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Ялинку
рубають
з плеча
В Україні вже відкрилися перші
ялинкові базари. Цьогоріч ялин
ка коштуватиме до 150 гривень.
Лісових красунь планують про
дати близько мільйона — і ще
півтора знищать браконьєри.
Тому у Держлісгоспі вже готу
ються ловити їх та штрафувати:
за дерево, що було зрубане неле
гально, з «мисливця на ялинки»
можуть стягнути до кількох ти
сяч — в залежності від товщини
стовбуру.
X Стор. 7

БЮДЖЕТ

СТОР. 3

Коштовні
прогнози
Після виборів українцям дове
деться ще більше затягувати пас
ки, попереджають експерти. Жит
ловокомунальні послуги подо
рожчають на 70%, а найнеобхід
ніші продукти — щонайменше на
30–40%.
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до віртуозів Києва
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Ознакою демократичної політики у всьому світі є вибори
за відкритими списками
ПОЛІТИКА

Списки з багатьма
невідомими
ФОТО: PHL

Практика
відносності

А

втор теорії відносності
Альберт Ейнштейн,
який дійшов до суті
ключових життєвих
явищ, якось підмітив
цікаву річ: не сила, а здоровий
глузд дає людям ключ до подо$
лання суперечностей. І єдність
у багатьох питаннях краща, ніж
запекла конкурентна боротьба.
Геній Ейнштейн у багатьох від$
криттях випередив свій час і до$
вів справедливість думки: «зла$
мати забобон важче, ніж роз$
дробити атомне ядро».
На моє переконання, най$
більш небезпечний сьогодні за$
бобон — імідж «ворожого світу»,
який тиражується політиками.
Це коли у кожному слові опонен$
та шукається не сенс, а підступ$
ний план. Від того жодна пробле$
ма не вирішується, хоча винуват$
ця знаходять за п’ять хвилин. От
і виходить примарна справедли$
вість, яка на сонці тане зі швид$
кістю світла, а на її місці розрос$
таються недовіра і байдужість.
Чи можна виміряти ступінь
довіри? Гадаю, що так. Що
більш відкритими і прозорими є
політичний процес та бюрокра$
тичні процедури, то вища дові$
ра людей до влади. Такі країни
називають розвиненими демо$
кратіями, і хорошу репутацію
там цінують понад усе. Ознакою
демократичної політики там є
вибори за відкритими списка$
ми. Бо для всіх його учасників
рушійна сила — єдність інтере$
сів і спільна мета.
Протягом кількох тижнів Єди$
ний Центр проводив круглі столи
з представниками партій та гро$
мадських організацій у регіонах,
щоб з’ясувати — що заважає
впровадженню прозорості на міс$
цевих виборах. Показово, що
представники окремих політич$
них сил, які голосно декларують
необхідність відкритих списків,
насправді не хочуть долучатися
до процесу. Хоча пункт про від$
криті списки внесений до програ$
ми їхньої кандидатки на посаду
президента, її соратники досі зри$
вають будь$які спроби повернути
довіру людей до влади. Вони що$
разу доводять, що дишло закону
крутитимуть на власний розсуд.
Як інакше пояснити швидку змі$
ну позиції? Рік тому відкриті
списки вони називали перепуст$
кою олігархів у політику, а сьо$
годні почали відстоювати ці ж
відкриті списки, щоправда, ви$
ключно на словах.
Фактично такі політики про$
довжують поширювати забобон,
який заважає українцям зробити
крок уперед. Адже негатив, по$
множений на негатив, позитив$
ного результату ніколи не дасть.
Закони політики можна зміню$
вати скільки завгодно, закони ж
природи обманути не під силу
нікому. Агресія і тотальне не$
прийняття ведуть до руїни, яка,
на жаль, відносною не буває.

Депутати пропонують парламенту
якнайшвидше відкрити списки
кандидатів на виборах всіх рівнів

У

парламенті регулярно лу
нають заяви, що треба
обирати конкретних де
путатів, а не партійних
призначенців. І вже цьо
го тижня кілька депутатів зареєс
трували законопроект, яким про
понують повернути мажоритарну
систему на місцевих виборах. Во
ни, як відомо, пройдуть по всій
державі 30 травня. Однак ця ініці
атива може бути провалена. Тим
паче, що пропонована деякими
фракціями мажоритарка не вирі
шує всіх проблем.

ЦИВІЛІЗОВАНИЙ ВИБІР
ВІДКРИТОСТІ
Ще 2007 року Віктор Балога звер
нув увагу політиків на те, що «під
партійним брендом в місцеві ра
ди проходять різного штибу
пройдисвіти або спритні ділки
з сумнівним минулим, спаяні ко
рупційними зв’язками з регіо
нальними партвождями». Це бу
ло спричинено обурливою звич
кою окремих партвождів тягну
ти в ради «потрібних» людей за
закритими списками. Наприк
лад, житомирські бютівці прове
ли до облради злодія в законі, ві
домого за прізвиськом «Москва»,
і були змушені виключати його зі
своєї фракції, коли цей факт на
був розголосу по всій Україні.
А скільки ще випадкових персон
стали депутатами, годі й рахува
ти, бо цей контингент водіїв або
секретарок потрапив навіть до
Верховної Ради.
Та нині політики починають ро
зуміти недолугість такої ситуації.
Про це свідчить підтримка звер
нення Єдиного Центру до канди
датів в президенти щодо розкрит
ІГОР КРІЛЬ тя списків на місцевих виборах.

Голова Єдиного Центру Ігор
Кріль зазначає, що заклик партії
не знайшов розуміння лише
в тимошенківському БЮТ. Інші
розуміють необхідність змін. Це
Партія регіонів, «Наша Україна»,
«Фронт змін» і Народна партія
Литвина. В окремих областях до
ініціативи єдиноцентристів при
єдналися представники Тігіпка,
Костенка, Тягнибока та Мороза,
а також місцеві осередки «На
родної самооборони», КУН, «Від
родження», партії «Реформи
і порядок».
Єдиний Центр ще навесні подав
до Верховної Ради новий Вибор
чий кодекс, який, на відміну від
знайомої з кучмівських часів ма
жоритарки, системно вирішує
проблему і наближає Україну до
Європи. Нові правила можуть до
зволити людям голосували одно
часно і за партійні програми, і за
найбільш популярних кандидатів.
А також не вибирати мерів«греч
косіїв», бо запроваджуються вибо
ри мерів у два тури. Чисту мажо
ритарку пропонується залишити
лише на виборах до сільрад. А до
всіх інших рад — вибори за відкри
тими списками.
Принцип такий — якщо партія
долає прохідний бар’єр, то депу
татський мандат отримує той кан
дидат, що набрав найбільший від
соток голосів виборців у конкрет
ному окрузі не лише по відношен
ню до кандидата від іншої партії,
але й до однопартійця (однопар
тійців) у цьому ж та інших вибор
чих округах. Тобто мандат для
партії отримує найбільш популяр
ний в місцевості кандидат. Це ви
ключає можливість купівлі манда
тів «прийшлими варягами» та міс
цевими товстосумами.

ЗАЧАРОВАНЕ КОЛО
ПРОТИВНИКІВ
Однак такий тягар відповідальнос
ті — та зменшення шансів торгу
вати місцями — виявилися поки
що неприйнятними для деяких
партійних бонз. І наразі вони го
ворять про просте повернення до
мажоритарки.
Частина депутатів «Нашої Укра
їни» цього тижня внесли в Раду за
конопроект про повернення до ма
жоритарної системи. І цьому зра

діли деякі діячі в інших фракціях.
Наприклад, Михайло Чечетов з ПР
каже, що «регіонали завжди ініці
ювали» перехід до мажоритарної
системи на місцевих виборах. Хо
ча нагадаємо, що регіонали майже
у повному складі були серед тих,
хто у 2004 році вводив закриті
списки для місцевих виборів.
Нардеп з БЮТ Віктор Швець та
кож хоче, щоб «до рад нижнього рів
ня вибирались люди, яких знають
місцеві жителі, а не партійні призна
ченці». Тому обіцяє підтримати ма
жоритарку. Хоча не зрозуміло, на
скільки це узгоджується зі словами
Тимошенко річної давнини, коли во
на заявила, що «відкриті списки —
це значить, що олігархи заплатять
по 2 мільйони доларів за округ».
Однак наближення виборів зму
сило міняти позицію. Бютівці цієї
осені спробували прийняти закон
про більш відкриті списки, який
провалився. Розлючена Тимошен
ко заявила, що обов’язково впрова
дить відкриті списки в БЮТ «безвід
носно до законодавства». Але як це
зробити, щоб і гроші заробити, і ли
це не втратити? Роздати обіцянки:
«Якщо хтось із вас є керівником
громадської організації і хоче по
трапити в місцеві органи влади —
ви можете подати таке бажання
або Сергію Соболєву, або мені», —
нехитро запропонувала Тимошен
ко шлях до бютівських списків.
За її логікою бізнесмен має ство
рити під себе громадську організа
цію, і вже як громадський діяч бу
де представлений у списку, скла
деному зновутаки за непрозори
ми принципами.
Інших спроб відкрити списки
у Верховній Раді не робилось. Втім,
час прийняти чесне рішення ще є.
Варто зазначити, що найбільш ак
туальним варіантом для демокра
тичних країн є суміш мажоритар
ної та партійної систем виборів. Чи
зголосяться українські можновлад
ці на цивілізовані правила гри? Це
залежить виключно від їхнього ба
жання зробити Україну дійсно єв
ропейською державою.
СЕРГІЙ ФЕДОРЧУК

Звернення Єдиного Центру
Голова партії Ігор Кріль звернувся до Президента, голови Верховної
Ради та прем’єр;міністра: відкриті партійні списки потрібно
приймати вже сьогодні, ще до президентських виборів.
Звертаюся до Вас з питання, яке нині має визначальне значення для
розвитку демократії та формування відповідальної влади в Україні —
це необхідність зміни чинного виборчого законодавства щодо обран
ня місцевих органів влади та Верховної Ради за відкритими списка
ми. Гостра потреба у прийнятті цього рішення сьогодні вже ні в кого
не викликає сумніву, оскільки існуюча виборча система давно стала
джерелом постійної політичної кризи, яка руйнівним чином впливає
на ситуацію практично у всіх сферах життя суспільства та держави.
Консервація такого стану справ згубна. Вибори за партійними
списками до представницьких органів влади усіх рівнів знижують
їхню якість, оскільки дають можливість під прикриттям політичних
брендів одержати владні повноваження дилетантам, людям випад
ковим, нечистим на руку, із сумнівним чи навіть кримінальним ми
нулим. Фактично, виборці усунуті від безпосереднього формуван
ня влади. Отже, нівелюється сам зміст демократії, тобто делегуван
ня людьми владних повноважень через процедуру виборів своїм
представникам.
Як наслідок, стрімко знижується ефективність державного управ
ління соціальноекономічними процесами. Через зневіру у владі та
зневагу до неї поглиблюється суспільна апатія. Одним із проявів цьо
го є невпинне зростання числа тих, хто відмовляється брати участь
у виборах.
Політична партія Єдиний Центр активно виступила за негайну змі
ну виборчого законодавства. Ми прагнемо домогтися, аби відповід
ні рішення були прийняті Верховною Радою без зволікань, до першо
го туру виборів Президента України. Це дозволить уникнути політич
них спекуляцій навколо цього питання та провести наступні вибор
чі кампанії, зокрема, до місцевих органів влади, на новій законодав
чій основі.
Очолювана Вами політична сила і Ви особисто неодноразово пуб
лічно виступали на підтримку запровадження відкритих виборчих
списків. Тому закликаю Вас винести це питання як невідкладне на
розгляд Верховної Ради. Це стане конкретним, відповідальним кро
ком, який наочно засвідчить Вашу державницьку позицію.
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

СІМЕЙНИЙ БЮДЖЕТ

Цінні вказівки
У новому році експерти
прогнозують суттєве
подорожчання продуктів
харчування та квартплати

О

ня м’ясні продукти знов підско
чать у ціні. Виконавчий дирек
тор столичного м’ясокомбінату
Андрій Порох радить: м’ясо кра
ще купувати у десятих числах
грудня, коли ціни на 5–7% ниж
чі за звичайні, а потім вони зно
ву повернуться на колишній рі
вень. На думку Олександра Баку
менка, голови Спілки птахівни
ків, вартість м’яса зросте до свят
на цілі 10%.
«Таким чином, свинину і ялови
чину наприкінці місяця будемо ку
пувати вже по 60, ціни на куряче
філе зростуть з 27 до 33 грн», — ка
же Бакуменко.
А ось зростання цін на яйця є се
зонним, тому подорожчанням
цього продукту на 2–3 грн протя
гом зими нікого не здивуєш.
Але й для бажаючих перейти на
крупи — неприємний сюрприз.
Експерти кажуть, що на тлі загаль
ного подорожчання продуктів хар
чування, крупи наступного року
матимуть попит через свою неви
соку вартість. Це може спричини
ти їхнє подорожчання на 30–40%
до середини наступного року.

ЗОЛОТА ГРЕЧКА
Наступного року варто очікувати
і «подарунків» від продуктів харчу
вання. Враховуючі нинішні проб
леми з курсом долара, цим здиву
вати вже складно. Імпортні про
дукти, техніка, одяг і взуття вже
давно відчутно подорожчали.
Утім, як не дивно, ціни зростають
навіть на ті товари, які виробля
ються у нас.
Якщо на кінець серпня молоко
на полицях супермаркетів кошту
вало щонайменше 2,6 грн за літр,
то на початок листопада його вар
тість зросла до 3,5 грн. Головна
причина подорожчання — змен
шення поголів’я великої рогатої
худоби, і як наслідок — обсягів
ТАРИФИ ЖКГ: НА СТАРТ!
продажу молока з боку сільського
Утім, після виборів доведеться ще населення.
більше затягувати паски, поперед
«Швидше за все, така тенденція ХОДИТИМЕМО ПІШКИ?
жають експерти. Зокрема, треба збережеться до кінця зими, тобто На транспорті теж наступного ро
бути готовими до того, що кварт ціни зростатимуть на 3–5%. Мас ку, очевидно, зекономити не дове
деться. Принаймні — у столиці.
У столичній мерії ініціюють збіль
шення плати за проїзд у підземно
М’ясо буде дорожчати: свинину і яловичину
му і наземному транспорті, заяв
наприкінці грудня будемо купувати вже по 60
ляють у постійній комісії Київра
гривень за кіло. Ціни ж на куряче філе зростуть
ди з питань бюджету і соціально
економічного розвитку.
з 27 до 33 гривень
Про такий намір свідчить «Кон
цепція приведення тарифів і по
плата підскочить на 70%. Такі про ло дорожчатиме ще швидше», — слуг з перевезення пасажирів місь
гнози дає колишній міністр з пи каже Інна Ільєнко, експерт аграр ким пасажирським транспортом
тань ЖКГ Олександр Попов. ного ринку.
загального користування до еко
Однією з причин подорожчання,
За її прогнозами, вже у січні бу номічно обґрунтованого рівня».
на його думку, може стати вимога демо платити за молоко 6,3 грн/л Тож, якщо концепцію затвердять,
МВФ щодо збільшення тарифів на (ринки) і 4,5—5,25 грн/л (мага за проїзд у метро платитимемо
газ для населення. Мовляв, Украї зин), за сир — 31,5 грн/кг і 25,2— приблизно 2,5 грн, за квиток у тро
на все одно прийме таку умову пі 26,25 грн/кг відповідно.
лейбусі, автобусі і трамваї — не
сля виборів — коли зникне необ
Подорожчає і м’ясо. Попри те, менше 1,9 грн.
хідність в популізмі, але залишить що в листопаді ціни на цей про
НАТАЛІЯ ВИНОГРАДОВА
ся — в кредиті. Але є й супутні дукт трохи впали, протягом січ
ФОТО: УНІАН
причини.
Подорожчання відбудеться у то
му випадку, якщо держава не бу
де виділяти дотацію на покриття
різниці в тарифах між ціною, за
якою Україна купує газ, і ціною,
за якою газ реалізується підпри
ємствами теплоенергетики», —
пояснює експерт. А судячи з про
екту бюджету на 2010 рік, коштів
на це немає, тому не виключено,
що вартість послуг для населення
доведеться збільшити приблизно
на 70%.
В уряді запевняють: причин для
зростання житловокомунальних
тарифів немає. Та насправді — це
лише намагання сподобатися ви
борцю, заспокоюючи його, кажуть
у Єдиному Центрі.
«Споживачі не можуть платити
за енергоресурси меншу ціну, ніж
та, за якою їх закуповує держава.
Тому намагання прем’єрміністра
і керівників місцевих органів вла
ди відкласти зміну тарифів на пі
слявиборчий період обертаються
додатковими економічними втра
тами», — пояснює народний депу
тат і член Президії Єдиного Цент
ру Василь Петьовка.
За його словами, сьогодні газ
для населення коштує на чверть
нижче собівартості його видобут
ку в Україні. Сировина для атом
них електростанцій та теплоенер
гостанцій за останні кілька років
зросла у ціні наполовину.
«Тому уряд, який говорить про
відсутність причин для зростан
ня тарифів, робить всім ведмежу
послугу. Людей не готують до то
го, що тарифи будуть підвищені,
а вчергове хочуть поставити пе
ред фактом. Піднімати ціни все
одно доведеться», — вважає
Петьовка.
станні повідомлення
Держкомстату свід
чать: за рік ціни на
харчові продукти і на
пої зросли на 10,3%.
Найбільше подорожчав алко
голь — на 39,9%, риба — на
16,9%, кондитерські вироби — на
12,3%. Приблизно на 20% подо
рожчав проїзд у транспорті. Не
оминула інфляція і ЖКГ. Житло,
вода, електроенергія, газ та інше
паливо за останній рік подорож
чали на 16,1%, зокрема, квартпла
та зросла на 25,8%, ціни на утри
мання та ремонт житла зросли на
10%, каналізацію — на 41,5%, во
ду — 29,1%.

За «Аріану» дали майже $3 мільйони
Греки зібрали гроші, щоб звільнити судно та 24 українця,
захоплених у піратський полон

Грецькі судновласники заплатили викуп за судно «Аріана» з українсь
ким екіпажем на борту. Звільнення корабля очікують найближчим
часом. Балкер перебуває у піратському полоні більше восьми місяців.
«Операція завершена, вранці 10 грудня нам привезли викуп,
судно звільнять найближчим часом», — розповів пірат Мохаммед
Ілкасе з борту корабля. Сума викупу склала 2,75 млн доларів, по
відомляє видання Adelaide Now.
Глава компаніїоператора Alloceans Shipping Спірос Мінас під
твердив, що його компанія заплатила гроші за звільнення кораб
ля. «Ми з години на годину чекаємо, що пірати залишать суд
но», — сказав Мінас.
Нагадаємо, два тижні тому пірати вже заявляли про звільнення
судна. Але інформація не підтвердилася. Наразі, як повідомляють
у дипломатичних колах, українці з «Аріани» протягом десяти днів
повернуться на Батьківщину.
Балкер «Аріана», який належить грецькій компанії Alloceans
Shipping Cо. Ltd., був захоплений сомалійськими піратами 2 трав
ня цього року у 250 милях на північний захід від Сейшельських
островів. Під час нападу корабель перевозив 35 тисяч тонн сої
з Бразилії до Ірану.
В заручниках опинилися 24 моряки з України, серед них двоє
жінок, в однієї з яких після зґвалтування піратами стався вики
день, вона перебуває у вкрай важкому стані. Спочатку за звіль
нення судна розбійники вимагали 10 мільйонів доларів.

Луценко отримав
«Будяк»

Борг сягне
300 мільярдів

Українські правозахисники ви
значили, хто дратував їх протя
гом року. «Переможців» — тоб
то, порушників прав людини —
Гельсінська спілка з прав люди
ни номінує на антипремію «Бу
дяк року 2009». Цьогоріч її лау
реатами стали Верховний суд
і міністр внутрішніх справ Юрій
Луценко, оголосив глава прав
ління спілки Аркадій Бущенко.
Суд став лауреатом антипремії
в номінації «За відверту непова
гу до принципів правосуддя».
За словами Бущенка, такий вибір
пояснюється фактами неповаги
до принципів правосуддя й між
народних зобов’язань України.
Луценко став лауреатом в но
мінації «За систематичні пору
шення прав людини». Протягом
року міністр неодноразово по
рушував презумпцію невиннос
ті людини — через поширення
заяв про причетність затрима
них або обвинувачуваних
до скоєння злочину.
Крім того, лауреатом «Будя
ка» став мер Харкова Михайло
Добкін за «брутальне порушен
ня права на охорону здоров’я».
Не ухилився від поганої слави й
мер Одеси Едуард Гурвіц — за
перешкоджання в проведенні
мирних зборів.

Віктор Ющенко прогнозує, що
державний борг України до кін
ця року сягне 300 млрд грн. Про
це він заявив в інтерв’ю Сумсь
кій телерадіокомпанії. Причи
ною Президент назвав непро
фесійне планування бюдже
ту — 50% видатків не мають ре
альних джерел надходжень.
Окрім зростання державного
боргу, глава держави відзначив
«вилучення економічного ресур
су в бізнесу» через неповернен
ня ПДВ. «Обрана тактика «на
впаки» — не підтримка фінансо
вим ресурсом економіки, а під
тримка політики споживан
ня», — переконаний Ющенко.
«Країна, де така динаміка
боргу, ніколи не буде здатна на
зовнішньому ринку позичити
гроші. Це самогубство», — ска
зав Президент.
За словами економіста Бори
са Кушнірука, ситуація з дер
жавним боргом в Україні дуже
важка, і на превеликий жаль,
постійно погіршується. «Йде
ться не тільки про борги, які
уряд Тимошенко набрав, а і про
гарантії, які він дав. І майбутнім
урядам доведеться дуже нелег
ко, тому що ці борги якимсь чи
ном потрібно повертати», —
упевнений експерт.

КОРОТКО
ЄВРОПА z Угоду про асоціацію
між Україною і Євросоюзом мо
же бути підписано в 2010 році.
Про це повідомив заступник го
лови МЗС Валерій Чалий. Про ті
ж самі дати днями заявляв голо
ва Єврокомісії Жозе Мануель
Баррозу.
ЗБРЕХАЛИ z 5,3% кандидатів
на державні посади приховува
ли факти про притягнення до
кримінальної відповідальності.
Про це заявив керівник управ
ління Державної служби Украї
ни Тимофій Мотренко.

ПОСОЛ z Колишній посол Росії
в Україні Віктор Черномирдін
прогнозує, що його наступник
Михайло Зурабов приїде в Укра
їну в 2010 році. Експосол додав,
що на даний момент Зурабов го
тується до приїзду в Україну.
ЗВИНУВАТИВ z Замовником
вбивства журналіста Георгія
Ґонґадзе є нинішній спікер ВР,
ексглава Адміністрації Кучми
Володимир Литвин. Про це за
явив Микола Мельниченко, ко
лишній охоронець Леоніда Куч
ми, в ефірі політичного токшоу.
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ІНТЕРВ'Ю ТИЖНЯ
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Євген Сухін:
«Україна спокійно проживе
без імпортованого газу»
Член Політради Єдиного Центру
та енергетик Євген Сухін
попереджає: врятувати Україну
зможуть тільки альтернативна
енергія та відповідальна влада

У

країна за дватри роки
може згадати, що таке
жити без світла. У скрут
ні 90ті в темряві стояли
цілі квартали — і все за
вдяки недолугій енергетичній по
літиці. Саме вона штовхає нас
в темряву і сьогодні. Невтішний
прогноз зробили українські вчені
під керівництвом Бориса Патона:
у 2011 році вітчизняна енергети
ка може пережити справжній
колапс.
Один із співавторів прогнозу —
Євген Сухін, газовик з понад трид
цятирічним стажем та член Політ
ради Єдиного Центру. Він знає про
енергоносії усе — свого часу Євген
Ілліч очолював Національне
агентство з ефективного викори
стання енергоресурсів. Тому має
право стверджувати: Україна
практично виснажила свої основ
ні фонди і стрімко рухається до
енергетичної прірви.

Ми, фактично,
грошима палимо
камін, і нас це
чомусь влаштовує

— Наступного року Україна ку$
пуватиме газ вартістю майже
300 доларів за тисячу кубів. Чи
є хоча б теоретична можливість
замінити цей газ дешевшими
енергоносіями?
— Досі не можу збагнути, чому наші
керівники відмовилися від моделі
співпраці з Росією, закріпленої на
початку 90х. Тоді, як перший за
ступник Держкомнафтогазу, я брав
участь у переговорах з тодішнім
прем’єром Росії Черномирдіним. Бу
ло домовлено, до речі, з ініціативи
російської сторони, що ми братиме
мо за транзит газу «натурою» — 125
мільярдів транспортуємо і за це от
римуємо п’яту частину, тобто 25 міль
ярдів кубів. Власний видобуток —
близько 20 мільярдів. А нам більше
і не треба було. Ні, все зруйнували.
Тепер щодо ціни. Я пропоную
скорочену формулу: беремо серед
ню ціну за барель нафти і множи
мо її на коефіцієнт 4,9 — його ми
з колегами отримали на основі
п’яти років спостережень. Похиб
ка складає не більше 2–3%.
Таким чином, якщо середня ціна
за барель нафти у другому і третьо
му кварталах була 70–71 долар, то
помножте на 5, і матимете трошки
менше 350 доларів на кордоні за 1
тисячу кубометрів газу. Це без
ПДВ. Потім переведіть у гривні за
курсом вісім до одного і матимете
майже три тисячі гривень. Додай
те вартість транзиту за 1 тисячу
«кубів» — 200–250 гривень.
Ще два роки тому я передбачав
ціну в 300 доларів, і тому закликав
розвивати альтернативні джерела.
У 2006 році навіть була розробле
на чітка програма, розрахована
на три роки. Повірте, Україна має
можливість повністю відмовити
ся від російського газу та за ра
хунок альтернативних джерел
енергії перекрити різницю,
яка нині становить 33 мільяр
ди кубометрів.
— Чим її перекрити сьогодні?
Ви займалися виробництвом
штучного газу — він підійде?
— На жаль, сьогодні в Україні він
не виробляється, хоча є всі необхід
ні умови — технологічні, технічні
та, хочу наголосити, законодавчі.
Будучи головою Нацагентства з пи
тань ефективного використання
енергоресурсів, я ініціював ство
рення компанії «Синтезгаз Украї
ни». У 2007му нарешті переконав
один уряд, але йому на зміну при
йшов інший. І все було зупинено.
Синтетичний газ — це ми так
його назвали. У світі є понад п’ят
сот патентів на виробництво штуч
ного газу. Різниця лише у калорій
ності. Більшість мають калорій
ність понад тисячу кКал і вимага
ють спеціального обладнання. Ка
лорійність нашого газу — до 4 ти
сяч, тобто він може працювати на
стандартному обладнанні. Вихо
дить, більша економія.

ну чи солому, то ціна за еквівалент
них тисячу кубів не перевищить
півтори тисячі гривень, це удвічі
менше того, скільки ми платимо
сьогодні за російський газ. І най
головніше — це газ власного ви
робництва, «незалежний».
— Хоча державі на штучний газ
байдуже, чи не згодиться він
для населення? В Україні чима$
ло сіл досі залишаються негази$
фікованими.
— Питання непросте. За великим
рахунком, синтетичний газ міг би
спокійно подаватися на конфорки
будьякого селянина та видобува
тися із сировини, яка просто під
ногами. Та є одне суттєве «але». До
1953 року, коли природного газу
ще не видобували у достатній кіль
кості, в СРСР дозволялося викорис
товувати, приміром, коксовий газ,
калорійність якого — чотирип’ять
тисяч кКал. Тоді 5 мільйонів меш
канців Москви без проблем спожи
вали цей газ. Але згодом техноло
гія змінилася, і зараз заборонено
подавати населенню газ, де понад
6% СО, тобто чадного газу. Хоча це
абсурд, тому що метан настільки ж
небезпечний для людини. Та
у будьякому разі стандарт заборо
няє використовувати синтетичний
газ в чистому вигляді, лише як
15%ву домішку природного.
А чому б у селі не зробити елек
тричне опалення на базі синтез
газу? У нас є проекти електростан
цій, потужністю пів чи один мега
ват, що могли б давати дешеві й
електроенергію, і тепло. Щоправ
да, тут також є нюанс. Втілення
цієї ідеї потребує значних почат
кових капіталовкладень, хоча оку
пається вона менш ніж за 3 роки.

гія розрахована на 3–10 тисяч
Я знаю талановитого вченого,
квадратних метрів.
який розробив схему збору біога
зу зі сміттєвих звалищ. В Україні
— Тоді, приміром, сільська рада вона не знайшла застосування.
як орган місцевого самовряду$
Два чи три роки тому він продав її
вання могла б ініціювати впро$ у США. Сьогодні там понад 140
вадження такої розробки?
звалищ працюють за цією техно
— Звісно, але де взяти гроші? Во логією. І таких прикладів багато.
ни повинні бути закладені у місце
За кілька років можемо повністю
вих бюджетах. В середньому шко втратити власну школу. Для прикла
— На якій сировині працювати$ ла споживає за сезон 50–100 тисяч ду — свого часу профільний Інсти
муть такі установки?
кубів природного газу. Помножте тут газу нараховував понад 2 тисячі
— На всьому, що під ногами. Це на 52 тисячі — це близько 3 міль співробітників. Сьогодні, на жаль,
може бути солома — звичайна та ярдів кубів економії.
залишилось лише декілька десятків
рапсова, — з якою, до речі, не зна
ють, що сьогодні робити, дереви
10–15% економічного зростання — і нас чекає
на, буре вугілля, торф.
— Невже досі не запустили хоча
б один подібний проект — бо$
дай на рівні міста чи села?
— Будьласка, останній приклад.
У лютому цього року ми запустили
котельну «Юність» в ІваноФран
ківську. Вона працює на відходах
деревини. На відкритті був глава
держави, і прем’єр обіцяла виділи
ти не менше ста мільйонів. В інших
країнах Європи це пішло уже давно
в тиражування, у нас — досі нічого.
На Вінниччині є таке село Лозо
ве, Шаргородського району. У 2000
році ми запустили там установку,
яка прилаштовувалась до котла
і повинна була опалювати на відхо
дах деревини школу площею три
з половиною тисячі квадратних
метрів. Таку ж установку ми під
ключили і в місцевій лікарні, пло
щею 6 тисяч квадратних метрів.
Вже 9 років вони працюють, і нія
ких суттєвих нарікань, і без вико
ристання природного газу.
Подібні агрегати працюють
більш як у сорока школах по всій
країні. Але шкіл 52 тисячі. Я про
понував усі перевести на цю тех
нологію. Вона б окупила себе за
два сезони максимум. Розробки я
віддаю, мені не шкода. Лише зро
біть. Тим паче, установка дуже
проста в експлуатації.

повторення 93 року, коли регулярно вимикали
світло у цілих районах
— Якщо держава відмовляється
фінансувати такі проекти, де
шукати інвесторів?
— Я, мабуть, один із тих останніх
романтиків — сподіваюся, що все
зміниться.
У всьому світі держава бере на се
бе ініціативу в цьому питанні. На
віть країни, які мають власний
газ. До мене все частіше звертають
ся інвестори зза кордону: англій
ці, іспанці, філіппінці, американці.
Зараз ми ведемо переговори з фі
нансовим майданчиком НьюЙор
ка, щоб залучити інвестиції та ство
рити в Україні відкрите акціонерне
товариство, яке всерйоз займалося
б альтернативною енергією. Але
переговори ідуть тяжко. Тим па
че — вибори. Раніше березняквіт
ня нічого не вирішиться.

— Тобто нашими розробками
користуються переважно інші
країни?
— Наукові розробки українських
вчених на порядок вищі за інозем
ні. Ще зберігся той кадровий про
шарок від сорока років і старше,
які вміють щось робити, хочуть
працювати на державу. Але цей
кадровий потенціал не вічний.
— Скільки сьогодні коштує та$
— Скільки це коштує?
Спадковості поколінь немає. Все
кий газ?
— Ось така приставка до котла більше тих, хто шукає можливості
— Все залежить від сировини. На у школі, про яку я розповів, — продати свої розробки за кордон.
приклад, якщо ми беремо дереви 150–200 тисяч гривень. Техноло Як правило за копійки.

спеціалістів, що займаються чимось
серйозним та отримують платню.
— Ваш прогноз для України — чи
зможемо ми у найближчі роки
скоротити споживання енергії?
— Три роки тому проводилося
спеціальне засідання Академії на
ук під егідою Бориса Патона
з проблем енергетики. Зараз я ска
жу вкрай неприємну річ, але му
шу. Ми дійшли висновку, що до
2011 року енергетика України мо
же просто розвалитися.
Нині 94% основних фондів вичер
пані. Натомість ніхто нічого не бу
дує, не ремонтує. Нещодавно Укра
їна виробляла майже трильйон кі
ловатгодин на рік. Нині — близько
180 мільярдів кВтгод. Зараз, коли
підприємства стоять, споживання
знизилося. Ми навіть можемо собі
дозволити продавати електроенер
гію в Білорусь. Але щойно країна по
чне виходити з кризи, нарощувати
виробництво, ми зіткнемося з дуже
серйозною проблемою. 10–15%
економічного зростання — і нас че
кає повторення 93 року, коли регу
лярно вимикали світло у цілих рай
онах. Тоді ми не те, що продавати
електроенергію не зможемо —
Україна змушена буде її купувати.
РОЗМОВУ ВІВ
ПЕТРО РОЗУМЕНКО
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Водіям забили баки
За рік бензин у країні подорожчав
на третину — але влада готує
водіям новий ціновий стрибок

Н

инішній рік українські
торговці пальним за
пам’ятають надовго:
обсяги продажу на АЗС
знижуються вперше за
останнє десятиліття. Зламала
стійку тенденцію зростання еко
номічна криза, що змусила авто
мобілістів рідше сідати за кермо.
За прогнозами спеціалістів, цьо
го року заправки країни заллють
менш ніж 1,9 млн тонн бензину
найпопулярнішої марки А95. Ця
цифра не йде у жодне порівняння
з минулим роком і є навіть мен
шою від показника докризового
2007 року — коли дорогами Укра
їни пересувалось значно менше
автомобілів. Аналогічну тенден
цію демонструють продажі ди
зельного пального, які фактично
зрівнялись із показником триріч
ної давнини.
Експерти називають щонаймен
ше дві причини цього стрімкого
падіння. Поперше, зменшилися
доходи автовласників, через що
вони почали частіше залишати чо
тириколісних друзів на стоянках.
Подруге, власне пальне істотно
подорожчало. За неповний рік
вартість «дев’яносто п’ятого»
збільшилась майже на третину —
з 5 грн/літр на початку року до ни
нішніх 7,3 грн/літр. Зрештою, ук
раїнці купують менше автомобі
лів. Якщо торік на дороги виїхало
близько 600 тисяч нових машин,
то у 2009му буде продано щонай
більше 200 тисяч штук.
ПОДАТКИ ПОНАД УСЕ
Ринкова економіка передбачає,
що коли радикально знижується
попит, ціна пального має так само
стрімко скоротитись. Натомість
у нашій країні відбулось навпаки,

і дії Кабінету міністрів призвели до
того, що цінники на АЗС щодня де
далі більше засмучували авто
власників.
Перший «подарунок» влада зро
била одразу після новорічних свят:
10 січня набув сили закон про під
вищення акцизу на бензин, і літр
пального подорожчав майже на
гривню. Аніж збільшити видобу
ток власної нафти і перейматися
стрибками курсу гривні, урядовці
вирішили працювати за зрозумі
лими лише їм правилами. І тому
коли ціна «чорного золота» на сві
тових ринках сягала рекордно
низьких позначок, у нас в країні

Майже всі українці
почали споживати
значно менше бензину,
окрім тих, хто має
дорогі авто
бензин лише дорожчав. Уже вліт
ку ціна літра А95 «перевалила» за
7 грн — і на тому не спинилась.
Владні мужі, у свою чергу, лише
підливали бензину в вогонь. У лип
ні Укравтодор запропонував знову
підняти акцизні збори, аби знайти
гроші для виплати боргів та будів
ництва доріг. За його пропозицією,
акциз на бензин мав би зрости на
64%, а на дизпальне — на 170%.
Керівництво Укравтодору на
віть не дочекалося попереднього,
50%го підвищення акцизу на «ди
зель», яке вступило в дію з 1 листо
пада. І вже до осені чиновники на
швидкуруч написали закон про
нові збори, які набудуть чинності
з 1 січня 2010 року. Якщо це ста
неться, пальне одразу подорожчає
на 70–90 коп./літр.
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Міносвіти скоротило пільговиків
Віднині подавати документи до кількох вишів абітурієнти
з пільгами не можуть
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Тим часом прем’єрміністр з усіх
сил намагалася латати дірки
в бюджеті за допомогою підви
щення інших податків на водіїв.
У січні цього року транспортний
збір було збільшено вдесятеро. Та
кож була введена 13%ва надбав
ка до мита, яке сплачують при вве
зенні машин зза кордону. Автомо
білі масово подорожчали, а прода
жі майже всіх марок — впали.
Однак на цьому уряд зупинятися
не збирається і вже планує з 2010
року запровадити новий податок
на бензин.
ПРОБІГ ОБСТАВИН
Аналітики впевнені, що навіть без
підвищення акцизів і запровад
ження нових податків ціна бензи
ну в новому році ще зросте. Цьому
сприятиме збільшення світових
цін на нафту, пов’язане з виходом
із кризи найпотужніших країн.
«Відкоригує» вартість пального
у бік збільшення й очікуване зне
цінення гривні. Як відомо, близь
ко 70% необхідного Україні «чор
ного золота» завозиться зза кор
дону. Тож найменша зміна валют
ного курсу миттєво відобразиться
на ціні бензину.
Точно не здешевить бензин
і корпоративний конфлікт Кабмі
ну та власників однієї з найбіль
ших мереж АЗС, яких звинувати
ли у заниженні ціни. Понад
1,5 тис. з шістьох тисяч українсь
ких заправок невдовзі можуть пе
рейти у руки держави. І ціни на
них, відповідно, швидко підско
чать до «ринкових» показників.
МЕМОРАНДУМ
БЕЗПОРАДНОСТІ
Між тим, українська влада надалі
радше просто спостерігатиме за ді
ями гравців ринку. Коли подорож
чає бензин, уряд і Антимонополь
ний комітет неодмінно спробують
ввести показове державне регулю
вання цін, що лише погіршить си
туацію. Потім із приватними під
приємцями підпишуть черговий
також показовий меморандум,
і українцям доведеться змиритися
з новими цінами.
І це при тому, що держава фор
мально володіє половиною акцій
потужної компанії Укрнафта (ви
добуває 90% української нафти,
має понад 300 АЗС) і майже поло
виною Укртатнафти (Кременчуць
кий НПЗ). Уряд просто не в змо
зі — або не бажає — дати відсіч
тим приватним особам, які за
мість держави розпоряджаються
майном цих та інших компаній.
А платити за це і надалі будуть
прості українці на Ладах і Ланосах.
До речі, їм варто знати, що за
цей рік продаж фірмових і дорогих
марок пального, яким заправля
ють Ленд Крузери і Мерседеси,
зріс — попри усі негативні
тенденції.
ЮРІЙ КОВАЛЬ

До кінця року запрацюють нові правила вступу до вишів, повідо
мили в Міносвіти. Поперше, буде скорочена кількість абітурієн
тівпільговиків, які претендують на одне місце. «І, таким чином,
вирішать проблему загострення конкурсної ситуації на популяр
ні спеціальності у вступній кампанії 2010 року», — вважає заступ
ник міністра освіти Тарас Фініков.
Тобто абітурієнт, який має пільги, наступного року вступатиме
на пільгових підставах тільки до одного ВНЗ. В інших закладах він
претендуватиме на місце на загальних підставах.
«Людина вважається пільговиком там, куди вона прийшла
з оригіналом документа про право на пільги і з сертифікатами із
Центру незалежного тестування. Тобто пільговиком можна бути
лише в одному закладі, а не в тридцяти, куди він здав копії. Таким
чином кількість пільговиків радикально знизиться», — сказав
Фініков.
Нові правила передбачають і складання трьох тестів, що дасть
можливість навчальним закладам розподіляти іспити на спеціа
лізації. «Ці правила вже зареєстровані в Мін’юсті і набудуть чин
ності до кінця поточного року», — сказав чиновник.
Він повідомив, що під час вступної кампанії в поточному році
до ВНЗ прийшло близько 12 тисяч пільговиків, або 4,5–5% від за
гальної кількості абітурієнтів.

Україна у пологах

Грип ловить хвилю

В Україні продовжує зростати
народжуваність — проте, вона
все одно нижча за смертність.
Міністр юстиції Микола Оніщук
навів дані: за 11 місяців 2009
року народилося 486 519 дітей,
а це на 6 тисяч більше, ніж за
минулий рік.
Рекордсмени з народжуванос
ті — Донецька, Дніпропетровсь
ка, Львівська, Одеська, Волинсь
ка, Харківська області та Київ.
Донбас дав Україні 40 тис. не
мовлят, а столиця — 29 тисяч.
Однак кількість смертей
у 2009 році все ще перевищує
народження. «Проте, якщо
у 2008 році різниця становила
31,2%, то у 2009 році — лише
25,68%», — зазначив Оніщук.
До того ж, життя «перевищило»
смерть аж у п’яти регіонах кра
їни: на Волині, у Закарпатті,
в ІваноФранківській, Рівненсь
кій областях та Києві.
До речі, днями у київському
пологовому будинку було зафік
совано республіканський ре
корд народжуваності.

Незважаючи на те, що медики
прогнозували другу хвилю гри
пу ближче до Нового року, епі
демія, схоже, розвивається за
власним сценарієм. У п’яти об
ластях України вже перевище
ний епідпоріг з грипу та ГРВІ.
Епідеміологи поки зберігають
спокій і пояснюють спалах за
кінченням карантину.
«Це нормальна ситуація. Так,
у деяких регіонах захворюва
ність зросла через те, що діти пі
шли до школи. Але це не така
вже страшна ситуація, адже за
галом по Україні епідпоріг не
перевищений», — каже Олек
сандр Гриневич, директор
Українського центру грипу.
До речі, наші лікарі помиля
ються не вперше: до того, що
каліфорнійський грип відвідає
Україну вже у жовтні, ні систе
ма охорони здоров’я, ні насе
лення готові не були. «Тамі
флю» і маски «з’явилися» майже
по закінченню першої хвилі епі
демії. Вакцини ж і досі перебу
вають на стадії реєстрації.

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

КОРОТКО
КОРОЛЕВА z На Майдані Неза
лежності у Києві встановили но
ворічну ялинку. Її засвітять
19 грудня, у День Святого Мико
лая. Висота головної ялинки
України — 35 метрів. Для офор
млення 20тонного металевого
каркасу використали близько
450–500 маленьких живих
ялинок.
ВЕРБЛЮДИ z Прикордонники
пропустили в Україну 20 верблю
дів із Росії, які були у дорозі три
тижні. Вантажівка з екзотичним
товаром поїхала до міста Успен
ка в Донецькій області. Тварин
транзитом через Україну та Мол
дову везуть у болгарський цирк.

АЛКОГОЛЬ z Вінницьке ДАІ по
чало використовувати німець
кий алкотестер Alcotester 6810.
Він дозволяє протягом 5 хвилин
довести стан сп’яніння водія.
Прилад, мовляв, працює з надви
сокою точністю. При цьому йо
го неможливо обдурити.
ТРАНСПОРТ z З 13 грудня на
залізницях Європи вводиться
новий графік руху. Для укра
їнських поїздів також змінюєть
ся розклад. Відкрито нове спо
лучення між Україною та Авст
рією, також п’ять разів на тиж
день курсуватиме вагон Київ —
Братислава і двічі на тиждень
Львів — Братислава.
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ВІЙСЬКО

ДОРОЖНІЙ РУХ

Привіт, зброє

Скутери
докотилися

ФОТО: УНІАН

З першого січня на даішників
чекає щедрий урожай
з конфіскованих моторолерів

З
Українська армія невдовзі
озброїться понад 10;ма новими
танками, а наші зброярі почнуть
будувати корвет

Н

езважаючи на кризу,
в оборонному відомст
ві, мабуть, прислухали
ся до критики та потро
хи відновили озброєн
ня армії: невдовзі на обліку наших
ЗС з’являться нові танки. А підпри
ємства вітчизняного ВПК обіця
ють до Нового року розпочати бу
дівництво військового корабля.
Щоправда, його швидше прода
дуть на експорт, ніж поповнять
українську флотилію. Але і це
прогрес: у рейтингу світових тор
говців зброєю Україна нещодавно
впала нижче 10 місця, хоча досі
була щонайменше на сьомому.
Зброярі кажуть: ситуацію може
виправити лише один контракт.
До речі, він у нас майже в кишені.
Україна та Ірак днями підписали
угоду на 2,5 мільярда доларів —
до Багдада поїдуть 420 вітчизня
них БТР, шість літаків АН32 та ін
ша військова техніка.
НА КОГО ПРАЦЮЄМО?
На хвилі російськогрузинського
конфлікту наш тодішній міністр
оборони Юрій Єхануров запро
понував збільшити військовий
бюджет утричі — майже до
32,5 млрд грн. На розвиток
озброєнь та інфраструктури пла
нувалося виділити рекордну су
му — 10 млрд грн. Утім, в оста
точному варіанті держбюджету
оборонне відомство отримало
лише 11,7 мільярдів.
За таких умов закупівля нового
озброєння залишається для війсь
кових нездійсненною мрією. Про
дукція 450ти підприємств укра
їнського ВПК сьогодні здебільшого
працює на національну безпеку ін
ших держав. За даними Сток
гольмського міжнародного інсти
туту досліджень миру (SIPRI),
у 2007му український експорт
військового та подвійного призна
чення склав 774 млн дол., що відпо
відало сьомій сходинці в рейтингу.
Водночас, минулого року, за
підрахунками того ж SIPRI,
збройний експорт у нас скоротив
ся більш ніж утричі — до 233 млн

дол., через що Україна відкотила
ся одразу на 14те місце в світово
му рейтингу. Утім, на думку екс
пертів, становище здатен випра
вити один потужний контракт.
Найбільшим споживачем укра
їнської зброї, як не дивно, зали
шається Росія. Насамперед, купує
у нас комплектуючі для авіаційної
та ракетної техніки та високоточ
ні засоби враження.
Найпопулярнішими «готови
ми» виробами українського ВПК
є танки й легка бронетехніка. При
цьому небагаті країни Азії та
Африки ладні купувати навіть
техніку радянського виробницт
ва, яка у нас іржавіє без діла. Тра
диційними перевагами вітчизня
них БТР є співвідношення ці
на/якість та високоточні проти
танкові ракети.

Більшість потенційних
покупців зброї в Україні
орієнтуються
на натовські стандарти
Крім того, новітній українсь
кий танк «Оплот», який за ви
знанням багатьох експертів, ні
чим не поступається найкращим
західним зразкам, дуже заціка
вив бразильську урядову делега
цію, яка відвідала Україну на по
чатку грудня. І це не дивно. Вар
тість близьких за характеристи
ками американського «Абрамса»
та французького «Леклерка» ся
гає відповідно 7 та 10 млн дол.,
тоді як українська «дивомаши
на» коштує лише 25 млн грн.
БІЛЬШЕ ТА ДЕШЕВШЕ
Вітчизняні танкісти про «Оплоти»
лише мріють. Одинєдиний такий
танк, що несе службу в Збройних
Силах із травня, може наразі бути
хіба що окрасою парадів. Більш
актуальним для Міноборони сьо
годні є виробництво «Булатів», які
створюють шляхом модернізації
старих радянських Т64.

Днями Мінфін надав 382 міль
йони гривень на закупівлю та роз
робку озброєнь. З них на доведен
ня Т64 до «Булату» піде 100 млн,
а на бойове чергування зможуть
заступити 10 — 12 танків. А от на
створення «з нуля» надсучасних
«Оплотів» планують витратити
лише 40 млн. Тобто максимум, на
що можуть розраховувати цього
річ Збройні Сили — дві бойові ма
шини. І те, якщо харківські вироб
ники погодяться почекати з реш
тою 10 млн оплати.
Тим часом на розробку аж над
то потрібного армійцям багато
функціонального ракетного ком
плексу виділять лише 8,5 млн гри
вень. Щоправда, його створення
наразі на стадії проектних робіт.
А от вітчизняний корабель кла
су «корвет» невдовзі нарешті по
чнуть будувати. Принаймні, як
розповів Костянтин Саділов, на
чальник пресслужби Міноборо
ни, центр кораблебудування
в Миколаєві вже представив гото
вий проект, і до кінця року має
відбутися конкурс серед чотирьох
вітчизняних виробників.
Щоправда, оснастять корвет
озброєнням імпортних зразків.
Серед претендентів на коопера
цію — країни НАТО. Причина су
то ринкова. За словами пана Са
ділова, потреба України в корве
тах становить 10 — 11 одиниць,
і для себе їх простіше було би ку
пити. Водночас, світовий ринок
кораблів такого класу сягає сьо
годні 300 одиниць. І на цьому
українські кораблебудівники
могли б непогано заробити.
Звісно, більшість потенційних
покупців орієнтуються на на
товські стандарти.
Загалом, українські конструк
тори та виробники з Харківсько
го заводу ім. Малишева, Півден
машу, АНТК ім. Антонова, одесь
кого Мікроприладу та інших КБ
могли б у найкоротші строки
представити ринку десятки су
часних розробок у сфері авіацій
ної, ракетної та бронетехніки,
високоточних засобів ураження
і телекомунікацій. Утім, мало
хто захоче купувати зброю, яка
не пройшла польових випробу
вань у Збройних Силах країни
виробника. Українські ж вояки
сьогодні не завжди мають, чим
заплатити за харчі та електрику
в казармах.
ОЛЕКСАНДР РУДИЙ

нового року шанувальни
ки скутерів та мотороле
рів матимуть такі ж
обов’язки, як і водії мото
циклів чи авто. Та ще й
з усіма наслідками статусу: реєстра
цією, водійським посвідченням,
обов’язковим страхуванням — і,
звісно, сплатою штрафів за відсут
ність документів та порушення ПДР.
Встановивши правила, влада не
спромоглася вказати, як їх викона
ти. Як реєструватися та де навча
тися — досі не знає навіть ДАІ, хо
ча відповідний закон було прийня
то ще рік тому. Міліція, щоправда,
гуманно обіцяла не карати скуте
ристів — допоки не вирішить тех
нічні питання.
Але сподіватися на обіцянки
треба з обережністю. Закон діє
з 1 січня — тому, щойно сівши на
скутер після Нового року, ви мо
жете «влетіти» на тисячі гривень
штрафу та навіть залишитися без
«залізного коня».
«ОСІДЛАТИ» СКУТЕР —
1800 ГРИВЕНЬ
Навесні Кабмін зобов’язав водіїв
мопедів та моторолерів, яким ви
повнилося 16 років, отримувати по
свідчення водія категорії А1. Під

Даішник матиме право
зупинити скутериста
і скласти протокол
щонайменше з п’яти
пунктів — відсутність
мотошолома, прав,
номерних знаків, талону
техогляду і полісу
страхування
«роздачу» потрапили власники мо
торів об’ємом до 50 кубічних санти
метрів або електродвигунів потуж
ністю до 4 кВт. На скутери плану
ють видавати номери й техпаспорт,
обов’язковим стає і техогляд — раз
на два роки. Утім, як з’ясувало наше
видання, стати законослухняними
у скутеристів шансів немає.
Водійське посвідчення категорії
А — єдиний документ, хоч якось
схожий на потрібну посвідку фор
мату А1. Підготовкою водіїв цієї
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

категорії навіть у Києві займаєть
ся одна школа. Що ж казати про
невеликі містечка та села? Але
і в столиці не все гаразд.
«На сьогоднішній день ніяких
розпоряджень про підготовку воді
їв категорії А1 ми не маємо, — по
яснили нам у Першій київській мо
тошколі. — Таке розпорядження
надійде після Нового року. Зараз
ми можемо запропонувати курс на
вчання для отримання посвідчення
категорії А. Тривалість — півтора
місяця: 20 уроків теорії і стільки ж
практики, коштує курс 2500 гри
вень. Навчання на категорію А1 бу
де дешевшим десь на 30%».
Реєстрація скутера з об’ємом
двигуна до 50 кубічних сантимет
рів — на сьогодні також не виріше
на проблема. Як повідомили нам
у столичному МРЕВ №1, там жод
них вказівок стосовно такого
транспорту ще не отримували. На
томість порадили зателефонувати
після першого січня.
Ще один важливий пункт зако
нослухняності — страхування.
У страхових компаніях теж нічого
не знають про моторолери, але
з комерційною кмітливістю про
понують купити мотоциклетний
поліс. «Такий скутер у нас прирів
нюється до мотоцикла, — поясни
ли нам в одній зі страхових компа
ній». Але зважаючи на умову стра
ховиків — наявність техпаспорту
та прав — страховку жодному ску
теристові купити теж не вдасться.
Єдина вимога нових правил, яку
реально виконати вже з 1 січня, —
надягти захисний шолом.
ЗА БУКВОЮ ЗАКОНУ — ШТРАФ
Співробітники ДАІ, щоправда, обі
цяють певний час не штрафувати
скутеристів.
«З першого січня ДАІ не буде
штрафувати водіїв транспортних
засобів об’ємом двигуна до 50 ку
бічних сантиметрів за відсутність
посвідчення водія, талону техніч
ного огляду і реєстрації транспор
тного засобу, оскільки таких
транспортних засобів чимало, і не
всі водії встигнуть їх зареєструва
ти», — сказав начальник Департа
менту ДАІ Сергій Коломієць.
Утім, формально, з першого січ
ня першийліпший даішник має
право зупинити скутериста і за
фіксувати щонайменше п’ять по
рушень — відсутність мотошоло
ма, прав, номерних знаків, талону
техогляду і полісу страхування. За
гальна сума штрафу за цими пун
ктами може коливатися у межах
1241–2235 гривень.
«Якщо є вимога закону, то закон
треба виконувати, — зазначає ад
вокат юридичної корпорації Сер
гій Карпов. — Обіцянка голови
ДАІ носить суб’єктивний харак
тер». Отже у підсумку маємо гар
ний закон та повну відсутність ме
ханізму його виконання.
Однак є й інший аспект пробле
ми. У сільській місцевості скутер
став досить популярним транспорт
ним засобом і серед літніх людей.
Нововведення практично позба
вить їх можливості користуватися
ним законно. Доведеться у поваж
ному віці сідати за парту і віддати за
те кілька мінімальних пенсій. На
навчання ж доведеться їздити що
найближче до обласного центру.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО
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КОРИСНЕ

НОВИЙ РІК

І хочеться, і колеться

Щасливе життя улюбленої шуби
Найпрактичніші з нас купують на зиму темний теплий одяг —
з ним менше проблем, якщо раптом забрудниться. Втім, за будь;
якою шубою або дублянкою необхідно правильно доглядати.
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

ФОТО: УНІАН

Українцям обіцяють продати
мільйон ялинок — а ще півтора
вони зрубають без дозволу

У

двох районах столиці
вже відкрилися ялинкові
базари. Один в Голосі
ївському районі, інший
на Оболоні. Ціни на
ялинки дійсно колючі — 75–150
гривень за сосну на одному базарі
і від 50 гривень на іншому. За жи
ве дерево у спеціальному горщику
правлять від 250 до 450 гривень.
Продавці кажуть, що вартість яли
нок після 20 грудня зросте ще на
20–30 гривень, але зелених кра
сунь, обіцяють, вистачить усім.
У попередні роки для продажу го
тували близько одного мільйона
новорічних дерев. Якщо раптом
буде мало спеціально вирощених
на новорічні свята, то можна купи
ти штучні дерева — були б гроші.
«БІЛІ» ЯЛИНКИ, ТАВРОВАНІ
«Відпускні ціни лісгоспівських
ялинок значно менші, — каже на
чальник відділу охорони та захис
ту лісу Держкомлісгоспу України
Віталій Білоус. — На сьогодні, у за
лежності від регіону чи породи де
рева — 20–60 гривень за дерево.
Ялинка до півметра коштує 20–30
гривень. На Поліссі вони дешевші,
ніж, приміром, у степових півден
них районах, через суто природні
особливості»
За даними фахівця, планова ви
рубка ялинок до новорічних свят
ведеться практично в усіх регіо
нах. У Києві зазвичай продаються
з лісів столичної та Житомирської
областей. Утім, дерева можуть
привезти, приміром, із Закарпат
тя — все залежить від торгівель
них організацій.
У Держкомлісгоспі повідомили,
що торік було заготовлено близько
одного мільйона дерев. У поперед
ні роки — 800–850 тисяч. Сорту
ють ялинки при вирубці по висоті
за стандартною градацією — до 1
метра, 1–2 метри, 2–2,5 метра.
Довжина може варіюватися у за
лежності від потреб замовників.
На продаж ялинки рубають на
спеціальних новорічних плантаці
ях або ж при технологічних руб
ках. Наприклад, при зрідженні лі
су. Законну ялинку від нишком
зрубаної можна відрізнити за спе
ціальним відпускним тавром на
зрізі. Таке таврування — обов’яз
кова вимога до усіх «білих» ялинок.
До речі, легальне дерево не по
винно «фоніти». Як зазначають
фахівці Держкомлісгоспу, радіоло
гічний контроль проводиться на

територіях, що зазнали впливу не
безпечного випромінювання.
У лісгоспах Чернігівщини, Київ
щини, Житомирщини та Волині є
спеціальні лабораторії, котрі слід
кують, аби ялинка не «світилася».
Пильнують не тільки науков
ці — лісники слідкують за діяльніс
тю браконьєрів. У лісі вже працю
ють рейдові бригади, котрі вбері
гають хвойний молодняк від ви
рубки. Охороняють дерева співро
бітники лісової охорони, міліціо
нери та працівники Мінприроди.
За самовільну рубку передбаче
но штраф — від 85 до 170 гривень,
плюс відшкодування збитків. Йо
го розмір визначається відповідно
до товщини стовбура зрубаного
дерева. Найдешевше відшкоду
вання — за дерево в діаметрі 10
і менше сантиметрів — 42 гривні,
а найдорожче — діаметром
22,1–26 сантиметрів — 685 гри
вень. У груднісічні розмір шкоди
збільшується втричі. Тож кишені
затриманого в лісі з сокирою у ру
ках можуть спустошитися на
154–3500 гривень. А в окремих ви
падках розмір відшкодування мо
же сягнути 10 тисяч гривень.
ЕКОЛОГИ ПРОПОНУЮТЬ
КАКТУС
Штрафи великі. Однак, за даними
різних екологічних організацій,
в Україні під новорічні свята неза

Радіологічний
контроль
самотужки

Щоб переконатися у радіаційній нешкід;
ливості ялинки, можна купити портатив;
ний лічильник Гейгера. Найдешевший до;
зиметр вітчизняного виробництва коштує
800 гривень. Такий прилад стане у нагоді
й надалі — для контролю радіаційної чис;
тоти продуктів з ринку, житла, предметів
побуту, одягу, транспортних засобів, буд;
матеріалів, поверхні ґрунту на присадиб;
них ділянках, для оцінки радіаційного за;
бруднення лісових ягід і грибів. Замовити
дозиметр можна в інтернет;магазинах.

конно вирубується близько півто
ра мільйона ялинок.
«Щороку незаконні вирубки пе
ред новорічними святами призво
дять до втрати 1250 гектарів лі
су, — каже директор Київського
екологокультурного центру Воло
димир Борейко. — Вдається пока
рати лише близько двох тисяч бра
коньєрів. Насправді ж їх — близь
ко мільйона. Традиційну живу
ялинку можна замінити штучною.
Можна й кактусом — він теж зеле
ний і колючий».
Екологи переконані, що зрубу
вати вирощувану роками ялинку
лише для того, аби вона постояла
кілька днів у будинку, а потім опи
нилася на смітнику — не погоспо
дарськи. Пропозиція замінити її
на штучну виглядає й справді ро
зумною. Тим паче, що зовні штуч
ні ялинки вже майже не відрізня
ються від справжніх. Щоправда,
коштують вони не дешево. За
ялинку заввишки один метр дове
деться викласти близько 300 гри
вень. Півтораметрова коштує на
200 гривень більше. Утім, запла
тивши за штучну ялинку один раз,
ви позбавляєте себе однієї з ново
річних турбот на роки. Як і святко
вого запаху від справжньої лісової
красуні.
Ще один спосіб не пускати ялин
ку під сокиру — купити деревце
у горщику. У Києві півтораметро
ву ялинку можна придбати за
триста гривень та ще доставка —
50 гривень. Така ялинка може рос
ти у горщику кілька місяців. А по
тім її треба пересадити у відкри
тий ґрунт.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО

Чим одягнути ялинку?
За набір із шести маленьких іграшок ки;
тайського виробництва доведеться за;
платити близько 20–25 гривень. Матеріал,
з якого ті іграшки виготовлені, — пластик
з невідомими домішками. За такі ж гроші
можна придбати одну прикрасу вітчизня;
ного виробництва. Виглядають вони при;
вабливіше: робота ручна, матеріал —
скло. Найдешевша гірлянда коштує не
менше 35 гривень. Виробники — теж ки;
тайські.

ШУБА
Якщо у шубі ви потрапили під мокрий сніг або дощ, ні в якому ра
зі не сушіть одяг на батареї. Це треба робити при кімнатній тем
пературі. Після — розчешіть хутро спочатку за ворсом, а потім про
ти ворсу металевим гребінцем. Загладьте хутро рукою за ростом
ворсу — шуба стане пухнастою. Якщо треба залатати невеликий
розріз шкірки, підійдуть бавовняні нитки № 60–80. Зашивати слід
з боку міздрі обметувальним швом. Розриви до 3 см можна заши
вати і з боку хутра простим швом через край. Ґудзик до шуби при
шивати слід, проклавши між хутром і ґудзиком шматочок шкіри.
Якщо ворсинки хутра звалялись, обережно розчешіть ці місця
гребінцем із довгими гострими і рідкими зубчиками. У більш
«важких» випадках, наприклад, якщо маєте справу з довговорсо
вим виробом, можна попередньо змочити проблемну ділянку
спиртовим розчином й обережно розібрати руками, а потім роз
чесати. Для відновлення блиску фахівці рекомендують протерти
хутро ганчіркою, змоченою оцтовою есенцією. Щоб хутро блища
ло, можете зволожити його гліцерином.
ДУБЛЯНКА
Дублянка — це спеціальним чином вичинена шкіра, і доглядати
за нею треба відповідно. Якщо потрапили під дощ або сніг, суши
ти дублянку слід тільки на плічках і при кімнатній температурі.
Прати дублянку не можна, від прання шкіра стає крихкою, сідає
і коробиться.
Якщо вам зробили не дуже якісну чистку, спробуйте позбути
ся плям за допомогою м’якої (де мало лугу) мильної піни. Колір
відновлюється, якщо лицьову поверхню змастити гліцерином.
Але не можна робити цього із замшею! Жирові плями видаляють
ся тальком або розчином щавлевої кислоти. Сухі плями видаля
ються світлою гумкою або скоринкою білого хлібу. Регулярно
чистіть дублянку жорсткою одежною щіткою. А якщо вона зам
шева — гумовою щіткою або спеціальною гумкою, і лише коли
дублянка суха.

«Правильний» соус:
секрет вибору

Якщо цінник
обманув

Найпопулярнішими в Україні
соусами є кетчуп та майонез.
Вибір цих продуктів зараз чима
лий. Щоб обрати найсмачніший
та якісний, фахівці радять звер
нути увагу на деякі особливості.
Якісний кетчуп має однорід
ну структуру, в якій помітні пря
нощі, не є надто густим або рід
ким. Смак має бути кислосо
лодким, трохи гострим, без сто
ронніх, і тим паче неприємних
присмаків. Те саме стосується
і запаху. Занадто виражений за
пах свідчить про надлишок під
силювачів смаку. Колір може
бути будьяких натуральних
відтінків червоного. Надто яск
равий свідчить про домішки
барвників, які нашим законо
давством заборонені. Краще ку
пувати кетчуп зі свіжих томатів,
а не пасти, і той, де якомога
менше консервантів.
Якісний майонез можна теж
знайти по упаковці. На першому
місці у складі на ній мають бути
зазначені олія та яйця. Іноді яй
ця замінюють порошком, що не
найкращим чином позначається
на смаку соусу. Тим, хто слідкує
за калорійністю, варто знати, що
менш «енергетичний» майонез
містить більше різних емульга
торів. Перевірити якість продук
ту можна на гарячій сковорідці:
неякісний почне пінитись. Якіс
ний майонез не має присмаку
жирів і не розшаровується.

Трапляється, у магазині на цін
нику стоїть одна ціна, а на касі
вибивається інша. У такому ра
зі, кажуть експерти, треба від
стоювати свої права. Якщо ви
виявили прикрий факт при
оплаті на касі, маєте право або
вимагати повернення різниці
в ціні, або просто відмовитися
від товару. Якщо цей «сюрприз»
знайшовся вже удома, все одно
варто спробувати себе захисти
ти. Для цього треба написати
заяву на ім’я директора магази
ну, додавши до нього копію че
ка. Ще можна спробувати, по
вернувшись до магазину, знай
ти потрібний товар із цінником
і, якщо ціна досі не змінилась,
викликати адміністратора, по
казавши цінник і чек.
Якщо магазин не хоче повер
тати різницю або приймати на
зад товар, слід написати заяву
на ім’я директора магазину.
Прослідкуйте, щоб у магазині
розписалися, що отримали до
кумент. Якщо не хочуть прий
мати, заяву можна надіслати
поштою. А щоб дії магазину
проконтролювали, напишіть за
яви до управління із захисту
прав споживачів, інспекції
з контролю за цінами, торгово
го відділу райадміністрації або
до міліції, у відділ боротьби
з економічною злочинністю.
До всіх заяв обов’язково додай
те копію чека.
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Легендарний музикант Володимир
Співаков виступив в Києві з юними
талантами

В

олодимир Співаков і йо
го «Віртуози Москви»
прилетіли до Києва всьо
го на один день — спеці
ально для того, щоб
з дев’ятьма юними даруваннями
з України і Росії дати концерт «Єди
ний світ творчості». Підтримкою
юних талантів Володимир Теодоро
вич займається вже більше 10 років,
пише Газета покиївськи.
«Я ще після розпаду Союзу знав,
що постраждають найслабкіші сег
менти — діти і молодь, вирішив зро
бити все, щоб їм допомогти, — ска
зав «у своє виправдання» Співаков.

Володимир Теодорович вважає
музику «мистецтвом світла» і ратує
за те, щоб нею займалися всі діти.
Тільки ось з трьох його дочок музич
ною дорогою пішла тільки молодша:
15річна Ганна грає на гітарі, форте
піано і співає. Старша, Катерина,
навчається в Парижі на кіноактри
су, а середня, Тетяна, там же грає
в театрі.
Виступав Співаков у Київській фі
лармонії. З нею у маестро пов’язані
зворушливі спогади: «Востаннє ми
грали в цьому залі в 86му році —
відразу після Чорнобильської ката
строфи. А сьогодні я зайшов в ньо
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го — і здригнувся: я чудово
пам’ятаю, як того дня ми не могли
почати концерт, тому що зал ридав
стоячи».
Київ Співаков покинув відразу ж
після концерту. «Мій графік розпи
саний до 2013 року, — поділився
він, — іноді я на ці цифри дивлюся
з жахом».
Володимир Співаков — всесвіт
ньо відомий скрипаль і диригент,
меценат, громадський діяч.
Отримав безліч нагород ще за ча
сів СРСР. У 1994 році у зв’язку з п’ят
десятиріччям музиканта Російський
центр космічних досліджень назвав
одну з малих планет його іменем —
Співаков. У 1999 році за внесок
у розвиток світової музичної культу
ри Володимир Співаков нагородже
ний вищими державними нагорода
ми низки країн: орденом Офіцера
мистецтв і красного письменства
(Франція).

КРОСВОРД

Овен (21.03 — 20.04)
На початку тижня у вас
прокинеться потяг до но;
вих знань. Та пам’ятайте,
що не всьому і всім мож;
на вірити, і будь;яка інформація по;
требує уточнення. Розібратися вам
допоможуть друзі. Цей період сприят;
ливий і для побудови планів на май;
бутнє — зокрема, в особистому житті.
Тілець (21.04 — 21.05)
Імовірно, цього тижня вам
доведеться прийняти
якісь відповідальні та смі;
ливі рішення. Однак від
будь;яких ризикованих
справ краще відмовитися. Якщо має;
те проблеми з нерухомістю — зараз
зможете успішно їх вирішити. Приді;
літь більше уваги родичам — відві;
дайте їх або запросіть до себе у гості.
Близнюки
(22.05 — 21.06)
У цей період ваш настрій
і пріоритети можуть зміню;
ватися кілька разів, що,
цілком імовірно, не дуже сподобаєть;
ся тим, хто поруч, або вашим партне;
рам. Зараз цим людям важливо зро;
зуміти, чого саме ви прагнете. Тільки
так вони зможуть дати вам цінні пора;
ди. Обмірковуючи плани, подумайте
і про вигоду ваших партнерів.
Рак (22.06 — 23.07)
Для роботи на перспек;
тиву чудово підходить
перша половина тижня.
Однак не будь;яку ідею
ви зможете втілити одразу. Не варто
зараз вдаватися до експериментів.
Період вдалий для піклування про
своє здоров’я і зміни способу життя.
Ефективними є дієти і заходи, спря;
мовані на підтримання себе у формі.
Лев (24.07 — 23.08)
Зірки радять вам цього
тижня зосередитися на
особистих взаєминах.
Якщо ви у парі, зараз саме
вдалий час зробити щось приємне
партнерові. Уникайте зрад і спокус.
А самотнім Левам не варто розміню;
ватися на випадкові зв’язки. У цей
період ви зможете реалізувати себе
у творчості, розкрити у собі нові здіб;
ності й таланти.
Діва (24.08 — 23.09)
Перша половина тижня
сприятлива для вирі;
шення будь;яких побу;
тових питань. Але всі
свої ідеї варто погоджу;
вати з чоловіком або дружиною — це
допоможе уникнути непорозумінь.
Наприкінці тижня зможете добре від;
почити і відновити свої сили. Зірки
радять робити це вдома, у комфорт;
ній обстановці.

Терези (24.09 — 23.10)
На початку тижня, можли;
во, буде багато приємного
особистого спілкування,
що змішає всі ваші плани.
Уникайте суєти і спонтанності у пере;
будові розпорядку дня, інакше не за;
лишиться часу на важливі справи. Ко;
ло ваших друзів зараз може розшири;
тися, однак пліткувати з людьми, яких
ви мало знаєте, зірки не радять.
Скорпіон
(24.10 — 22.11)
Цього тижня сміливо
вирушайте за велики;
ми покупками — зараз
ви практичні й не під;
дастеся спокусі витратити все на
розваги і задоволення. Період спри;
ятливий для зміни іміджу, поліпшення
репутації. Зірки радять не шкодувати
грошей на досягнення своїх цілей —
ці витрати обов’язково окупляться.
Стрілець
(23.11 — 21.12)
Цього тижня вам, можли;
во, доведеться багато
спілкуватися з опонента;
ми. Знайти з ними спільну мову не
важко — вам лише слід бути менш
консервативними. Кінець тижня —
сприятливий період для навчання,
поїздок і зустрічей з іноземцями.
Будьте уважними до родичів — нама;
гайтеся не конфліктувати з ними.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Цього тижня вам варто по;
бути на самоті та обдумати
свої найближчі плани: ак;
тивне спілкування зараз
лише може підштовхнути
вас до необдуманих слів або емоцій.
Час вдалий для вирішення фінансо;
вих справ, поліпшення матеріального
становища. Зараз варто уважно
сприймати й аналізувати інформацію.
Водолій
(21.01 — 19.02)
Нові інтереси та захоп;
лення заволодіють вами
на початку тижня. Завдя;
ки цьому пориву ви зможете знайти
нових друзів та однодумців. А от фі;
нансові питання зараз не варто вирі;
шувати. Краще присвятіть більше ча;
су партнерові по шлюбу або дітям.
Під час зустрічей з друзями уникайте
обговорення грошових справ.
Риби (20.02 — 20.03)
Цього тижня зірки радять
побороти нетерплячість —
не чекати швидких резуль;
татів і не приймати спон;
танних рішень. Послідовний шлях до
мети допоможе досягти успіху в будь;
якій сфері життя. Наприкінці тижня
вас може похвалити начальство — за
вправність та результати.

АНЕКДОТИ
По горизонталі: 1. Ним «рулює» капітан.
5. Водій «зеленоокої» машини. 8. Частина де;
рева окрім стовбура. 9. Ледве помітна відмін;
ність. 10. «Неслухняне» пасмо волосся.
11. Невизнана релігійна община. 13. Мішечок
для тютюну. 16. «Усмішка» собачої пащі.
19. Рядовий військового флоту. 20. Ніша, де
стоїть ліжко. 21. Шкідливий родич картоплі.
22. Основна частина рослини. 23. Брюки ко;
льору індиго. 24. Дядько з боку матері.
27. «Камінці» від кондитера. 30. Розділ тексту,
рубрика. 32. Корабель з адміралом на борту.
33. Посада дипломата. 34. Буває технічним
і медичним. 35. Чотири як двічі два. 36. Актор
без словесної ролі.
По вертикалі: 2. Гастрольний марафон артис;
та. 3. Характер з вуст класика. 4. Стрічка на ге;
неральських штанях. 5. Мотузок на луці.
6. Друг жениха;кавказця. 7. Найближча до
Землі зірка. 11. Тютюн кустарної обробки.
12. Коржик з фаршу. 14. Одиниця плоского ку;
та. 15. Поперечний розмір. 16. Архітектурний
«скелет» конструкції. 17. Країна, де розрахо;
вуються юанями. 18. Карета з розсувним вер;
хом. 25. Частина розбитої тарілки. 26. Без ньо;
го важко орієнтуватися. 28. Мода з бабусиної
скрині. 29. Наслідок дії. 30. Віршований афо;
ризм. 31. Матеріал для унітазів.

Відповіді на кросворд з минулого номера:
По горизонталі: 3. Раритет. 7. Увага. 8. Отава. 11. Козерог. 12. Шашка. 14. Азарт. 15. Ребро. 18. Неволя. 19. Праска. 21. Драма. 22. Фараон. 24. Двигун.
26. Окови. 29. Дартс. 31. Втома. 33. Трирема. 34. Лютня. 35. Грати. 36. Громада.
По вертикалі: 1. Бурштин. 2. Фарш. 3. Рака. 4. Резюме. 5. Торшер. 6. Тога. 9. Ананас. 10. Антена. 13. Колода. 15. Рядно. 16. Благо. 17. Опади. 20. Азимут.
22. Феодал. 23. Рекрут. 25. Негатив. 27. Корито. 28. Венера. 30. Стяг. 31. Вага. 32. Орач.

Вчора робив із сином уроки
і за кожну помилку змушу$
вав його віджиматись.
Якщо виросте не дуже ро$
зумним, то хоча би сильним.
zzz
Якщо дружина замислить
довести чоловіка до ідеалу,
то обов’язково доведе...
zzz
— Таке питання у мене: ку$
пив собі китайську машину,
які краще запчастини стави$
ти? Оригінал чи можна й ні?
— Тільки оригінальні ки$
тайські запчастини! Ні
в якому разі не купуй ні$
мецькі або японські анало$
ги$підробки!
zzz
«Заповнюючи податкову де$
кларацію, не забудь в графі
«Утриманці» написати «Дер$
жава».
zzz
Водій! Сідаючи за кермо
тверезим, ти лізеш у кише$
ню даішника!
zzz
Цікаво, що в іграх з «Барсе$
лоною» та «Інтером» київсь$
кі динамівці пропустили ви$
рішальні голи за п’ять хви$
лин до кінця основного ча$

су. І якщо бразильські фут$
болісти гордо іменуються
«пентакампіоне», наші пре$
тендують на звання — «без
п’яти хвилин чемпіони»...
zzz
Ніщо так не прикрашає но$
ворічний стіл, як петарда
в олів’є!
zzz
Оголошення у газеті:
«Шукаю чоловіка! Такого,
що палить, п’є і гуляє! Вва$
жаю, що у подружжя мають
бути спільні інтереси!»
zzz
— Любий, а ти мене коха$
єш?
— Так.
— Що — так?
— Ну кохаю...
— Ні, не так...
— А як?
— Скажи без «ну».
— Кохаю.
— А як?
— Що — як?
— Як ти мене кохаєш?
— Як не дивно...
zzz
Коли Черновецький заспі$
вав, уся країна сміялась
і плакала, і тільки Поплавсь$
кий насторожився...

