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СТОР. 2

Михайло Полянчич:

Продовольча
небезпека

Країна йде на карантин
X Стор. 2

ФОТО: PHL

Новорічні
перевтілення
Цього року професійні Діди Моро
зи, Снігуроньки та навіть казкові
персонажі готові розважати ма
люків за доступну ціну. Можна
також вчинити нетрадиційно та
запросити до дитини клоуна чи
фокусника. Але ж дешевше та не
менш весело самому взяти напро
кат новорічний костюм та вигада
ти для своїх дітей щось оригіналь
не. Або просто надіслати їм лист
від Діда Мороза.
X Стор. 7

РОБОТА

СТОР. 3

Трудові
в резерві
Скорочень працівників в Україні
більше не обіцяють, але й вакан
сій не побільшає: безробітним до
ведеться затягнути паски й шука
ти підробіток. Або геть змінити
кваліфікацію — піти працювати
водієм, продавцем чи взагалі різ
норобом.

ЄВРО розквітає логотипом

стор. 8

2 | Головна тема
ПРЯМА
МОВА
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Нехтуючи державною продовольчою безпекою,
ми нехтуємо здоров’ям українців
ЕПІДЕМІЯ

Не лікують, а лякають
ФОТО: УНІАН

Але стратегічного резерву ліків
в Україні всетаки немає — ось
і «гарантії», що після нових «публі
кацій у ЗМІ» люди знову не зме
туть з аптечних прилавків усе, що
хоч якось нагадує антигрипозні за
соби. Навіть зараз, пройшовшись
кількома столичними аптеками,
марлеві пов’язки ми «зустрічали»
через раз, «Арбідол» же знайти бу
ло значно важче.
Можливого дефіциту майже не
уникнути, якщо повториться ситу
ація жовтнялистопада. «Замість
повної та однозначної картини то
го, що насправді відбувається із за
хворюваністю на вірусні інфекції,
налякані люди чули і переповіда
ли одне одному розрізнені та супе
речливі цифри, висновки і реко
мендації», — згадує лідер Єдиного
Центру Віктор Балога. На його
думку, влада повинна хоча б цьо
го разу «вилучити з інформування
населення всі піарні чи політичні
компоненти» — тоді з ліками буде
все гаразд. Але уряд вирішив піти
своїм шляхом.

Продовольча
небезпека

Г

адаю, на цей Новий рік
українці найчастіше
бажатимуть як одне од
ному, так і державі по
швидше вийти з кризи.
І очевидно, що це щире поба
жання справить значно біль
ший ефект, ніж всі разом узяті
держпрограми. Адже за цілий
рік у нас так і не ухвалено ан
тикризової програми. Та й за
раз чиновники і депутати не
надто поспішають тягнути дер
жаву із кризового болота: пар
ламент мав розглядати доопра
цьований Кабміном і профіль
ним комітетом Верховної Ради
бюжет2010 ще третього груд
ня. Однак на сьогоднішній
день бюджет2010 так і не роз
глянутий.
Якщо до кінця року не переро
бити і не ухвалити бюджет краї
ни, доведеться жити за показни
ками річної давнини, які дуже
розходяться з нинішніми реалі
ями. А це — наступати на старі
граблі. Ми муситимемо змири
тися з тим, що фінансування се
ла знову буде недостатнім і мен
шим, ніж 2008 року. Імпортні
або із заморської сировини йо
гурти й ковбаси здійснять трі
умфальну ходу полицями укра
їнських магазинів. Вочевидь, са
ме через закордонне м’ясо та
молоко і через європейський рі
вень цін здійснюватиметься
міжнародна продовольча інтер
венція у нашій державі.

Запропонований проект
бюджету ріже селян без
ножа: у ньому пряма
держпідтримка
агросектору майже
втричі нижча, ніж
у кризовому 2009<му.
І збитки селян у 2010<му
можуть сягнути
2 мільярдів гривень
Далі — сумніше. Той проект
бюджету2010, що пропонував
ся раніше, ще більше ріже се
лян без ножа. У ньому пряма
держпідтримка агросектору
майже втричі нижча, ніж у кри
зовому 2009му. А ще й на ком
пенсацію ПДВ зернотрейдерам
закладено не 15, а лише 3,5 мі
льярда гривень. Фахівці підра
хували: якщо ці плани не зупи
нити, на кожній гривні доходу
виробники молока втрачати
муть 25 копійок, а м’яса — 20.
Збитки аграрників можуть сяг
нути 2 мільярдів гривень. І су
цільна фінансова дієта перетво
рить традиційне у нас тварин
ництво й вирощування пшени
ці на збиткову справу. Гаранту
вати ж якісний імпорт вітчизня
ні чиновники теж не в змозі.
Нехтуючи державною продо
вольчою безпекою, ми нехтує
мо здоров’ям українців.

Україну накриває друга хвиля
грипозної епідемії, у відповідь —
бравурні звіти з «фронтів» і повна
незахищеність мирного населення

З

устріти грип озброєни
ми до зубів знову не вий
де: анонсована вакцина
ція проти A/H1N1 завис
ла у повітрі, а необхід
ний фармацевтичний крам досі де
фіцитний. Тим часом Всесвітня ор
ганізація охорони здоров’я проро
кує, що друга хвиля грипу буде
агресивнішою за першу. Вже зараз
епідпоріг перевищено в одинадця
ти областях України. У Севастопо
лі ввели карантин, бо лише за ми
нулий тиждень тут захворіло вдві
чі більше людей, ніж зазвичай в цю
пору року — майже 4 тисячі. А на
Донеччині, Луганщині, Вінниччи
ні, Черкащині, в Одесі масово за
криваються школи. Та поки що це
єдине, чим Україна може відповіс
ти новій атаці вірусу.

А ВООЗ І НИНІ ТАМ
Фахівці запевняють: щоб не захво
ріти на грип, варто прищепитись.
Та зробити дивощеплення проти
каліфорнійського грипу у нас і досі
неможливо, навіть у приватних клі
ніках і за гроші. Бо уряд примудрив
ся досі не зареєструвати вакцину,
хоча у листопаді мало який чинов
ник не говорив про вакцинацію як
майбутню антивірусну панацею.
Тоді обіцяли оперативно розжи
тися рятівними дозами і негайно
прищепити Україну.
Та ще й перемовини із ВООЗ, яка
хоче подарувати нам 5 мільйонів
доз, затягнулись. Благодійники не
воліють, аби препарат тестували
в Україні, але натомість запевня
ють, що вакцину перевірено в ін
ших країнах і нею вже користува
лись, зокрема, в Європі. Здається,
Україна пристала на пропозицію
МИХАЙЛО ПОЛЯНЧИЧ спрощеної реєстрації, але тягани

на триває. Коли весь світ активно
робить щеплення (у сорока краї
нах «поросяти» вже не бояться 65
мільйонів щеплених), українці че
кають офіційного дозволу на про
цедуру. А нетерплячі задля «уколь
чика» навіть вдаються до авантюр.
«Моя сестра живе в Росії, там при
щепитися можна без проблем, і во
на кличе мене «в гості на щеплення.
Я погодилась, незважаючи на те,
що дорога далека, та й «потемпера
турити» після щеплення, як і сестрі,
доведеться кілька днів», — розпові
ла студентка із Києва Олеся.
Зрозуміло, що таких, як вона —
одиниці, основна ж маса чекає не
дочекається вітчизняних «проти
вірусних заходів».
«Зареєструвати вакцину начеб
то планують у двадцятих числах
грудня. Лише після цього можна
буде прищеплюватись масово.
Швидше за все вакцинація буде
безкоштовною. В першу чергу її
мають пройти діти, люди похило
го віку, хронічно хворі, медпраців
ники, соцпрацівники, студенти та
військові, — поділився з нами го
ловний імунолог Києва Олег На
зар. — Але вакцинація — справа
добровільна. Я думаю, коли вакци
на з’явиться, її дадуть на районні
та центральні поліклініки. Швид
ше за все, це буде канадська вак
цина, яку обіцяла ввезти ВООЗ».
Наразі ж українці за власний
кошт прищеплюються тільки від се
зонного грипу. Та й то, як зізнався
фахівець, ледьледь активніше, ніж
торік. «Цього недостатньо, щоб за
давити епідемію. Хоча вакцинація,
зокрема й від каліфорнійського гри
пу, ефективна. Але потрібно чітко
вибирати, кого можна щепити,
а кого ні, тоді ми уникнемо поствак

цинальних реакцій, і буде нормаль
ний колективний імунітет», — го
ворить спеціаліст.
АПТЕЧНЕ ДЕЖАВЮ
Поки що колективний імунітет для
нас утопія: від грипу та ГРВІ з по
чатку епідемії померла 501 люди
на, а загальна кількість тих, хто за
хворів, перевалила за 2,5 мільйона.
Шукати порятунку в аптеках, до
яких хворий українець біжить
в першу чергу, теж не доводиться:
там, як за радянських часів, дефі
цит. Під час першої хвилі епідемії
люди годинами дрейфували між
аптеками в очікуванні, що десь
«викинуть» хоча б оксолінову мазь.

Коли весь світ робить
щеплення, українці
чекають офіційного
дозволу на процедуру
В Аптечній професійній асоціа
ції кажуть, що повторення ажіота
жу більше не буде. «Так вийшло,
що після публікацій у ЗМІ, люди за
два дні розкупили в аптеках те, що
передбачалось продавати два мі
сяці. Потім ліки поступово з’явля
лися, аптеки робили більші замов
лення. Зараз в аптеках є повний
набір для лікування ГРВІ та грипу.
Якщо немає якогось одного препа
рату, є його аналог. Підвищеного
попиту й ажіотажу зараз немає,
і навряд чи буде. Хоча можливі
кількаденні затримки з постачан
ням імпортних засобів», — розпо
віла нашому виданню директор
асоціації Оксана Гуленко.

ЦІНА ПИТАННЯ
Аби запобігти спекулятивним
стрибкам цін, Кабмін затвердив
перелік ліків та їхню вартість, яку
аптеки піднімати не можуть.
Однак ініціатива ця живе на папе
рі, адже контролювати добросовіс
ність фармацевтів нікому. Коли ж
ревізори таки перевіряють аптеки,
результати невтішні (див. динамі
ку цін у таблиці). А іноді вражають
дикістю: у Києві аптекарка на до
бу забарикадувалась на робочому
місці, аби не пускати податкову,
а все тому, що марлеві пов’язки
«штовхала» по 10 гривень.
Обкрадають народ і на вищому
рівні. Генпрокуратура порушила
справу за фактом халатності під
час закупівлі медобладнання для
потреб МОЗ у 2008 році. Бо незро
зуміло, чому на контейнери для
крові пустили 5 мільйонів гри
вень, коли загальна їхня вар
тість — мільйон. А от про долю
мільйонів, розкрадених «під гри
позний шумок», — анічичирк. Хто
має відповісти за 50 мільйонів гри
вень на тестсистеми, не ясно до
сі. Щоправда, зараз ГПУ взялась
перевіряти закупівлі «Таміфлю».
Результати ревізії мають бути ві
домі наприкінці грудня. Та вже за
раз в уряді нарікають, що апарати
штучної вентиляції легень роками
купували за завищеними цінами.
Міністр охорони здоров’я Ва
силь Князевич від перевірок не
в захваті: каже, що вони паралізу
ють роботу відомства. Натомість
у його міністерстві підрахували,
що на «антивірус» потрібно уже не
мільярд гривень, а цілих чотири.
Поки що ВР вирішила до кінця ро
ку виділити 608 мільйонів гривень
на війну з епідемією. І якщо й ці
гроші витратять не за призначен
ням, вірус точно покладе на лопат
ки ще більше українців.
АНТОН НАУМОВЕЦЬ

Ціни на «антивіруси» (грн за упаковку)
Жовтень

Грудень

Аскорбінова кислота

4,9

8

Арбідол

23

35

22

30,9

Колдрекс
Грипекс

30,2

49,4

Часник

20 грн/кг

26 грн/кг

Лимони

10 грн/кг

12 грн/кг
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

РОБОТА – ВОВК

Кадри кидають всі
За рівнем безробіття Україна
цьогоріч випередила Європу

Пожвавлення у промисловому
секторі збільшило замовлення на
кваліфікованих робітників та ін
женерівтехнологів.

Ц

ЗА ПРОГНОЗОМ — ШТИЛЬ
У 2010му нових штормів на рин
ку праці експерти не прогнозують.
Але й суттєвого поліпшення, при
наймні до виборів, очікувати не
слід. За результатами опитування,
проведеного Rabota.ua, 73% робо
тодавців не планують більше ско
рочувати персонал.
Утім, більш як для чверті керів
ників кадрове питання досі акту
альне. Щоправда, тепер ідеться не
про скорочення, а про підвищен
ня кваліфікації працівників. На
думку
директора
порталу
rabota.ua Миколи Михайлова,
етап заміни «дорогих» співробіт
ників «менш коштовними» вже
минув. «Нині на порядку денно
му — заміна неефективних ефек
тивними», — наголошує експерт.
Однак, як свідчить практика, та
ка «ефективність» досить часто ви
мірюється здатністю працювати
«за себе і за того хлопця». Тим, хто
не підпадає під такий формат, на
певно, доведеться перекваліфіку
ватися. Скажімо, поповнити лави
представників відносно «вільних»
професій — менеджерів з прода
жів, ріелторів чи навіть приватних
підприємців. Але враховуючи
значне падіння споживчого попи
ту і колосальне звуження ринку
нерухомості, запорукою успіху тут
може бути тільки неабиякий під
приємницький талант.
Тим же, хто не помічав за собою
подібних здібностей, залишається
тільки приборкати власну гордість
і спробувати знайти хоч якийсь за
робіток. Без кваліфікації й досвіду
в усі часи можна було влаштувати
ся на будівництво. Нині з цим важ
че: більшість об’єктів «стоять», то
му роботи не має навіть чимало
професійних будівельників.
Для тих, хто живе у місті й устиг
в кращі часи купити авто, непога
ним виходом зі скрути може бути
посада водія або таксиста. Утім,
конкуренція тут теж немаленька.
Приблизно така ж ситуація —
з продавцями у магазинах та рин
ках: вакансії є завжди, але робо
та — не мед, та й заробіток неве
ликий. Хоч варто пам’ятати: до
свідчені вчителі з лікарями часто
не отримують і таких грошей,
а майже 11,5% усіх працюючих
у вересні отримали зарплату, ниж
чу за прожитковий мінімум.

ифри економічних по
казників, про які так
люблять говорити по
літики, зазвичай вида
ються простим україн
цям дуже далекими від життя.
Утім, за кожним відсотком падін
ня ВВП, інвестицій та обсягів ви
робництва криється цілком реаль
на небезпека для кожного, хто хоч
якось причетний до «постражда
лих» галузей економіки. Ця небез
пека називається безробіттям.
ХВИЛЯ ЗА ХВИЛЕЮ
Від початку кризи українська еко
номіка пережила дві хвилі масо
вих скорочень. Перша пронеслась
наприкінці минулого року і вдари
ла, насамперед, по банках і стра
хових компаніях, а також по під
приємствах важкої промисловос
ті. Друга хвиля, яка розпочалася
одразу після новорічних свят, взя
ла під приціл галузі, наближені до
споживчого ринку: торгівлю, ап
течні мережі, виробництво про
дуктів харчування.

протягом січнявересня тільки
6,2% пішли за скороченням шта
тів. У результаті рівень реального
безробіття, розрахований Міжна
родною організацією праці, у пер
шому півріччі зріс в Україні на
600 тис. осіб і перевищив 2 млн —
це майже 10% працездатного на
селення країни. Водночас офіцій
но зареєстрованих безробітних на
початок грудня у нас було вп’яте
ро менше.
ВГОРУ ТА ВНИЗ
Офіційно найбільше від кризи на
ринку праці в Україні постражда
ли фінансисти, юристи та бухгал
тери. За даними Інтернетпорталу
з працевлаштування, на трьох пре
тендентів в банку припадала лише
одна вакансія. Враховуючи, що під
скорочення підпали приблизно
70–80% фінансистів, далеко не всі
з них знайшли нову роботу за
фахом.
А ось попит на юристів під час
кризи навіть трохи зріс. Проте за
останні роки виші наплодили

Куди легко влаштуватися
Вид діяльності
Водій

Заробітна плата (грн/міс.)
1700 — 4000

Кондуктор

900 — 1200

Продавець

1500 — 2000 + відсоток

Охоронець
Різнороб

1500 — 2000
50 — 150 грн / день

Двірник / прибиральниця

1000 — 1500

Шкільний вчитель

900 — 1700

Лікар

1300 — 1700

Кур'єр

1000 — 1200

Листоноша

800 — 1000

Одними з перших постраждали
будівельники. За їхніми даними,
обсяги зменшення виробництва
в розпал кризи оцінювали у 80%,
а то й більше. Попри всі намаган
ня зберегти кваліфікований персо
нал, не обійшлось без численних
звільнень і в металургів. Та най
більших втрат зазнав так званий
«офісний планктон», тобто менед
жери нижчої й середньої ланок.
Найчастіше роботодавці змушу
вали працівників писати заяви «за
власним бажанням», аби не випла
чувати компенсацій. За показови
ми даними Держкомстату, із 2
мільйонів 280 тисяч звільнених

стільки правників, що працев
лаштувати кожного просто нере
ально. Серед інших професійне
вдах, попит на які сьогодні в два
три рази менший від пропози
ції — будівельники, менеджери
з персоналу, перекладачі, водії,
журналісти, бухгалтери та офіс
менеджери.
Натомість у фаворі сьогодні про
грамісти. Завдяки відносно недо
рогій ціні та високій якості роботи
їхні послуги стають все більш по
пулярними на Заході. Почав збіль
шуватися й попит на рекламістів
і PRфахівців, що логічно поясню
ється наближенням виборів.

ОЛЕКСАНДР РУДИЙ
ФОТО: УНІАН

Україна будує чотири корвети
Військові можуть заробити щонайменш 50 мільйонів євро
на кожному
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

До 2017 року українське військове відомство запланувало збуду
вати чотири корвети — щоправда, з французьким озброєнням.
Вартість першого корабля — приблизно 250 млн євро. Він має
з’явитися вже до кінця 2012го року.
Кораблі виготовлятимуться на Чорноморському суднобудівно
му заводі, повідомив Володимир Грек, директор департаменту
розробки і закупівлі озброєнь Міноборони. «У будівництві кораб
лів братимуть участь близько 30 вітчизняних підприємств. Озбро
єння для українських корветів поставлятимуть французькі ком
панії DCNS, MBDA, Eurotorp», — уточнив чиновник.
Перший корвет будуватимуть впродовж 6 місяців без поперед
ньої оплати. Наступного року на нього буде виділено близько
180–200 млн грн. Принаймні, на це сподіваються у Міноборони.
До того ж, скільки загалом коштує проект, поки що не порахували.
«У ході подальшої роботи буде остаточно визначена вартість ро
біт. Фіксована ціна будівництва одного корвета визначатиметься
через місяць після здачі першого корабля», — пояснив Грек. Він
прогнозує, що його вартість становитиме близько 250 млн євро.
Але у Європі такий корвет коштує вже близько 300 млн євро.
Корвет — це корабель, що захищає берег чи супроводжує інші
кораблі у прибережних водах. Судно може успішно боротися як
із собі подібними, так і з підводними човнами.

Кандидати оминають Росіяни взялися
дебати
за мову
Головні кандидати в президенти
не захотіли дискутувати перед
народними очима. Віктор Ющен
ко, Юлія Тимошенко, Володимир
Литвин, Віктор Янукович і Арсе
ній Яценюк відмовилися від учас
ті у телевізійних дебатах.
Про це на засіданні Централь
ної виборчої комісії повідомив
її голова Володимир Шаповал.
«На 14 грудня заявки на участь
у теледебатах подали 14 канди
датів, однак сьогодні з’ясувало
ся, що таких заявок залишило
ся тільки 13», — здивувався чи
новник. Причин відмови Шапо
вал не уточнив.
«Відмова основних кандида
тів у президенти від дебатів
у прямому ефірі є свідченням
страху перед виборцями. Полі
тики забирають у людей право
на свідомий вибір. Для них
простіше оплатити замовні
статті та рекламу, аніж відстоя
ти свою позицію у відкритій
дискусії. Це — політичне шах
райство», — прокоментував по
ведінку кандидатів лідер Єди
ного Центру Віктор Балога.

За рік в Росії надрукують під
ручник з української мови. Про
це повідомив Михайло Швид
кой, представник президента
РФ з міжнародної культурної
співпраці.
«У жовтні наступного року
має вийти підручник з українсь
кої мови для Росії, для російсь
ких громадян українського по
ходження, які хочуть зберегти
мову в родині й у школах», —
сказав Швидкой.
За його словами, підготовка
такого підручника є абсолют
но новою роботою, оскільки
ніколи країни СНД не готува
ли одна для одної підручни
ки — як підручники інозем
них мов.
«Це нове покоління підруч
ників: українська — як інозем
на, азербайджанська — як іно
земна, російська — як інозем
на. Це психологічно важко і ме
тодологічно дуже складно», —
сказав він, маючи на увазі, що
в Росії вже вийшли підручники
з азербайджанської та тад
жицької мов.

КОРОТКО
ПЕНСІОНЕР z Головний роз
порядник українських грошей
може звільнитися. 16 грудня
сплив термін повноважень гла
ви Нацбанку Володимира
Стельмаха. Однак банкір не
квапиться писати заяву про
звільнення, чекаючи на обран
ня нового глави НБУ.

ЗАПОВІДНИК z Добрий шма
ток Лівадійського парку в Кри
му намагалися «приватизува
ти». 0,6 га території вже майже
здали в оренду на 50 років. До
помогло лише втручання про
куратури: через Вищий госпо
дарський суд оренду було
скасовано.

СКЕПТИКИ z Близько 46% ук
раїнців вважають, що вибори
президента України не будуть
достатньо вільними та чесни
ми, заявили в центрі приклад
них досліджень Кліфтона Уай
та. Песимізму щодо виборів
більше у Криму (64%) та у Схід
ній Україні (53%).

ВАГОНИ z «Укрзалізниця»
у 2009 році не придбала жодно
го нового вагона. Про це заявив
голова Федерації профспілок
транспортників України Вадим
Ткачов. Для порівняння: ще
у 2008 році придбали 200 паса
жирських вагонів і близько
двох тисяч товарних.
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ІНТЕРВ'Ю ТИЖНЯ
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Кирило
Чупринін:
«Якщо в селі немає
спортзалу, там
тягають каміння
і колоди»
Багаторазовий чемпіон світу
з богатирських ігор та заступник
голови Київської облорганізації
Єдиного Центру Кирило Чупринін
знає, чому Україна — сильна
держава

О

станнім часом ім’я
України в світі асоці
юють здебільшого зі
спортивними досяг
неннями. Та змагати
ся українцям все частіше дово
диться із самими собою. «Нам
протистоять іноземні спортсме
ни, виховані українськими трене
рами», — говорить Кирило Чуп
ринін, дворазовий чемпіон світу
з богатирського багатоборства та

Бачили б ви суми, що
прописані в контракті
між тренером та
Міністерством молоді
і спорту, —
це копійки

заступник голови Київської облас
ної організації Єдиного Центру.
Але наразі в країні є все, щоб
тримати спортивну марку: фахів
ці, яких не докликалися за кордо
ном, та головне — бажаючі серйоз
но займатися. «Такі є навіть у від
далених українських селах», — за
певняє богатир. Не вистачає тіль
ки сумлінного ставлення держави
до здоров’я власної нації.
Утім, для справжніх богатирів
неспортивні українські чиновни
ки — неабиякий супротивник.
Адже хто шукає спортивну славу,
той завжди знайде якщо не сучас
ний спортзал, то хоча б саморобні
гантелі. До речі, саме з них Кири
ло Чупринін і розпочав кар’єру
чемпіона.

— Чи доцільно, щоб кожен
учень сам обирав собі вид спор
ту? Адже така система наразі
функціонує у приватних
школах.
— Ідея непогана, але тоді у школі
повинні бути фахівці, які в змозі
скоригувати фізичне виховання,
враховуючи фізіологічні та антро
пометричні особливості учня.
Простіше кажучи, тренер має зна
ти, чи зможе цей учень добре
стрибати у висоту, щоб грати
у баскетбол, чи йому більше підій
де важка атлетика.
А ось сама дитина не завжди
здатна дати собі об’єктивну оцін
ку. Вона обирає за принципом
«подобається — не подобається».
І якщо школяр перепробує п’ять
видів спорту, а зупиниться на шос
— Півроку тому Міносвіти ска
тому, ми просто втратимо час —
сувало спортивні нормативи
вірний вибір міг би одразу зроби
для школярів. Ви як фахівець
ти тренерфахівець.
погоджуєтеся із подібним по
А от коли людина планує не тіль
легшенням?
ки рухатися, а й професійно зай
— Я вважаю, що це неправильно. матися спортом, то вдалий вибір
Ми дійсно успадкували ще ра напрямку є запорукою впевнено
дянські нормативи, які морально го руху вперед.
застаріли. Та мова має йти не
про їхнє скасування, а про пе — У державній школі якимось
регляд. Нормативи — це база чином можна все це роз
для досягнень не тільки у спор будувати?
ті, а й у житті. А переглянути їх — Для цього потрібна не просто
треба для того, щоб до кожної спеціальна державна програма.
дитини був індивідуальний Питання, на мій погляд, не лише
підхід — минулі нормативи в матеріальних можливостях. По
цього не враховували. Сьо трібна загальна національна ідея,
годні ж за допомогою сучас нова духовність. Щось, що підійма
них методик можна швидко ється над особистими інтересами,
виявити, на що здатен учень, гаманцем чи комфортним існуван
який вид спорту йому більше ням. Без цього досягнень у спорті
підходить.
не буде. Це суто виховний момент.
Практичний момент. Щоб нада
— Але ж нормативи скасу ти учням можливість обирати ви
вали після низки дитячих ди спорту, потрібні фахівці, ме
смертей на уроках фіз
дичні тести і гроші. Якщо держава
культури...
їх з певних причин не знаходить,
— З такою мотивацією мож фахівець тікає за кордон. Тому
на поскасовувати будьщо. На сьогодні на змаганнях ми супер
приклад, будівництво. Там наба ники самі собі, суперники вихо
гато більше людей травмуються, ванців саме української школи. Фі
зазнають величезних ушкоджень, гурне катання у тих же Штатах —
гинуть — і все на звичайних буді тренують наші, легку атлетику —
вельних майданчиках. Так давай наші. В Україні залишилися люди,
те взагалі галузь закриємо!
які просто не хочуть виїжджати.
Якщо ми говоримо про здоров’я У мене особисто були пропозиції
дітей та нації взагалі, то не можна тренувати і шотландську збірну,
просто скасовувати спортивні і голландську, і збірну США. Але я
нормативи. Я знаю, що в деяких хочу працювати у власній країні.
закладах скасували навіть уроки
На жаль, зараз в Україні немає пе
фізкультури. Для мене це жах — як редумов, щоб грошей у спортивній
дитина може взагалі не займатися галузі побільшало. Принаймні, про
спортом? Кожному потрібен рух, фільне міністерство для того нічого
нормальний кровообіг — інакше не робить, навіть на рівні ініціатив.
будуть суцільні хвороби. Але чи Куди йдуть на Заході прибутки від
новники розсудили поіншому: акцизів на алкоголь чи тютюн? На
приберемо, щоб не було зайвого спорт. Чи доходи від ліцензування
клопоту.
гральних закладів? На фізичне ви

ховання. Тобто і в Україні є чим фі
нансувати здоровий спосіб життя.
Просто таких пропозицій ніхто не
вносить — навіть профільне Мініс
терство молоді та спорту.
— Чи варто збільшити частку
силової підготовки у фізичному
вихованні? Які вправи Ви б
додали?
— Я думаю, що саме вчитель фі
зичної культури має знати, кому
з учнів потрібні ці вправи. Поясню
на власному прикладі. Кар’єрою
спортсмена я зобов’язаний школі.
Вчитель помітив, що я швидкий,
стрибучий, найсильніший. З його
легкої руки я поїхав навчатися
у спортивну школу — там займав
ся метанням диску, штовханням
ядра та іншими вправами з легкої

вам потім повернемо. Бачили б ви
суми, прописані в контракті між
тренерами та Міністерством моло
ді і спорту, — це копійки. Люди
працюють завдяки власним амбі
ціям та ентузіазму.
— Вам особисто хто і що більше
допомогло стати чемпіоном?
Держава, фаховий тренер чи
амбіції?
— Насамперед, тренери. Побачив
мене Віталій Дубовський, мій пер
ший учитель фізкультури. Саме він
рекомендував мене своєму колезі
Володимиру Сахаруку, тренеру
з легкої атлетики. Потім з’явилася
дуже важлива людина — тренер
Олександр Корець. З 1999 року, ко
ли я зайнявся силовим багатобор
ством — це ті самі богатирські іг

Люди мають чітку позицію — хочемо і можемо
займатися. І тільки одне питання — як?
атлетики. Потім — збірна коман
да, у тому числі — Олімпійська
збірна. І все завдяки вчителю, який
вчасно підштовхнув мене на шлях
спорту. І це була суцільна система
відбору талановитих дітей.
А зараз піклування про здоров’я
нації я бачу лише на бігбордах на
кшталт «Вітаємо олімпійців».
Ініціатива сьогодні надходить
лише від підприємців та громадсь
ких організацій. Ми в Єдиному
Центрі намагаємося працювати
над спортивними напрямками.
— А все ж таки держава чи при
ватний інвестор мають більше
піклуватися про спортсменів?
— Хто надаватиме підтримку —
неважливо. Повинні бути такі пра
вила гри, щоб спорт розвивався.
Простий приклад — якщо підпри
ємець піклується про дитячу сек
цію чи спортзали і клуби, йому ма
ють надати податкові пільги. Адже
здорові люди, в свою чергу, фінан
сово вигідні всій країні. Виходить,
що бізнес, який фінансує спорт, ви
конує важливу соціальну функцію,
що сьогодні не по кишені державі.
Так чому б не стимулювати це?
Якщо ж уряд хоче підтримати
спортивну галузь, потрібно одно
значно збільшувати витрати. А їх
стає все менше і менше. І спортс
мени, які присвячують своє життя
спорту та потім завойовують для
держави медалі, часто витрачають
власні кошти на тренування.
Ось приклад: проводиться Чем
піонат світу, люди готуються, а їм
кажуть — їдьте за свої кошти, а ми

ри, які ви бачите по телевізору, —
мене тренував Володимир Кіба та
його дружина Олена. Саме вони
започаткували цей вид спорту, і я
в ньому теж від самого початку.
Сьогодні Україна в ньому — од
на з найперших. Наших спортсме
нів дуже шанують за кордоном, за
прошують у клуби.
— Силовий спорт у великих міс
тах дуже поширений, трена
жерні зали є майже скрізь. А як
«качатися» у провінції?
— У селах та містечках використо
вують все, щоб поліпшити свій рі
вень здоров’я: займаються не тіль
ки штангою, а й боксом, східними
єдиноборствами. Чи просто три
мають спортивну форму на брусах,
поперечині, й навіть підіймаючи
важке каміння чи колоди! Особис
то я ще у дитинстві сам робив ган
телі з підручного мотлоху. Але є
і досить пристойні зали навіть в се
лах — я бачив їх на власні очі.
Я особисто бував у таких селах
і містечках, приїжджав на змаган
ня, відповідав на запитання.
Останнього разу був у Білій Церк
ві. Зустрів багато юнаків з вели
чезним бажанням нормально зай
матися спортом. Люди мають чіт
ку позицію — хочемо і можемо
займатися. І тільки одне питан
ня — як? Тому із задоволенням по
яснюю та показую на власному
прикладі, і у людей все починає
виходити.
РОЗМОВУ ВІВ
ПЕТРО РОЗУМЕНКО
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АКЦЕНТИ ТИЖНЯ

ОЛІМПІАДА

Гонитва за білим золотом
Зимові Олімпіади не дуже вдалі
для українців, але у Ванкувері наші
спортсмени можуть здивувати

З

имова Олімпіада у ка
надському Ванкувері
буде святом спорту —
але навряд чи українсь
кого. Успіхи наших
олімпійців на «білих» Олімпіадах
нечисленні і досить скромні. Від
змагань до змагань у неофіційно
му командному заліку Україна
опускається все нижче. А у амери
канському СолтЛейкСіті ми уза
галі лишилися без нагород. Тож
призерів зимових Олімпіад у нас
небагато, однак на ванкуверських
змаганнях українцям буде за кого
повболівати. Шанси стати призе
ром мають біатлоністи, фігуристи
та лижники.
П’ЯТЬ МЕДАЛЕЙ ЗА ЧОТИРИ
ОЛІМПІАДИ
Олімпіада стартує 12 лютого і три
ватиме більше двох тижнів. Укра
їнці у Ванкувері виступатимуть в 11
з 15 видів спорту. У складі спортив
ної делегації України буде 110–120
осіб, з них близько 60 спортсменів
змагатимуться за успіх.
Але цього року під успішністю
не маються на увазі найвищі олім
пійські досягнення. Українські
спортсмени на чотирьох поперед
ніх зимових Олімпіадах упевнено
опускаються вниз у загальноко
мандному заліку. У норвезькому
Лілехаммері українці були тринад
цятими, а на останній зимовій
Олімпіаді в італійському Турині —
на 25 місці із 26 країн.
Здобуток наших спортсменів —
однадві медалі. А олімпійський
СолтЛейкСіті у 2002 році узагалі
лишив Україну без них. Тож зимо
вих призеріволімпійців у нас не
так і багато. У Лілехаммері золоту
медаль для України виборола фігу
ристка Оксана Баюл, а бронзову —
біатлоністка Валентина Цербе.
Здобуток у японському Нагано
1998 року — срібна нагорода Оле
ни Петрової у тому ж біатлоні. На
туринській олімпіаді українська
скарбничка поповнилася двома
бронзовими медалями. Їх завою
вали у фігурному катанні пара
Олена Грушина — Руслан Гонча
ров, і Лілія Єфремова у біатлоні.
МЕДАЛЬ ЗДОБУТИ МОЖЕ
КОЖЕН
Нині до Олімпіади2010 готують
ся спортивні пари Тетяна Волосо
жар — Станіслав Морозов і Кате
рина Костенко — Роман Талань
у фігурному катанні. В одиночно

му катанні — Антон Ковалевсь
кий. Яка саме танцювальна пара
представлятиме Україну у фігур
ному катанні, визначиться за ре
зультатами чемпіонату країни та
європейської першості. Парпре
тендентів дві — Алла Задорож
нюк — Сергій Вербило та Алла
Бекназарова — Володимир Зуєв.
Уперше за роки Незалежності на
ша країна на Олімпіаді не буде
представлена в жіночому фігурно
му катанні. У кваліфікаційних зма
ганнях у Німеччині Елеонора Вин
ниченко посіла тільки 21 місце.

Найуспішніші виступи
спортсменів на Іграх
у Ванкувері очікуються
в біатлоні, лижних
гонках, санному спорті,
фрістайлі, фігурному
катанні
Цьогорічні результати біатлоніс
тів дозволяють сподіватися на ван
куверські медалі і у жіночих, і в чо
ловічих змаганнях. На Кубку світу
з біатлону чоловіча команда стала
третьою в естафеті, а жіноча пере
могла. На цих же змаганнях у інди
відуальній спринтерській гонці Ві
та Семеренко стала другою.
«Будьякий з наших спортсменів
може розраховувати на успіх, — за
значив у ЗМІ президент Федерації
біатлону України Володимир Брин
зак. — В індивідуальних гонках
у чоловіків — Біланенко, Береж
ний, Сєднєв, у спринті — Деркач та
Дериземля. Дівчата — так взагалі
в будьякій гонці, включаючи еста
фету, можуть боротися за медалі».

Атестат без атестації
Випускникам шкіл полегшили життя та скасували державну
атестацію
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Лижниця Валентина Шевченко
та саночниця Наталя Якушенко
посіли треті місця у світовій пер
шості. Бронзовим був виступ фрі
стайлиста — Станіслава Кравчука.
До речі, на олімпійському стадіоні
у Ванкувері.
СТАТИ СВІДКОМ ПЕРЕМОГ
МОЖНА ЗА $4000
«Хочу відзначити, що незважаючи
на усі труднощі, цього року Націо
нальному олімпійському комітету
України вдалося повною мірою ви
конати взяті на себе зобов’язання
з підготовки команди до участі
в Олімпійських іграх у Ванкувері,
в тому числі й фінансові», — сказав
головний олімпієць країни Сергій
Бубка на пресконференції, присвя
ченій підготовці збірної до змагань.
Як зазначив голова НОК, з поза
бюджетних коштів було виділено
близько 6 мільйонів гривень на до
помогу федераціям з олімпійських
видів спорту. З урахуванням кош
тів на підготовку та стипендії для
20 найкращих спортсменів, а та
кож придбання відновлювальних
засобів для спортсменів, ця сума
сягає восьми мільйонів.
Ще близько 16 мільйонів на під
готовку до ванкуверської Олімпіа
ди у 2009 році українським спортс
менам виділили з бюджету. Попік
лувалися і про інвентар, одяг та
взуття. На це збираються витрати
ти майже 2,5 мільйона.
Лишається сподіватися, що ван
куверська Олімпіада буде значно
успішнішою для українців. Резуль
тати підготовки ми зможемо оці
нити, дивлячись телетрансляції.
А можна і безпосередньо зі стадіо
ну — оргкомітет Олімпіади2010
продає олімпійські туристичні па
кети. Стандартний пакет включає
квитки на змагання і розміщення
в готелі. Але задоволення це — не
дешеве: залежно від кількості та
престижності квитків, якості роз
міщення, ціна варіюється від
$3806 до $34500.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО

Кількість українських спортсменів на зимовій
Олімпіаді<2010
1

Біатлон

11

2

Лижні гонки

10

3

Фрістайл

6

4

Фігурне катання

5

Санний спорт

5–7

6

Шорт<трек

3–5

7

Гірськолижний спорт

3

8

Стрибки на лижах з трампліна

3

9

Лижне двоборство

3

10

Сноубордінг

2

11

Ковзанярський спорт

7

1
ФОТО: www.hbcmediaroom.com

Замість підсумкової атестації випускники шкіл писатимуть конт
рольні роботи. Про це заявив заступник міністра освіти Павло По
лянський. Таким чином з 11класників вирішили зняти зайве на
вантаження.
Контрольні складатимуться з трьох предметів: переказу з укра
їнської мови, завдань із математики або історії України. Третій
предмет — за вибором учня.
Контрольну з математики писатимуть ті, хто навчався в класах
універсального, природничоматематичного або технічного на
прямку. З історії України — учні філологічного, суспільногума
нітарного, художньоестетичного чи спортивного напрямків. За
вдання для цих контрольних робіт візьмуть зі збірок, які рекомен
дує Міносвіти. А ось у випускників 9 класів державна підсумкова
атестація не скасовується.
Контрольні в 11 класах пройдуть з 10 по 17 травня, а підсумко
ва атестація в 9 класах — з 2 по 18 червня.
А ще 15 грудня розпочалася реєстрація майбутніх випускників
на зовнішнє незалежне тестування — єдиний спосіб потрапити
до вишу. Вже відкрилися близько 900 пунктів реєстрації. Потріб
но надати паспорт чи свідоцтво про народження — якщо вам мен
ше 16 років. А ще не забути атестат чи довідку, що ви на останньо
му році шкільного навчання. Крім того, потрібні дві фотокартки
3х4 і два файли формату А4.

Багато дітей?
Телефонуй!
Із 1 січня багатодітні сім’ї мати
муть право позачергового вста
новлення телефонів — та ще й
50% знижки на абонплату. Про
це повідомила Держадміністра
ція зв’язку.
Справа в тому, що з наступно
го року набуває чинності закон
щодо соціального захисту бага
тодітних сімей. Згідно з ним, як
що у родині троє і більше дітей,
можна оформляти пільги з опла
ти послуг ЖКГ та опалення.
Крім того, багатодітні отри
мують право безоплатного про
їзду усіма видами міського
транспорту, електричками і на
віть приміськими автобусами.
Всі ці права дійсні лише у тому
разі, якщо ви занесені до Єдино
го державного автоматизовано
го реєстру осіб, які мають право
на пільги (ЄДАРП).
Для включення своєї інформа
ції до ЄДАРП, сім’ї мають подати
до соцслужби паспорти батьків,
свідоцтва про народження дітей,
копії довідок про присвоєння
ІПН, довідку про склад сім’ї та
платіжні квитанції за послуги.

Тавро на ГМО
В Україні з’явився черговий на
каз маркувати продукти, в яких
є трансгенні речовини. Цього ра
зу у вигляді закону, який у пер
шому читанні прийняла Верхов
на Рада у четвер 17 грудня.
Відповідно до законопроекту,
на етикетці продукції повинна
бути інформація про наявність
або відсутність генетично моди
фікованих організмів. Тобто ма
ють з’явитися написи «З ГМО»
або «Без ГМО».
Та чи буде втілена чергова
ідея «позначити» продукти, що
містять ГМО, — невідомо. Адже
ще у травні Кабінет міністрів
видав майже подібну постано
ву. Згідно з нею, продукти,
у яких понад 0,9% трансгенів,
мали б відповідне маркування.
Але, за деякими даними, по
станова не діє і донині: в Украї
ні немає достатньої кількості ла
бораторій, щоб проаналізувати
продукти, що продаються в кра
їні. Не вистачає і державних
контролерів, які охопили б хар
човий ринок. Виробники та ім
портери тим часом користують
ся неспроможністю держави.

КОРОТКО
СТИХІЯ z Члени Єдиного Цент
ру в Одесі позмагалися зі снігом.
За допомогою 14 власних поза
шляховиків вони витягували ав
томобілі, які потрапили у снігові
замети. За одну добу єдиноцент
ристи витягли близько 30 авто.
ДОБАВКА z Укрзалізниця
збільшила кількість додаткових
пасажирських потягів у період
новорічних і різдвяних свят із 7
до 40. 13 потягів призначила
ПівденноЗахідна залізниця,
9 — Придніпровська, 6 — Одесь
ка, 5 — Південна, 4 — Донецька
та 3 — Львівська залізниця.

ЦІНА z Візи до США подорожча
ють. Американський Держде
партамент вніс пропозицію
збільшити консульський збір
для неіміграційних віз в країну
до $140. Зараз вони коштують
$131, що не покриває вартості
витрат на оформлення візи.
ДЕПОЗИТИ z Державний Ро
довідбанк не може поки що від
дати депозити. НБУ продовжив
мораторій на зняття вкладів,
термін яких ще не сплив. Це по
яснили тим, що Родовід досі не
може отримати гроші з майже
збанкрутілого Укрпромбанку.
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ГРОШІ

ЗАМАЛЬОВКА
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Як козаки
мультфільми загубили
Уславлена українська анімація
силами чиновників котиться
в нікуди

Курс на зліт
Збіг обставин допоміг
стабілізувати курс гривні, однак
довго це не триватиме

П

одібно до того, як Архі
мед намагався знайти
точку опори, щоб пере
вернути Землю, укра
їнці шукають, на що
спертися у валютних очікуваннях
наступного року — саме на курсі
гривні базується економіка і до
статок майже кожної родини. За
раз зробити це складно, однак об
риси майбутнього валютного кур
су все ж можна розгледіти. Зокре
ма, аналітики прогнозують, що
вже у лютомуберезні, коли ви
борча гарячка охолоне, можна че
кати нових курсових змін — мож
ливе стрімке послаблення гривні.
Втім, валютний курс в Україні
формується не тільки економі
кою, а й політикою. А її передба
чити майже неможливо.
ВЕЛИКІ СПОДІВАННЯ
Під кінець року українська гривня
дещо зміцнилась: за долар нині да
ють близько 8 грн, за євро — май
же 12 грн. Ті, хто має сплачувати
доларові кредити, зітхнули з по
легшенням, адже ще кілька міся
ців тому на вивісках банків та об
мінних пунктів можна було поба
чити курс 8,7–8,9 грн/дол. Є кіль
ка причин для укріплення нацва
люти. Із початку січня золотова
лютні запаси Нацбанку «схудли» на
$4,2 млрд. В цілому за неповний рік
НБУ «проспонсорував» гривню на
$11 млрд. При цьому фінансова
установа фактично стала «дійною
коровою» і для розрахунків за газ,
і для фінансування ЄВРО2012,
і для підтримки банків.
Аналіз показує, що гривня
зміцнилася внаслідок «щасливо
го» збігу обставин. Приміром, ви
явилось, що цього року з держав
ного бюджету вже не потрібно
виділяти коштів на погашення
великих кредитів (більшість із
них ми повертаємо у доларах).
Пояснення тут дуже просте: уряд
вирішив відкласти виплати на на
ступні роки, пообіцявши креди
торам більші відсотки.
МОЛИТВА ДО МВФ
На думку експертів, картковий бу
диночок, на якому нині тримаєть
ся українська валюта, може дуже
швидко розсипатись. Про те, що
не все гаразд у «датському королів
стві», свідчать не лише економічні

показники, а й сльозливі заклики
уряду до МВФ. Після того, як фонд
відмовився надавати черговий
транш у $3,8 млрд до закінчення
виборів, віцепрем’єр Григорій Не
миря звернувся до МВФ із прохан
ням виділити екстрений кредит
хоча б у $2 млрд.
Свої слова незмінний помічник
Юлії Тимошенко пояснив «надзви
чайно складною ситуацією» з по
гашенням зовнішнього боргу, а та
кож виплатою пенсій і зарплат
бюджетникам. І це було сказано
у той самий день, коли прем’єрка
хизувалася, що за рік повернула
рекордну суму держборгу обсягом
46 млрд грн.
Майбутні проблеми з валютним
курсом обіцяє нам і економіка.
Цього року доходи від експорту
впали на 53%, а обсяг прямих іно
земних інвестицій скоротився
майже на 60%. Це означає, що ва
люти до нас надходить замало, аби
можна було говорити про міцну
гривню в майбутньому.
РЯТУЙСЯ ХТО МОЖЕ?
На думку фінансистів, до виборів
владі вдасться утримувати курс на
рівні 8 грн/дол і 12 грн/євро, однак
уже в лютомуберезні можна очіку
вати різких стрибків угору. Ситуа
ція ускладнюється тим, що на наці
ональну валюту впливатимуть, на
самперед, політичні баталії, а не
економічні передумови. Доказом
своєрідності українського валют
ного ринку є нещодавнє послаб
лення долара на світовій арені. Ко
ли американська валюта через еко
номічні проблеми США сягнула ре
кордно низьких рівнів по відно
шенню до євро, фунту та єни,
в Україні долар лише зміцнювався.
Тож у зв’язку із ризиками послаб
лення гривні експерти радять зви
чайним українцям збалансувати
свій «валютний кошик». Зокрема,
оптимальним вважають розподіл
заощаджень на три приблизно рів
ні частини, одну з яких варто три
мати у нацвалюті, другу — в дола
рах, а третю — в євро. У такому ра
зі при втраті грошей на одній валю
ті, можна автоматично заробити на
іншій. На щастя, хоча б такі цивілі
зовані способи збереження заощад
жень у нашій країні ще діють.
ЮРІЙ КОВАЛЬ

Курс долара: прогноз<2010
Показник

Хто прогнозує

протягом року:
7,5–8,3 грн за $

Микола Івченко,
керівник аналітичного центру Forex Club

зима – весна:
8,5–9,0 грн за $

Олексій Савченко, керівник
казначейського управління ПУМБ

літо: 7,3–7,5 грн за $

Олександр Охріменко,
фінансовий експерт

на кінець року: 9 грн за $

Сергій Яременко,
екс<заступник голови Нацбанку

Н

аш мультик — потіш
ний, добрий, якісний,
але вже немолодий.
Українським «веселим
картинкам» цьогоріч
виповнюється 50 років. Та вічна
молодість їм не світить: нові про
екти зараз на вагу золота, а все то
му, що немає інвесторів, та й вла
да давно відвернулась від митців.
Останні ж марнують талант на не
дитячі речі — шукають гроші,
приміщення та іншу роботу, бо
мультиком сьогодні ситий не бу
деш. Тим паче дивує, що для на
ших аніматорів перемоги в усіля
ких фестивалях уже давно стали
звичною справою.

німафільм») випускала 15 стрічок
на рік. Цьогоріч — жодної.
«Пригоди капітана Врунгеля»,
«Доктор Айболить», «Острів скар
бів» — невід’ємна частина яскра
вої мозаїки нашої анімації. Тво
рець цих мультфільмів Давид
Черкаський каже, що мультви
робництво тоді й зараз — це небо
і земля.
«Зараз Степан Коваль працює,
я намагаюсь щось робити... Була
пропозиція зробити продовжен
ня «Капітана Врунгеля». Ще
у дев’яностих я знімав акторів
для «Скажених макаронів» — ме
ні подобається поєднувати жи
вих людей і не «тридешну» (не
комп’ютерну — ред.) мультиплі
ВЕСЕЛІ І НЕВЕСЕЛІ КАРТИНКИ
кацію. Думаю, за цим майбутнє.
Хто не чув про чудомультик Сте Залишилось додати власне муль
пана Коваля «Йшов трамвай типлікацію, і могла би бути непо
дев’ятий номер», який отримав на
«Берлінале» свого «Срібного Вед
медя» ще сім років тому? А є ще На «Укранімафільмі» ще
«Наступний» Анатолія Лаврини весною скоротили всіх
шина — призи на польському фес
творчих працівників,
тивалі «Etiuda&Anima», латвійсь
кому «BIMINI», австрійському а дирекція працює раз
«OHNE KOH» та на «Молодості».
на тиждень
Ще є «П’єса для трьох акторів»
Олександра Шмигуна, яка завою
вала глядацькі симпатії в СанПа гана картина. Та завершити про
оло, та переможно прокрокувала екти немає можливості», — поді
на «Кроці». «Засипає сніг дороги» лився з нами Давид Янович.
Євгена Сивоконя отримав чотири
Пояснюється такий стан речей
міжнародні нагороди. Список просто — у держави на культуру
можна продовжувати. Усе це — немає грошей. Де таке бачено,
здобутки останнього десятиліття. щоб головну студію країни прос
Годі й говорити про «ситу» укра то зачиняли? А бачено таке у нас:
їнську анімацію, якою вона була на «Укранімафільмі» ще весною
за радянських часів.
скоротили всіх творчих працівни
Тоді розпочав переможну ходу ків, дирекція ходить на роботу раз
«Ведмедик і той, хто в річці живе», на тиждень, фільми, запущені
отримавши у 1967 році гранпрі у 2008 році, зараз «законсервова
«Золотий черевичок» у Празі. По но». А на консервах, як відомо,
тім були улюбленці поколінь «Ко довго не протягнеш.
заки» Володимира Дахна, які то
«Поки що все тримається, шко
нечисть зі світу зводили, то наре ла мультиплікації є, але ще тро
чених визволяли, то по Швейца хи — і все розсиплеться, втра
ріях та Арменіях збирали конкур титься зв’язок поколінь. І так ба
сні призи.
гато людей вже поїхало за кордон.
«Золоті деньки» мультвироб Зараз ніяких вагомих проектів не
ництва — 60–70 роки, коли віт передбачається, і стан абсолютно
чизняна анімаційна школа мала катастрофічний. У нас в країні
репутацію однієї з найсильніших тривають якісь політичні баталії,
у Союзі. Тоді наша найбільша сту та жодна людина не сказала про
дія «Київнаукфільм» (зараз «Укра культуру. Цим займаються ма

ленькі приватні студії», — вказує
на очевидне іменитий режисер.
ДЕ МУЛЬТИМІЛІОНЕРИ?
За кордон у пошуках грошей за
раз особливо не наїздишся: там
теж криза, і роботу радше дають
власним умільцям. Проте части
на наших фахівців вже давно змі
нила «немультяшну» Україну на
потенційних конкурентів — Ро
сію, Америку, Європу.
«У Франції дуже серйозна під
тримка держави: короткометраж
ні фільми фінансуються, на ТБ
відведено час, коли транслюють
ся мультфільми. Щоб показати
свою культуру, дипломати навіть
роздають за кордоном диски з ані
мацією французьких мультиплі
каторів», — розповів нашому ви
данню творчий керівник аніма
ційної студії «Тунгуру» Володи
мир Ликов.
Мультсеріал «Футбол поукра
їнськи» приватної донецької студії
«Тунгуру» — один з небагатьох, що
в цьому році «пробився» на наше
телебачення. Аніматори самі собі
торували шлях: разом з компанією
«Мультиарена» знайшли спонсора
(ним став банк), написали сцена
рій, намалювали мультик...
«Сім років тому, коли ми почи
нали, просто вміли малювати, на
приклад, Саша Колесник — геоде
зист, що просто завжди малював
карикатури, а зараз повністю
створена технологія виробництва
мультфільмів. У нас така собі
творча тусовка — чотири люди
ни, а під окремі проекти ми кли
чемо людей, — розповідає про
«живу» сьогоднішню українську
мультиплікацію Ликов. — Укра
їнський ринок дуже важкий, але
це все одно бізнес. І на цьому
можна заробляти гроші. Та, без
умовно, потрібна підтримка дер
жави, і необхідно виходити на
зовнішні ринки. Бо у нас дуже
важко, особливо з повагою до ін
телектуальної праці. Хоча в Укра
їні є величезний людський потен
ціал, але все це можна порівняти
з багаттям, яке зараз просто тліє».
За словами фахівця, роздмуха
ти полум’я здатні державна під
тримка, створення цивілізовано
го ринку та дотримання авторсь
ких прав. І тоді за 3–5 років укра
їнська мультиплікація разом із
численними героями, що зараз
спочивають у шухлядах, ожила б.
ДАРИНА БОНДАРЕНКО

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Легендарний аніматор
Давид Черкаський
охоче поєднує живих людей
та мультперсонажів
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КОРИСНЕ

БОРОДА З ВАТИ

Заговорити зуби

Маскарад
за викликом
ФОТО: УНІАН

Окрім Діда Мороза
та Снігуроньки, на Новий рік
можна замовити клоунів
та казкових тварин — чи стати
ними самому

Д

ід Мороз вже йде.
Якщо і ні, то ті, хто пік
лується, аби він прий
шов до вас, вже готові
до співпраці. Замовити
візит Діда у парі зі Снігуронькою,
подарунками і розважальною
програмою вже зараз не пробле
ма. Дід Мороз навіть листа вам
особисто, вашим дітям, колегам
і друзям може написати. Утім, каз
ковість коштує грошей, хоча за
вчасні замовлення — дешевші.
НОВОРІЧНА АРИФМЕТИКА
Звісно, найбільше чекають на Ді
да Мороза і Снігуроньку діти. Очі
куваного гостя ваша дитина поба
чить приблизно за 180 гривень.
Щоправда, за ці гроші прийде тіль
ки Дід Мороз, і візит буде нетрива
лий — 15 хвилин. За цей час гість
послухає віршик чи пісеньку, зага
дає загадки і за правильну відпо
відь дасть приз. Обов’язково сфо
тографується з дитиною і, насам
кінець, вручить подарунок, за
вчасно куплений батьками.
Якщо діток у вас двоє чи троє, то
за кожного з них доведеться до
платити ще по 20 гривень. Це мі
німальний пакет такої новорічної
послуги. Коли ви готові викласти
300 гривень, то Дід Мороз прийде
вже зі Снігуронькою. Окрім міні
мального пакету, дитя послухає
п’ятихвилинну казочку від Снігу
роньки та отримає іменну листів
ку від Діда Мороза. Тривалість ві
зиту — 20 хвилин. Доплата за ще
одну дитину — 30 гривень.
Програма максимум для вашого
нащадка за вартістю необмежена,

але може коштувати не менше 400
гривень. Плюс 50 гривень за брати
ка чи сестричку. Тоді окрім вищезга
даних послуг, Дід Мороз принесе по
дарунки власні — пакунок цукерок
і ще якусь дрібничку, та видасть спе
ціальний сертифікат про візит до ва
шої дитини. У дерев’яній рамці.
Важливий і час, коли Дід Мороз
прийде — 31 грудня тарифи щонай
менше подвоюються. Цього дня ві
зит тільки Діда Мороза з 19:00 до
23:00 коштуватиме щонайменше
450 гривень. Якщо він у цей час

Візит Діда Мороза
31 грудня коштуватиме
щонайменше
450 гривень. Якщо він
прийде
зі Снігуронькою — 700
прийде зі Снігуронькою — не мен
ше 700 гривень. Все це спеціальні
ціни для завчасного замовлення.
Чим ближче до Нового року, тим
казка обіцяє бути дорожчою.
Діду Морозу значно важче зди
вувати дорослих. Нині за 2000 гри
вень, наприклад, Дід Морозальпі
ніст постукає у вказане вами вікно
на будьякому поверсі. Прочитає
віршик тому, хто вікно відчинив,
і подарує подарунок — цукерки та
іграшкового тигра. Для цього тре
ба лише попросити ключ від даху
у ЖЕКу, якщо він зачиняється, та
позначити вікно червоною стріч
кою. 31 грудня така послуга кош
туватиме вже 3800 гривень.

Якщо різко почав боліти зуб, а потрапити до лікаря ви не
встигаєте, скористайтеся народними рецептами. Вони хоч і не
вилікують, проте допоможуть вгамувати біль на деякий час.
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

САМ СОБІ ДІД
Витрати на Діда Мороза будуть
принаймні дешевшими, якщо ста
ти ним самому. Прокат костю
му — 150 гривень за добу. Але цим
коштом ви зможете організувати
візит Діда Мороза не лише до влас
них нащадків, але й до колег та
друзів.
«Костюми Діда Мороза у нас ще
вільні на усі дні з 31 грудня включ
но, — повідомили нашому видан
ню в пункті прокату карнавальних
костюмів. — Зараз чимало людей
телефонує і цікавиться новорічни
ми костюмами, але поки що ніхто
не бронює».
Щоправда, треба урахувати, що
на час користування костюмом
у пункті прокату треба залишити
заставу — 1200 гривень. Прокат
костюму Снігуроньки обійдеться
у 350 гривень. Застава —
1500–2000 гривень.
«Ми тепер узагалі не витрачає
мо грошей на Діда Мороза, — ка
же 32річний Андрій Назаров. —
Дружина роки три тому пошила
костюм. Раніше Дідом Морозом
був я. Тепер, коли діти підросли
і з’явився ризик, що вони мене
впізнають, костюм вдягає сусід до
моїх дітей, а я відповідно граю Ді
да Мороза перед його п’ятирічною
донькою».
ТВЕРЕЗІСТЬ З ГАРАНТІЄЮ
Для святкування Нового року у ди
тячому садочку чи школі можна
замовити новорічну шоупрогра
му з Дідом Морозом, Снігуронь
кою і казковими героями. Їхній
вибір чималий. Вартість шоу — від
однієї тисячі гривень (до 28 груд
ня), тривалість — одна година. За
додаткову плату можна замовити
шоу з мильними бульбашками —
2000 гривень за 30 хвилин, дреси
рованих котів — 1800 гривень за
40 хвилин чи виступ справжнього
фокусника — 1000 грн за 35–40
хвилин. Вартість зростає у залеж
ності від тривалості програми.
Півтори години коштуватимуть
вже 1500–1900 гривень.
Окрім свята для дітей, замовни
ку майже завжди гарантують, що
їхні діди не курять і прийдуть не
напідпитку. Утім, перед тим, як за
мовити послуги, варто навідатися
до тих, хто вам обіцяє Діда Моро
за та Снігуроньку.
«Минулого року ми наосліп за
мовили Діда Мороза та Снігуронь
ку у дитсадок, — каже 27річна ки
янка Тетяна Сушко. — Претензій
до артистів не було жодних — про
грама не втомлювала дітей, їм бу
ло весело. Однак, фото зі Снігу
ронькою виглядали досить екзо
тично — артистка була яскраво
вираженої азійської зовнішності».
Другим важливим атрибутом
дитячого новорічного свята є кос
тюми. Вартість прокату колива
ється у межах від 45 до 150 гри
вень. Застава — 150–400 гривень.
Вибір на будьякий смак — казко
ві та мультяшні герої, звірята, сні
жинки та принцеси. Карнавальні
костюми можна купити — близь
ко 80 гривень за костюм принце
си або чаклунки і 120–150 — за
костюм Мальвіни чи Червоної Ша
почки. Аби ж пошити карнаваль
ний костюм, необхідно викласти
щонайменше 300 гривень.
Радості додасть персональний
лист від Діда Мороза. За 30–35 гри
вень він надійде вашій дитині
поштою. Такий лист та ваше по
чуття гумору додасть гарного на
строю і друзям, і колегам.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО

Доволі ефективний рецепт при гострому зубному болі — завари
ти шавлію і полоскати хворий зуб теплою настоянкою, намагаю
чись якомога довше тримати її на хворій ділянці. Робити це слід
3–5 разів протягом 15–30 хв. — і біль вщухне.
Ще один народний спосіб — допоможе не лише зуб заспокоїти,
а й вірус грипу долає. Треба покласти у вухо загорнутий в марлю
дрібно нарізаний шматочок ріпчастої цибулі (у праве вухо, якщо
зуб болить ліворуч, і навпаки — якщо хворий зуб праворуч) — до
зникнення болю.
І це не єдиний спосіб зняти біль за допомогою цибулі. Також ці
лителі радять розрізати цибулину навпіл і розрізаним боком по
класти її на ліктьовий згин лівої руки, якщо зуб болить праворуч,
і навпаки, якщо ліворуч. Цибулину слід закріпити бинтом на ру
ці. Приблизно за 10–15 хв. біль мине, і цибулину можна буде
прибрати.
Виявляється, що зубний біль лікує й інший корисний овоч —
часник. Якщо зап’ясток із внутрішньої сторони натерти часником,
а дрібно покришені часточки покласти на місце, де прощупуєть
ся пульс, прикрити пластиром і забинтувати, біль мине. Правило
лікування таке ж, як і з цибулиною: якщо зубний біль відчуваєть
ся на правому боці, часник прикладайте до пульсу лівої руки,
і навпаки.
При зубній невралгії в дупло зуба вкладіть ватний тампон, про
сочений соком цибулі — неприємно, але дієво.
Інший досить поширений спосіб — потримати в роті великий
ковток горілки — ясна поглинуть трохи алкоголю, й зуб оніміє.
Але решту слід виплюнути.
Допомагають і полоскання солоною водою (1 чайна ложка со
лі або соди на 1 склянку води). Кожен ковток потримайте у роті,
прополощіть зуб, сплюньте.
Для пом’якшання болю можна випити аспірин (дорослим) кож
ні 4–6 годин. Але не відкладайте візит до стоматолога. І не при
кладайте тепло — воно посилить зубний біль. Краще прикласти
до хворого зуба або на щоку шматочок льоду (на 15 хв. 3–4 рази
на день).

Природний
дезодорант

Перша допомога
від морозу

У якості дезодорантів викорис
товують речовини, які послаб
люють або усувають неприємні
запахи. До таких речовин, до то
го ж — економних — належить
звичайне активоване вугілля.
Наприклад, таблетки або грану
ли активованого вугілля можна
покласти у марлеві мішечки
і розмістити їх у туалеті, ванній
кімнаті, комірці і навіть у холо
дильнику. Дія такого поглинача
триває 2–3 тижні, після чого йо
го треба замінити свіжим або
відновити. Для відновлення
«відпрацьоване» вугілля слід
прогріти у духовці 3–4 години
за температури 250–300°С.
Активоване вугілля добре
видаляє і будьякий затхлий
запах у кімнаті. А ще його час
то використовують виробники
взуття — для виготовлення
спеціальних устілок, що по
глинають запах поту і знижу
ють пітливість. У таких устіл
ках прокладають фільтри з ак
тивованого вугілля, які дозво
ляють протягом тривалого ча
су не знімати взуття і не турбу
ватися про неприємний запах
або спітніння ніг. Крім поту,
активоване вугілля вбирає
в себе шкідливі бактерії, захи
щаючи ноги від різних за
хворювань.

Відморозити пальці ніг і рук, ву
ха і ніс можна навіть за не над
то сильного морозу. Під дією хо
лоду у цих частинах тіла посту
пово сповільнюється кровообіг.
І якщо вчасно не надати допо
могу — гинуть клітини тканин.
Тож щоб не відморозити собі
руки або ноги, не носіть взимку
тісні взуття, одяг або рукавич
ки, а також сирі одяг і взуття.
Якщо ж сталася прикрість,
і ви помітили перші ознаки об
мороження, передусім спробуй
те активно зігріти відморожені
кінцівки, ніс або вуха.
При незначному відмороженні
розітріть шкіру чистою тканиною
до почервоніння, обробіть по
страждалі ділянки спиртом, вазе
ліном, олією. Якщо відморожені
ноги і руки, обмийте їх теплою во
дою з милом, обробіть спиртом.
Для ніг корисним буде легкий ма
саж, можна зігріти їх у теплій ван
ні. Потерпілому треба випити
щось гаряче — наприклад, чай.
Відморожені кінчики пальців
опустіть у ванну з теплою водою
(37–40°С) й акуратно розтирай
те їх до легкого почервоніння
шкіри. Тримати відморожені
руки під холодною водою або
розтирати їх снігом не можна —
дрібні кристали снігу тільки
травмують шкіру.
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Квіти для фанатів

ГОРОСКОП (21P27 ГРУДНЯ)

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

У Києві презентували логотип
ЄВРО<2012: поляки обурені, українці
мовчать, росіяни критикують

Д

ві квітки, які символізу
ють Польщу та Україну,
і м’яч на зеленому стеблі.
Це — офіційний логотип
ЄВРО2012, який УЄФА
представила на Михайлівській пло
щі в Києві. Його розробив порту
гальський художник Хелдер Пам
біньйо. На його думку, цей логотип
символізує розквіт футболу.
Символ представляє собою квітку
з футбольним м’ячем зверху. А вни
зу — два бутони, один — в кольорах
українського прапора, інший —
польського. «Творимо історію ра
зом», — таким буде слоган ЄВРО
2012 року.
Творець логотипу розповідає, що
його метою було об’єднати дві кра

їни в одному символі. «У Польщі
і України є відмінності в культурі.
Якщо створювати два окремі симво
ли країн, вийде гірше. Квіткова те
ма прийшла мені, коли я побачив
витинанку. Я відразу зрозумів, що
з цього може щось вийти, і викорис
товував цей мотив», — поділився
розробник.
В Києві на церемонію прибули
Президент Віктор Ющенко, голова
УЄФА Мішель Платіні, президент
Федерації футболу Польщі Гжегош
Лято та його український колега
Григорій Суркіс. А ще — мери укра
їнських та польських міст, в яких від
будуться матчі ЄВРО2012.
Під час презентації логотипу пре
зидент ФФУ Григорій Суркіс ще раз
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подякував УЄФА і особисто Мішелю
Платіні за довіру до України та Поль
щі, а також пообіцяв, що фінальна
частина єврокубку пройде на висо
кому рівні. А президент польської
федерації футболу Гжегош Лято за
уважив, що логотип ЄВРО2012 бу
де легко впізнаваний у всьому світі,
і його швидко запам’ятають усі вбо
лівальники.
Але вболівальники, принаймні
в Польщі, не дуже задоволені. По
ляків обурило те, що дизайнер ло
готипу «переплутав» кольори поль
ського білочервоного прапору,
зробивши червоний ззовні, а білий
всередині. «Це просто цирк, бруд
і провінціалізм», — коментують
поляки.
В Україні поки ж ніхто особливо
не обурений. За нас це несподіва
но зробили росіяни: відомий ди
зайнер Артемій Лебедєв зазначив,
що логотип принижує українців:
жовтоблакитна квітка чомусь
опинилась унизу та виглядає «при
гнічено».

КРОСВОРД

Овен (21.03 — 20.04)
Зараз вас оточують гідні
люди, готові у важку хви<
лину прийти на допомогу
і підтримати. У вас зараз
також з’являться нові плани та ідеї,
відкриються нові життєві перспекти<
ви. Водночас не виключені складнощі
у ділових відносинах, тому не варто
зараз нехтувати інтересами інших
людей.
Тілець (21.04 — 21.05)
Цей тиждень — період
везіння для вас: само со<
бою нічого не з’являти<
меться, але дуже широкі
можливості дозволять
вам реалізувати практично будь<яке
бажання. Варто використати це для
саморозвитку і навчання. Зараз важ<
ливо уникати пасивності, не жаліти
себе, а діяти і розвиватися.
Близнюки
(22.05 — 21.06)
Цього тижня ви можете
отримати нові знання, які
допоможуть вам розши<
рити й поглибити свої уявлення про
будь<що, перейняти новий досвід.
Вдалими будуть справи, пов’язані
з навчанням, спілкуванням з інозем<
цями і поїздками. Будьте обережни<
ми у побуті та з новими медика<
ментами.
Рак (22.06 — 23.07)
Зараз у вас посилиться
інтуїція в питанні інвести<
цій, з’являться нові мож<
ливості для отримання
кредитів. Водночас у родинних сто<
сунках може виникнути напруга —
через амбіції: ваші або партнера. На<
магайтеся уникати найменших конф<
ліктів з родичами, особливо зі стар<
шими за вас.
Лев (24.07 — 23.08)
Якщо плануєте побачення
або приємне дозвілля
з родиною — зараз для
цього вдалий період. Зірки
цього тижня пророкують вам цікаві
знайомства або початок нових відно<
син. Це допоможе вам пережити за<
вантажений період на роботі. Нама<
гайтеся працювати за планом, уни<
кайте суєти і поспіху.
Діва (24.08 — 23.09)
Цього тижня вам варто
зайнятися своїм здо<
ров’ям — пройти курс
профілактики або ліку<
вання. Важливо бути по<
зитивно налаштованими. У цей пері<
од на вас чекає багато творчих
справ і занять, у яких ви зможете
добре проявити себе. Однак вони
вимагатимуть від вас енергії та мате<
ріальних витрат.

Терези (24.09 — 23.10)
Зараз ви налаштовані ро<
мантично, стосунки з парт<
нером стануть більш тепли<
ми та м’якими, а самотні Те<
рези можуть зустріти другу половинку.
Це сприятливий час для вечірок, зна<
йомств і побачень. Однак не забувайте
про рідних — будьте до них уважними
і дослухайтеся до їхньої думки.
Скорпіон
(24.10 — 22.11)
На початку тижня вирі<
шіть побутові питання:
затишок і комфорт
у домі — те, що вам
вдасться найкраще. Тиждень буде
багатим на спілкування. Зараз ваші
слова будуть вагомими, а від обіця<
нок відмовлятися буде непросто. Ре<
тельно перевіряйте інформацію
і тільки після цього приймайте
рішення.
Стрілець
(23.11 — 21.12)
Будь<які подорожі будуть
для вас вдалими і легки<
ми, ви багато спілкувати<
метеся з друзями і рідними. Однак
не забудьте вирішити важливі фінан<
сові справи, бажано самостійно. Від
ваших рішень зараз залежатиме —
у який бік зміняться ваші доходи про<
тягом найближчого майбутнього.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Все, пов’язане з грошима,
вам зараз вдаватиметься.
У цей період у вас з’явить<
ся «нюх» на гроші, який до<
поможе приймати макси<
мально правильні рішення, опинятися
в потрібному місці і в потрібний час.
Тиждень вдалий і для покупок. Водно<
час старайтеся стримувати емоції —
конфлікти вам зараз ні до чого.
Водолій
(21.01 — 19.02)
Цього тижня зірки радять
вам зайнятися плануван<
ням — здійсниться все,
що ви ретельно обдумаєте. Варто
приділити увагу й духовному розвит<
ку, відвідати храм, зайнятися медита<
цією. Будьте обережними з пропози<
ціями від незнайомих людей — висо<
кий шанс втягнути себе у ризиковану
авантюру.
Риби (20.02 — 20.03)
На початку цього тижня
вам варто відпочити і при<
ділити час собі — відвіда<
ти сауну, басейн або ма<
саж. Зараз ви зможете надихнути
оточуючих своїми задумами або ж
самі надихнутися чиїмись ідеями.
Не виключена можливість поліпшити
свої перспективи у бізнесі або
творчості.

АНЕКДОТИ
По горизонталі: 1. Молочний сік гевеї.
5. Правила лицарської честі. 8. Філософське
вчення про мораль. 9. Чиновник по нагляду за
пресою. 10. «Пальто» в гардеробі військово<
го. 11. Тканина «в рубчик». 14. Шашки для ак<
сакала. 16. Основа для вишивання. 18. Сол<
датський тютюнець. 20. Змагальна форма за<
купівлі. 21. Русалка з грецького струмка.
22. Баштовий годинник з музикою. 23. Верти<
кальний пам’ятний знак. 25. Жир в м’ясній юш<
ці. 28. «Кафе» у Середній Азії. 32. Морда у по<
росяти. 33. Ринкова міра для насіння. 34. Шоу
биків і ковбоїв. 35. «Сходи» для коляски.
36. «Капітан» у козаків.
По вертикалі: 1. Деталь верхнього одягу.
2. Причіпна частина паровоза. 3. Головний
м’яз організму. 4. Кінцева частина руки.
5. Вузький шийний шарф. 6. Рухома частина
крила літака. 7. Невпинний осінній дощ.
11. Елемент електричного ланцюга. 12. «Кро<
кодил» з острова Комодо. 13. Виріб з ниток.
15. Сорт великих яблук. 17. Донка чи спінінг.
19. Двоскладова віршована стопа. 23. Пріз<
висько жорсткого начальника. 24. Зразкова
одиниця вимірювання. 26. Етна за своєю сут<
тю. 27. Дає підказки політику. 29. Решка для
нумізмата. 30. Сполучає дві точки дуги.
31. «Молодший брат» компресора.

Відповіді на кросворд з минулого номера:
По горизонталі: 1. Штурвал. 5. Таксист. 8. Крона. 9. Нюанс. 10. Чуприна. 11. Секта. 13. Кисет. 16. Оскал. 19. Матрос. 20. Альков. 21. Тютюн. 22. Стебло.
23. Джинси. 24. Вуйко. 27. Драже. 30. Графа. 32. Флагман. 33. Аташе. 34. Огляд. 35. Добуток. 36. Статист.
По вертикалі: 2. Турне. 3. Вдача. 4. Лампас. 5. Тятива. 6. Кунак. 7. Сонце. 11. Самосад. 12. Котлета. 14. Секунда. 15. Товщина. 16. Остов. 17. Китай. 18. Лан<
до. 25. Уламок. 26. Компас. 28. Ретро. 29. Ефект. 30. Гнома. 31. Фаянс.

На наших дорогах повно
повнісінько лицарів.
І завдяки їм наш дорожній
рух наближається до ри
царських турнірів.
zzz
У центрі Пітера пограбова
но квартиру. По відбитку
долоні злочинця криміна
лістам вдалося встановити,
що жити він буде довго
і щасливо, але великого ко
хання так і не зустріне.
zzz
Три стадії дорослішання чо
ловіка.
1) Він вірить в Діда Мороза.
2) Він не вірить в Діда Мо
роза.
3) Він — Дід Мороз.
zzz
Якщо дуже довго дивитися
на південь, нічого не робля
чи, то на потилиці виросте
мох.
zzz
Приїжджий питає у одесита:
— То де ж ваша Дериба
сівська?
— Так вам же ще їхати на
тролейбусі сім зупинок! —
відповідає одесит.
— Що ви кажете?! — обурю
ється приїжджий, — Я їхав

на тролейбусі, і мені сказа
ли, що потрібно виходити.
— А ви коли їхали, сиділи
чи стояли?
zzz
— Послухайте, цей сир я ку
пив у вас вчора...
— Так, а в чому справа?
— Ви сказали, що він швей
царський.
— Так.
— Він звідти імпортований
чи депортований?
zzz
Вранці. Теща виходить
зі своєї кімнати проводити
зятя на роботу і скаржить
ся: «Всю ніч комар кусав —
вранці прокинулася, а по
душка в крові».
Зять — «Так його опісля
нудило!»
zzz
— Що за дивну рослину зоб
ражено на українськополь
ському логотипі
ЄВРО2012?
— Судячи з числа українсь
ких і польських заробітчан
в Європі, це перекотиполе...
zzz
Всі спроби узяти все і поді
лити завжди закінчуються
на першому етапі — узяти.

