валі, а й наприклад, токарі, коли
нарізають різьбу. Кажуть, що й
у космос без шматка сала не літа
ють. Салом викуване мастять і ни
ні, найчастіше, коли роблять су
венірну продукцію».

Рідкісна професія майстра
по металу не тільки радує око, а й
дає заробіток у десятки тисяч

П

ослідовників гоголівсь
кого коваля Вакули
в Україні небагато. Та
ких майстрів, щоб
і в кузні вправлялися,
і малювати уміли, близько 200
осіб. Втім, Україна має доволі дав
ні ковальські традиції й шановані
академічні школи. Інтелектуаль
ними центрами ковальського
мистецтва майстри називають за
хідноукраїнські міста — Чернівці,
ІваноФранківськ та Львів. Що
правда, висока ковальська культу
ра швидко розвивається і в інших
регіонах — наприклад, Донбасі.
У КОВАЛІ ПРИВІВ ШЕВЧЕНКО
Ковалювати 43річний Олександр
Бартосік почав у колгоспі рідного
села двадцять років тому. Перше
його замовлення досі прикрашає
фасад сільської ради. Відтоді ко
вальська доля водила світом, до
ки знову не завернула на бать
ківське обійстя у селі Іваньки по
близу Умані.
«Я колись мав намір стати ху
дожником чи скульптором та по
дався шукати щастя до Льво
ва», — згадує пан Олександр.
Там до сільського юнака та ще
й з портретом Тараса Шевченка
на значку, поставилися прихиль
но. «На «скульптуру», на яку я до
кументи подавав, за конкурсом
не проходив. Довелось обирати
спеціалізацію з кераміки, дерева
чи металу. Із глини ліпити мені
здавалося тоді дитячою забавкою.
Дерево теж не несло якоїсь новиз
ни, а про метал я не знав нічого.
Сталося то на добро. Ковальство
завжди дозволяло заробити,
а скульптурою мені ніхто займа

тися не забороняє й донині», —
розповідає коваль.
Говіркий Олександр Бартосік
стає мовчазним перед горном.
Своєю зовнішністю геть руйнує
уяву про коваля — в окулярах,
швидше схожий на інтелігента
вчителя.

Інтелектуальними
центрами ковальського
мистецтва майстри
називають
західноукраїнські міста
Більш традиційно виглядає йо
го кузня. У просторому металево
му ангарі на почесному місці —
покуті та ковальський горн. По
ряд — ковадло незмінюваної віка
ми форми. Нині ковальські руки
не тримають важкого молота. Він
давно змінений сучасним пнев
моверстатом. Немає потреби
смикати безперестанку ручку
шкіряного ковальського міха, під
дуваючи повітря до палаючого ву
гілля. Це робить електродвигун.
Всі стіни завішені інструментами.
Найголовніші — молоток та різ
номанітної форми щипці.
МЕТАЛ УДОСКОНАЛЮЮТЬ
САЛОМ
Своє ковалювання Бартосік вва
жає непоганим способом забезпе
чувати родину. Квітка, викувана
з металу за півгодини, на його
думку — досить легке завдання.
Задумавшись на якийсь час, ко
валь бере до рук метровий шмат
товстого сталевого дроту. Розпікає

ЛЬВІВ — НАЙПІДКОВАНІШЕ
МІСТО
Найчастіше ковальхудожник має
справу із виготовленням ексклю
зивних коминів, сходових перил,
світильників, дуже рідко — вікон
них решіток, і зовсім мало —
з зовнішніми кованими елемен
тами. До майстрів високого ґа
тунку нескладні замовлення, як
то зовнішні елементи оздоблен
ня, доходять рідко. Вони мають
бути дешевші, а отже — можуть
бути простішими. А таке здатні
зробити і менш досвідчені ковалі.
«Художня ж ковка — дуже склад
ний процес, бо починається він не
з того, що вогонь роздмухуєш, —
каже Олександр Бартосік. — Все
має визріти у голові, тоді задума
не переноситься на папір, а після
переводиться у об’ємний матеріал.
Зазвичай, пластилін. І лише тоді —
у реальний матеріал».
Така робота складна творчо
і тривала. Тому праці майстрів ху
дожнього кування коштують до
рого. Від 800 до 40000 тисяч гри
вень за один квадратний метр.
Через це ковалювання — досить
поширений в Україні спосіб заро
бітку. Однак майстрів справді ви
сокого рівня у нас не так і багато.
«Попри те, що на підприємствах
завжди були ковальські майстерні,
майстрів ручного кування і худож
никівковалів в Україні мало, — ка
же голова донецького відділення
Спілки майстрів ковальського мис
тецтва Віктор Бурдук. — За ра
дянських часів художнє кування
чимало втратило. Враховуючи, що
частина майстрів не є членами на
шого об’єднання, то можна ствер
джувати, що в Україні близько 200
ковалів, досвід та уміння яких гід
ні міжнародного визнання».
Інтелектуальним та мистець
ким осередком ковалі водноголос
називають Західну Україну —
Чернівці, ІваноФранківськ, Львів.
Там знаходяться найпотужніші
школи з найбільш давніми акаде
мічними традиціями.
«Визначити місто, на архітекту
ру якого найбільше впливає худож
ня ковка, досить важко — зазначає
Віктор Бурдук. — Однак, у будь
якому випадку, Львів буде одним із
найголовніших претендентів. Там,
до речі, щоосені відбувається один
з найбільших фестивалів ковальсь
кого мистецтва. Нині елементи ху
дожнього кування, при будівницт
ві нових будинків та реставрації
старих, використовуються досить
часто і в інших містах — у Сумах,
Харкові, Донецьку».
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО

Сотні тисяч
хворих
на імунодефіцит
полишені
напризволяще:
їх кинула владна
бюрократія

З

има починається з по
хмурої дати — дня бо
ротьби зі СНІДом. Для
України це символічно:
окрім недуги, українсь
ким хворим доводиться ламати
кригу бюрократії. Приміром,
умовляти лікарні приймати дармо
ве обладнання — чи не платити за
офіційно безкоштовне тестування.
Поки хворі та здорові не можуть
порозумітися, ООН заявляє, що
епідемія СНІДу в Україні є най
більш загрозливою на теренах
Європи. Щодня ВІЛ підхоплює 52
українці. Дійсно, СНІД поки що не
виліковний, проте безчинства ві
русу можна гальмувати і спокійно
жити повним життям. Шкода тіль
ки, що не в Україні.
УДАРНІ ТЕМПИ
ЗАХВОРЮВАНОСТІ
В усіх питаннях, що стосуються
«негарної хвороби», Україна — та
ке собі сонне царство, де один ли
ше СНІД не спить. А між тим дітей
серед хворих тільки за офіційною
статистикою 15%. Та ж статистика
говорить про 150 тисяч людей, які
живуть нині зі страшним діагно
зом. Проте реальна цифра у кілька
разів більша — близько півмільйо
на. Тобто за темпами поширення
Україна лідирує не лише в Європі,
а і на пострадянському просторі.
Та оголошувати епідемію ніхто
не поспішає. «Якщо у країні епіде
мія, то до ЄС потрапити зась», —
поділився з нашим виданням
Дмитро Шерембей, керівник де
партаменту «Всеукраїнської мере
жі людей, що живуть з ВІЛ/СНІД».
Тому формально епідемія є ли
ше у групах підвищеного ризику,
тобто серед наркоманів чи повій.
Киянин Валентин до такої групи
потрапив чотири роки тому, про
діагноз дізнався через два роки.
«Іронія в тому, що про хворобу я
дізнався, коли покінчив з наркоти
ками. Та найстрашніше не це. Я лі
ки отримую безкоштовно, але по
стійно живу зі страхом, що це мо
же припинитись. Бо декому, хто
пізніше за мене звернувся до
СНІДцентру, просто не виста
чає», — розповів Валентин.

кар навіть не пустив на поріг. Коро
би з устаткуванням так і стояли на
вулиці! Довелося підключати міськ
здрав, з яким все було погоджено
заздалегідь», — розповіло нам дже
рело в одному з благодійних фон
дів, що працюють в Україні.
«Темпи тестування пацієнтів
гальмуються — потрібно давати
гроші, хоча це має бути безкош
товно», — домальовує картину
свавілля Шерембей. За його дани
ми, медикаментів просто не заку
пили, адже з бюджету виділяють
ся якісь крихти. «Зараз лікується
11 тисяч людей з 30 тисяч тих, хто
цього потребує», — впевнений
експерт.
А тим часом на кордоні місяця
ми триває розмитнення медично
го обладнання, яке дарують благо
дійники. Показовий випадок не
щодавно стався у Маріуполі. Вихо
ванці дитячого реабілітаційного
центру, чимало з яких ВІЛінфіко
вані, вирішили передарувати
прем’єру мікроавтобус, який їм
подарували німці ще у 2006 році.
Справа в тому, що автобус три ро
ки не могли визнати гуманітар
ною допомогою, і вартість оплати
митних зборів і стоянки переви
щили ціну нової автівки.
З накладанням мита на ліки та
впровадженням замісної терапії
теж були проблеми, зізналась Ган
на Довбах, керівник відділу політи
ки і програмного розвитку «Між
народного Альянсу з ВІЛ/СНІД».
Та апофеозом бюрократії у 2006
році стало припинення чотириріч
ного антиснідівського проекту.
Через те, що уряд не спромігся роз
поділити подаровані міжнародни
ми донорами гроші, Світовий
банк притримав 60 мільйонів до
ларів, а власних грошей на ефек
тивну боротьбу не було. Відтоді ні
чого не змінилось.

«Ми намагалися віддати
обладнання на десятки
тисяч доларів, але
головний лікар навіть
не пустив на поріг»

«Для нас найбільша проблема —
це державне фінансування. В бюд
жеті не закладено коштів на профі
лактику, на інформаційну кампа
нію, хоча вони є в державній про
грамі на 2009–2013 роки. У 2009
році ці заходи були профінансова
ні менш як на 30%, і в наступному
році невідомо, чи залишаться кош
ти на щось, окрім ліків. Хоча і анти
ретровірусних може не вистачити,
якщо МОЗ не проведе закупівлю
вчасно, за нормальною процеду
рою і цінами», — розповіла Довбах.
Зі свого боку прем’єр у День бо
ротьби зі СНІДом звернулась до
громадян із закликами «об’єднува
МЕДИЦИНА БЕЗСИЛА
ти зусилля» та «бути толерантни
Втім, неклінічні ускладнення подо ми». СНІД, дійсно, не спить — то
лати важче, ніж саму хворобу. «Ми чи не час і владі прокинутись, щоб
майже день намагалися віддати од подолати недугу?
ній з лікарень обладнання на десят
ДАРИНА БОНДАРЕНКО
ки тисяч доларів, але головний лі
ФОТО: PHL
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КОРИСНЕ

СВЯТКОВИЙ ТУРИЗМ

Мандри
навколо ялинки
Новорічні Карпати та Крим поки
ще по кишені пересічному
українцю, але місць там вже
майже немає
ФОТО: УНІАН

підйомником? — каже пан Миро
слав, затятий лижник. — Ні, дя
кую, я краще вдома. А там чи на
вихідні, чи відпустку візьму».
Тим, хто байдужий до лижні,
а хоче лише подихати свіжим по
вітрям та помилуватися гірськими
схилами, також доведеться роз
щедритися. Доба в готельному
комплексі на свята коштуватиме
від 300 до 700 гривень з людини.
У приватному секторі — від 150
гривень. Але у кожного своя полі
тика: вартість прямо корелюється
з місцем розташування, харчуван
ням, наявністю окремої вбиральні
чи інтернету, і так далі.
Якщо ж ви хотіли поєднати свят
кування з оздоровленням, то по
кваптеся — місць у санаторіях
практично не залишилося. Менше
як на 7 днів там не приймають.
Хоч ціни з’явилися тільки в сере
дині жовтня, більшість турів вику
пили столичні фірми ще заздале
гідь. Цінова політика тут схожа:
від 300 до 1000 гривень за добу.
АНТИКРИЗОВИЙ КРИМ
Хоча Крим навряд чи зможе кон
курувати з Карпатами у лижні, та
у Новорічні свята тут також є чим
зайнятися — з користю для душі та
здоров’я. До вашої уваги численні
новорічні екскурсії палацами пів
денного півострову, не забудьте
також про Херсонес, Бахчисарай,
Ластів’яче гніздо та Нікітський бо
танічний сад. Якщо ж кортить на
лижі — тоді вам пряма дорога на
АйПетрі. Крім того, там можна
скуштувати смачну татарську кух
ню та прикупити сувенірів для рід
них. Відвести душу зможуть і затя

Ще п’ять років тому
в Карпатах скаржились
на сервіс. Сьогодні ж
більше претензій
до захмарних цін

Т

ак вже повелося, що поде
куди українці значно ре
тельніше готуються до
свят, аніж до серйозних
життєвих починань. Як то
кажуть, душа бажає свята. А її цьо
горіч вже надто розбурхали криза
та епідемія. Тому, як і завжди, вся
надія на Новорічні свята — ідеаль
ну пору для відпочинку та дозвілля.
Хоч ми продовжуємо наполяга
ти, що Новий рік та Різдво — суто
сімейні домашні свята, та все одно
не втрачаємо можливості зустріти
їх в якомусь новому місці. Що
правда, криза скоригувала плани
фанатів відпочинку за кордоном:
Карпати та Крим стали головними
місцями святкового паломництва
українців.
КАРПАТИ З НАДІЄЮ НА СНІГ
Ще років п’ять тому головною
проблемою відпочинку в Карпатах
був низький сервіс. Нині ж з цим
усе гаразд. Крім того, зауважують
лікарі, на свіжому повітрі й вірус
не бере. Куди більше турагенції та
відпочиваючі переймаються теп
лими зимами.
«Лижники зі стажем знають, що
на Новий рік сніг гарантовано бу
ває на Північних схилах Карпат —
у Буковелі та Славському, а також
у високогірних районах, як от Дра
гобрат на Закарпатті», — розпові
дає пані Оля з «Диспетчеру курор
тів Закарпаття». За інформацією
різних турагенцій, провести п’ять
днів на Новий рік у Славському
обійдеться вам щонайменше

у 2500 гривень, на Драгобраті —
2800, а у Буковелі взагалі — 10 000
гривень. Утім, вже зараз там прак
тично немає місць.
Місця залишилися лише за кіль
ка кілометрів від гірськолижних
спусків — у Ворохті, Яблуниці, По
ляниці, Воловці, або там, де сніг
ніхто не гарантує. «Приміром,
у Свалявському районі на Закар
патті, де у нас багато гірськолиж
них курортів та непогані умови,
місця ще є, але в останні роки сніг
на Новий рік тут рідкість», — каже
пані Ольга.
Найкращий шлях зекономити
та покататися на лижах — перече
кати новорічну паніку. «Для чого
мені на Новий рік пертися в Кар
пати? Щоб в чергах стояти перед

ті рибалки — для цього тут всі умо
ви цілий рік.
Утім, головний аргумент на ко
ристь зимового Криму — справді
демократичні ціни.
Ви тільки уявіть апартаменти
у готелі поблизу ботанічного саду
та за 2 хвилини до моря. І це всьо
го від 280 гривень з людини. Що
правда, за харчування доведеться
платити окремо, так само, як і за
новорічну програму, Діда Мороза
та Снігурку. Звісно, можна пошу
кати й більш економічні варіанти
або хутчіш бронювати місця.
Тим, хто замовляє наперед, зазви
чай пропонують знижку — від 7
до 30%.
ОЛЕКСІЙ ЧУБЕНКО

ДЕ ВІДПОЧИТИ ВЕСЕЛО?
z Міжнародний винний фестиваль «Червене вино», який прой>
де 12 — 14 січня у місті Мукачеві, Закарпатська область;
z Обласний фестиваль колядницьких груп «Вертеп 2010», який
пройде в містах Ужгород та Мукачево 14 січня;
z Міжнародний культурно>мистецький фестиваль «Різдво
в Карпатах», який зазвичай проводиться на Старий новий рік
у місті Яремча, поблизу Буковеля;
z Новорічно>різдв’яний ярмарок у Львові та Фестиваль верте>
пів, які пройдуть з 12 грудня по 29 січня;
z Традиційні Новорічні вечори у Львівській Опері, які розпоч>
нуться 2 січня;
z Триденний міжнародний фестиваль трансової музики
«Misterika Family», який проходитиме в селищі Малий Маяк,
що в Криму, з 30 грудня до 2 січня та в рамках якого прохо>
дитиме етноярмарок;
z Новорічний ярмарок в Алушті, який вже стартував 1 грудня
і триватиме до 6 січня.

Дайте звірові свободу
Скільки потрібно місця домашньому улюбленцю для щасливого
життя? Варто про це дізнатися, перш ніж заводити пухнастика
або щоб зрозуміти, чому собака, кіт або хом’як іноді ховаються
від хазяїв.
ФОТО: ZOOCHEL.RU

СОБАКА. Великому собаці потрібно в будинку стільки ж місця,
скільки й людині. І міська однокімнатна квартира ніяк не підхо
дить вівчаркам чи сенбернарам. Справа не у відсутності простору
для руху. Розворушити здорованя здатна хіба що важлива для них
подія — обід, прогулянка тощо. Насправді йому потрібно місце, де
він зможе побути на самоті. Постійна ж тіснява заганяє собаку
в стан стресу. І звір може стати навіть агресивним до господарів.
Якщо уже маєте пса, можете оцінити, чи вистачить йому власно
го простору, намалювавши коло діаметром 2–3 метри. Та якщо
у вас пекінес або болонка, «заповідне» коло може бути меншим.
Однак і їм потрібен куточок для спокійного сну та відпочинку.
КІШКА. Зазвичай кішку заводять взагалі не думаючи, чи потрі
бен їй простір. Фахівці з розведення цих чотирилапих рекоменду
ють орієнтуватися на мінімальну вільну площу в 6 кв. м! Та цій
тварині багато місця насправді не треба. Кішки так влаштовані,
що самі знайдуть, де їм побігати і розім’ятися. Так само вони ви
значать місце, де усамітнитися. Тому кішка буде цілком задово
лена життям навіть у маленькій квартирці. Кішці важлива не пло
ща, а будова житла — вашій Мурці потрібно час від часу забира
тися нагору. Тому штучні «дерева», антресолі й полиці кішки
сприймуть із вдячністю.
ГРИЗУН. Передусім хазяїн хом’яка або морської свинки мусить
розуміти, що правильна клітка гарантує її мешканцеві територію,
на якій є місце і для відпочинку, і для обіду. Клітка повинна бути
«обставлена» різним приладдям, що рятує звірятко від нудьги.
В ідеалі — там має бути місце для парочки одноплемінників, з яки
ми можна у своє задоволення чубитися і гратися. Морській свин
ці, що живе сама, потрібно мінімум 0,7 кв.м. І чим більша клітка,
тим краще. Житло хом’яка повинно мати площу 1500 кв.см, а дно
не повинно бути меншим як 30х50 см.

Друге життя меблів

Фітотерапія для дому

Якщо не по кишені нові меблі,
обновіть старі. Пропозицій ба
гато в газетах безкоштовних
оголошень, інтернеті. Ремонт
старих меблів обійдеться
в 1,5–3 рази дешевше, ніж нові.
Часто старі шафи і стільці надій
ніші, ніж сучасні. Тому якщо ба
бусина шафа перекосилася або
петлі зносилися — не проблема
зміцнити її або поставити нову
фурнітуру.
Розцінки у фірм на 20–30%
вищі, ніж у столярівіндивідуа
лів. Фірма укладає з вами дого
вір і дає гарантію на 12–18 міся
ців, а приватник обіцяє лише на
словах, хоча може зробити не
гірше. Плюс у тому, що фірма
забирає меблі і привозить уже
оновлені, а приватники часто
працюють у вас на дому. Мі
нус — за транспорт готуйте ще
250–350 грн.
Якщо обрали приватника,
просіть показати його роботи
і телефони колишніх клієнтів.
Торг доречний, можна знайти
столярів, які беруть удвічі мен
ше колег.
Ремонт дивану — заміна пру
жин, ремонт каркасу й перетяж
ка — обійдеться у 700–1000 гри
вень, залежно від матеріалу.
Можна знайти і дешевше, і до
рожче. Так само оновити крісло
коштує 300–500 грн. Генераль
на починка шафи обійдеться
у 400–700 грн. А повна реконст
рукція кухні — заміна фурніту
ри, петель, оновлення фаса
дів — у 700–1000 грн залежно
від метражу.

Грипозна паніка вщухла, а ви
все одно побоюєтеся вірусів?
Оточіть себе рослинами: вони
і повітря дезинфікують, і на
стрій покращують. Рослини ви
діляють кисень і поглинають
вуглекислоту, якої у квартирі
у 20 разів більше, ніж на вулиці!
Та головне, вони виділяють ці
лющі фітонциди.
Дуже гарно у домі виглядають
хвойні, особливо напередодні
Нового року, коли їх можна
прикрасити. Але й після свята
вони будуть вашими домашні
ми лікарями, нищитимуть ба
цили буквально на підльоті.
Однак домашня ялинка — доро
ге задоволення: крихітні деко
ративні сосенки та ялинки кош
тують близько 150 грн. Можна
купити ялинкові або соснові ла
пи (15–20 грн), поставити їх
у банку з водою, і вони «відпра
цюють» близько двох тижнів.
Стільки ж стоятимуть зелені
соснові шишки, якщо зробити
з них намисто та повісити в кім
наті або на кухні.
Лідер в оздоровленні повіт
ря — евкаліпт, але він дорогий
(від 2000 грн) і завеликий (від 2
метрів). Втім, йому майже не по
ступається герань (40 грн). Ще
не лише оздоровлять мешканців,
а й прикрасять житло звичайні
фікуси (від 45 грн), пеларгонія
(від 35 грн), каланхое (від
40 грн), антуріум (від 70 грн),
хлорофітум чубатий (від 35 грн),
розмарин (від 45 грн) і мирт (від
150 грн), м’ята та меліса (5–7 грн
за відросток).
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РОЗВАГИ
ВІДПОЧИНОК

Іграшки від дорослих
ФОТО: PHL

До Нового року
українські митці
готують прикраси
ручної роботи

Н

а фабриці ялинкових іг
рашок в селищі Клавдіє
воТарасово (Київська
область) вже виконують
новорічні замовлення.
Підприємство є однім з найбільших
виробників ялинкових прикрас
в Україні.
Щоправда, сьогодні фабрика пра
цює здебільшого на експорт, постав
ляючи прикраси до Німеччини, Гол
ландії, Італії, Бельгії, Франції та Ро
сії. В Україні реалізується лише 3%
клавдієвських іграшок.
Але ж об’єми виробництва все од
но менші, ніж колись. «На фабриці
працювали 600 чоловік. Зараз —
удесятеро менше», — розповів газе
ті «Високий Вал» голова правління
підприємства Микола Саркісян.
Сьогодні на Клавдіївській фабри
ці використовують виключно ім
портну сировину. З українського —
тільки майстри і упаковка.
Причина великого попиту на ки
ївські іграшки за кордоном — руч
ний розпис. Це дороге задоволення.
Художниці працюють миттєво: рука
майстринь набита і не робить жод
ного зайвого руху.
«Це дуже специфічний розпис. По
вірте, навіть знаменитий художник
не одразу навчиться малювати на
поверхні кулі», — пояснив голова
правління фабрики.
Крім фарб, використовують блис
кітки. Інструмент і технологія еле
ментарні, запросто можна зробити
ексклюзив і вдома. Майстрині нали
вають клей ПВА у звичайну дитячу
клізмочку. Легко натискаючи, нано
сять його на кульку і обсипають
блискітками.
Клавдіївська фабрика відкрилася
ще в 1946 році. На території СРСР
були тільки три подібні підприємст
ва, тому яскрава продукція з Київ

щини розвозилася по всьому Союзу.
Спочатку виготовляли лабораторне
скло, із 1953 року — ялинкові при
краси. Фабрика справно працює
весь рік, крім січня. Фахівці виготов
ляють до 2 тисяч виробів за зміну.
За часів незалежності жодних ре
монтів на фабриці не було і не перед
бачається. Виживає підприємство за
рахунок іноземних замовлень.
Якість українських «чарівників» доб

ре знають у Європі та навіть за оке
аном, в Америці. А от до вітчизняних
магазинів продукція фабрики прак
тично не доходить.
«Тому що українські підприємці
закуповують ялинкові прикраси ли
ше у листопадігрудні. І то — праг
нуть взяти під реалізацію», — пояс
нив голова правління Клавдіївської
фабрики. А податки і зарплату тре
ба платити щомісяця.
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ГОРОСКОП (7–13 ГРУДНЯ)
Овен (21.03 — 20.04)
На початку тижня Ви чо;
гось сильно зажадаєте
і добиватиметесь своєї
мети. Однак зірки радять
у цей час не забувати про потреби
тих, хто поруч. Четвер — сприятли;
вий період для початку навчання, ко;
роткої подорожі, а також нових зна;
йомств. Також можна складати перс;
пективні плани і вирішувати побутові
справи.
Тілець (21.04 — 21.05)
Вам варто замислитись,
як використати нові знан;
ня, набуті протягом тижня.
Таким чином Ви зможете
розділити справи на пер;
шочергові і неважливі. У другій поло;
вині тижня займіться питаннями гро;
шей або нерухомості. Це також спри;
ятливий період для налагодження від;
носин з родичами.
Близнюки
(22.05 — 21.06)
У цей період посилиться
Ваше вміння будувати до;
вірливі стосунки — чи то
з близькими, чи то з діловими парт;
нерами. Однак старайтеся не йти на
повідку нав’язливих думок і кожен
крок чітко плануйте. У бізнесі варто
визначитися із власною позицією,
і якщо потрібно, провести конструк;
тивну розмову з партнером.
Рак (22.06 — 23.07)
На початку тижня маєте
шанс просунутися впе;
ред в особистих взаєми;
нах. Однак будь;які зміни
варто обговорити з партнером.
Можливо, доведеться поступитися
своїми звичками, але такий крок,
швидше за все, піде на користь ва;
шим стосункам. У другій половині
тижня імовірне збільшення доходів.
Лев (24.07 — 23.08)
Цього тижня важко буде
знайти людину, працьовиті;
шу за Вас. Однак дуже
важливо зараз уникати ме;
тушні, слідувати наміченим планам.
Зверніть увагу на своє здоров’я і хар;
чування, але в жодному разі не зай;
майтеся самолікуванням. Тиждень
вдалий для романтичних стосунків.
Діва (24.08 — 23.09)
Цього тижня у Вас акти;
візується творче мис;
лення. Однак зірки ра;
дять реалізувати свіжі
ідеї без фанатизму, інак;
ше — великий ризик перенапружен;
ня, втрати сил і навіть грошей. Свій
ентузіазм краще спрямувати на від;
носини у родині — будьте більш від;
критими з домашніми, які можуть
розповісти Вам свої секрети.

Терези (24.09 — 23.10)
Зміни у домі або у стосун;
ках із родичами стануть
для Вас головною ідеєю на
початку тижня. Але все, що
Ви задумаєте, краще обговорити
з близькими людьми, інакше не уник;
нути суперечок. Період сприятливий
для спілкування з друзями, коротких
поїздок, а також пошуку необхідної ін;
формації.
Скорпіон
(24.10 — 22.11)
Ваші слова зараз бу;
дуть на вагу золота —
у Вас з’явиться здат;
ність переконувати,
Вам будуть вірити. Не варто, однак,
використовувати це для обману ото;
чуючих. У другій половині тижня не
виключені матеріальні надходжен;
ня — їх зірки радять витратити на по;
купку, яку ви давно хотіли зробити.
Стрілець
(23.11 — 21.12)
На початку тижня варто
сконцентруватися на то;
му, чого Ви прагнете до;
сягнути у житті, планувати навчання,
саморозвиток. Водночас на своєму
матеріальному становищі й заробіт;
ках зараз не слід зациклюватися. Це
питання краще відкласти на більш
сприятливий період.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Плисти за течією — най;
краща стратегія для Вас
у цей період. Рішучо діяти
варто, тільки коли проана;
лізуєте всі можливі пере;
шкоди і мінуси справи. Зараз Ви ду;
же уважні, посилюється інтуїція —
вдалий час для розслідування заплу;
таних історій з минулого, аналізу ін;
формації з закритих джерел.
Водолій
(21.01 — 19.02)
Зараз Ви дуже вразливі
для людей, які вміють
впливати на підсвідо;
мість. Старайтесь тверезо сприйма;
ти рекламу та уникайте спілкування
з релігійними фанатиками. Водночас
спілкування з рідними, коханими
і друзями буде приємним і безпеч;
ним. Завдяки йому зміцняться Ваші
стосунки.
Риби (20.02 — 20.03)
Цього тижня варто уника;
ти ризику в справах:
будь;які сміливі комер;
ційні або бізнесові ідеї
зараз слід ретельно обмірковувати.
Нові ідеї краще втілювати поступо;
во, без зайвої метушні. Спрямуйте
свою енергію на турботу про своє
здоров’я, заняття спортом або роз;
почніть нову дієту.

АНЕКДОТИ
По горизонталі: 3. Дуже рідкісна річ. 7. «Кон;
центрація» на уроці. 8. Трава, що виросла пі;
сля косовиці. 11. «Рогатий» знак зодіаку.
12. Може стати дамкою. 14. Супутник відвіду;
вача казино. 15. Перетин двох граней тіла.
18. Стан мешканця в’язниці. 19. «Розпрямлю;
вач» для тканини. 21. Емоційно насичена
п’єса. 22. Тутанхамон як правитель. 24. Рекла;
ма по відношенню до торгівлі. 26. Те ж саме,
що й кайдани. 29. Гра з мішенню і дротиками.
31. Стан після важкої праці. 33. Великий кора;
бель еллінів. 34. «Гітара» в руках трубадура.
35. Металевий «тин» на вікні. 36. Річ веле;
тенських розмірів.
По вертикалі: 1. Рослинне «золото» з Балти;
ки. 2. Напівфабрикат котлети. 3. Саркофаг для
мощів. 4. Короткий виклад суті. 5. Світильник
на довгій ніжці. 6. Одяг статуї Свободи.
9. «Сосновий» фрукт з тропіків. 10. «Палиця»
радіоприймача. 13. Комплект карт, але не ат;
лас. 15. Полотно домашнього виробництва.
16. Все, що йде на користь. 17. Неприємнос;
ті з неба. 20. Напрям по компасу туриста.
22. Пан у середньовічному замку. 23. Новачок
у війську. 25. Фотографічний «перевертень».
27. Порційна тарілка свині. 28. Найближча до
Землі планета. 30. Те ж саме, що й прапор.
31. Авторитет у суспільстві. 32. Селянин
з плугом.

Відповіді на кросворд з минулого номера:
По горизонталі: 1. Акциз. 6. Майна. 8. Барахло. 9. Автор. 10. Русло. 11. Опахало. 13. Плем’я. 15. Згода. 17. Скоба. 19. Аврал. 20. Норма. 21. Офорт. 22. По;
рив. 23. Осока. 25. Океан. 26. Лиття. 28. Тавро. 29. Розруха. 32. Штани. 33. Рюмса. 34. Лампада. 35. Свято. 36. Нетто.
По вертикалі: 2. Кувалда. 3. Зброя. 4. Юрта. 5. Яхта. 6. Мороз. 7. Наладка. 12. Хронометр. 14. Маршрут. 16. Горгона. 17. Слово. 18. Антон. 22. Пристав.
24. Адресат. 27. Ярило. 28. Таран. 30. Зима. 31. Удав.

Якщо у вашому мікрорайоні
поклали новий асфальт, по
фарбували всі будинки, по
ставили нову огорожу, і ніх
то з політиків не приїхав по
піаритися — ви у Німеччині.
zzz
Дівчина хлопцю:
— Прийдеш до мене на ве
сілля?
— Так, а чом би й ні?
— Чудово, з нареченим пи
тання вирішила.
zzz
Найскладніша робота —
у шкарпеток. Вони реально
цілий день на ногах!
zzz
Чоловік із дружиною потра
пили на автомобілі в ава
рію. Дружина не постражда
ла, а чоловік відбувся лег
ким запотиличником.
zzz
Ох і суперечливий же харак
тер у нашого Адольфа Ізраї
левича!
zzz
За минулі 10 років з України
за кордон на заробітки ви
їхали 870 фізиків, 349 хімі
ків, 186 біологів і жодного
даішника.
zzz

— Дурню, я через тебе рефе
рат не захистив!!!
— Я тут до чого?
— Я тебе питав, які у препо
да ініціали? А ти мені що
відповів???!!!
— ХЗ...
— Я так і написав... А він
Ігор Володимирович!!!
zzz
Одна пані розповідає
джентльмену про свого пер
шого чоловіка:
— Я зустрілась із ним у 20,
а пішла від нього у 23.
— Так, я погоджуюсь, що
трьох годин цілком достат
ньо.
zzz
Україну визнано єдиною
країною cвіту, де грип по
ширюється через засоби ма
сової інформації.
zzz
У нас в країні чіткий розпо
діл праці: одні багато пра
цюють, а інші багато зароб
ляють, — і ніякої плутани
ни!
zzz
Українські чиновники дуже
люблять дивитися на морсь
кий прибій. Відкіт за відко
том...

