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Кожен із нас хоче гідного життя. З високими цілями і світлими
мріями, гідністю і впевненим рухом уперед.
Це прагнення єднає усіх без винятку українців
ПІДСУМКИ РОКУ

Головні події 20098го
Прагнення
жити!

Х

отів було почати цю ко
лонку в останньому цьо
горічному випуску нашої
газети з уже традиційного
«ось і минає ще один рік
нашого життя». Та піймав себе на
думці, що у такій фразі вчувається
якийсь смуток чи то жаль. А має
бути навпаки — ніякого песиміз
му, зневіри чи, не дай Боже, роз
пачу! Адже, оцінюючи прожитий
рік свого життя, ми не лише під
биваємо підсумок зробленого та
набутого, складаємо баланс між
втраченим і набутим. Насампе
ред, усі ми думаємо про рік прий
дешній. Складаємо плани і плека
ємо надії. Розраховуємо на те, що
наступний відрізок нашої життє
вої дистанції буде для нас кра
щим, насиченішим, багатшим, яс
кравішим. Віримо, що в душах на
ших буде більше спокою, у роди
нах — достатку, у країні — ладу.
Думаю, що саме так і станеться,
з нашої волі та з Божої ласки.
Та все ж окинути поглядом рік,
що минає, варто для того, щоб
зрозуміти, що готує нам наступ
ний. А порядок денний, принайм
ні, першого півріччя випливає
з того, що відбувається в країні
зараз. Тобто виборів помножених
на економічну кризу. Вихідні по
зиції не вельми оптимістичні, хо
ча саме завершення виборчої
кампанії дає надію на те, що краї
ну перестане лихоманити, а вла
да, нарешті, приступить до вико
нання своїх обов’язків і почне
опікуватися державою.
Вибори — і це сумна українська
традиція — привносять у наше
життя багато несуттєвого, зайво
го, злого. Ми пересвідчилися, що
прагнення вибороти владний скі
петр для багатьох політиків зать
марює такі вічні цінності, як
честь, совість, порядність і відпо
відальність. Що ж, судитимемо
про них за їхніми ділами. Зреш
тою, і в політиці настане оновлен
ня. І перші ознаки цього чіткіше
окресляться саме у 2010 році. Ко
ли місцеві громади обиратимуть
собі владу. Коли на високих поса
дах у Києві з’являться нові особис
тості. Коли, імовірно, буде переоб
рано парламент, в якому одер
жать представництво прагматич
ні, професійні, українські політич
ні сили. Зокрема, Єдиний Центр.
А коли політичні потрясіння
вляжуться, влада змушена буде
зайнятися країною: економікою,
соціальною сферою, довкіллям,
медициною. Їй просто нікуди буде
подітися, бо подальший занепад
держави означатиме неминучий
крах неефективної влади. І сус
пільство вже не витримає подаль
ших експериментів над собою.
Бо кожен із нас хоче гідного
життя. Не боротися за кожну хви
лину, а саме повноцінно та повно
кровно жити. З високими цілями
і світлими мріями, гідністю і впев
неним рухом уперед. Напевно, са
ме це прагнення єднає усіх без ви
нятку українців — це прагнення
жити! Бажаю, щоб воно обов’яз
ково втілилося для всіх нас.

В

пам’яті українців 2009й
передусім залишиться як
рік економічної кризи.
Масові скорочення на під
приємствах, перехід на
неповний робочий день, менші зар
плати — та вищі ціни. Сотні тисяч
людей досі не можуть отримати
вклади із майже збанкрутілих бан
ків, які, до того ж, почали масово за
бирати у боржників квартири та ма
шини. І звісно, боляче вдарило по ки
шені українця здешевлення гривні.

Усе це відбувалось на тлі полі
тичної нестабільності, а подеку
ди — відкритого протистояння по
літичних сил і гілок влади. У пар
ламенті кілька разів провалювали
ся спроби нових об’єднань, що
остаточно довело — потрібне пе
резавантаження влади й нові, про
зорі правила гри.
Саме у рік нестабільності про
йшли перевибори влади на міс
цях — у 23 регіонах України. Ці пе
регони, наче лакмусовий папі

Розстановка
по місцях
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Місцеві вибори випали з поля
зору політичних «динозаврів» —
всі їхні сили кинуто на боротьбу
за головне крісло країни

В

2009му країною про
котилася хвиля поза
чергових виборів — до
місцевих органів вла
ди. Голів міських, сіль
ських і селищних рад, а також де
путатів облрад обирали у всіх ре
гіонах України, окрім Києва і Се
вастополя. Та не встигли скінчи
тися місцеві перегони, як розпо
чалися президентські.
СИЛА У ДРІБНИЦЯХ
Неважливі для більшості партій
місцеві вибори в цілому пройшли
без ексцесів. Однак результати
перегонів до Тернопільської обл
ради стали відверто сенсаційни
ми — більшість голосів набрали
Єдиний Центр (14%), Свобода
і Партія регіонів, відтіснивши

БЮТ, який раніше мав найбільшу
підтримку в регіоні.
Перемога на тернопільських
виборах — перша серйозна заяв
ка Єдиного Центру як впливової
політичної сили. Партія отрима
ла 22% відсотки перемог і 16% го
лосів під час кампанії. «Ми розбу
дили від сплячки таких партійних
монстрів, як ПР та БЮТ, в яку во
ни впали через занадто довге пе
ребування у Києві. Ми змусили їх
не ділити вибори на малі й вели
кі, а йти у «поле» і працювати на
всіх рівнях», — зазначив голова
Єдиного Центру, народний депу
тат Ігор Кріль, коментуючи поза
чергові вибори.
Ще одним результатом кампа
нії стало те, що уперше всі без ви
нятку політичні сили заговорили

рець, виявили справжній інтерес
політичних сил до вирішення кон
кретних проблем. Адже статисти
ка засвідчила: найбільші парла
ментські партії на місцевих вибо
рах були найменш активними.
Адже великим гравцям було чим
займатися. Особливо цинічними ви
глядали скандали з депутатами БЮТ
Лозинським і кількома його колега
ми, прізвища яких прозвучали
у «справі педофілів» в «Артеку». «Ве
лика політика» України була оста

точно скомпрометована і міністром
пиятиком у німецькому аеропорту.
Під кінець року — у жовтні —
спалахнула грипозна паніка, і на
поверхню спливли корупційні по
дробиці з медичної галузі. І все
це — на тлі агресивної політичної
боротьби: чим ближче до виборів,
тим бруднішою ставала конкурен
ція. З таким підсумком Україна пі
дійшла до 2010 року і виборів пре
зидента. Якими були основні віхи
минулих 12 місяців — далі.

про необхідність відкритих пар
тійних списків, хоча досі відповід
ного законодавства депутати не
ухвалили.

Азартні ігри
припинено

КАНДИДАТИ ПІШЛИ
НА МАКСИМУМ
Відсотки, отримані партіями в об
ластях, також показали, наскіль
ки змінилась карта політичної до
віри в Україні. Це змусило канди
датів на посаду президента розпо
чати агітацію у провінції.
Старт перегонів за головне
крісло держави ледь не перетво
рився на фальстарт — кампанія
реально розпочалась ще влітку, за
кілька місяців до офіційно дозво
леного терміну. Яскрава реклама
на кілька тижнів раніше, ніж до
зволено законом, показала швид
ше особисті страхи та амбіції кан
дидатів, ніж переконала підтри
мати їх. Відтак, із початку кампа
нії до середини грудня рейтинги
суттєво змінились: не всім, кому
довіряли громадяни ще у жовтні,
довіряють і нині.
Більшість соціологічних опиту
вань сходяться в оцінці лідерів гон
ки — перше місце має шанс отри
мати Віктор Янукович, друге —
Юлія Тимошенко. Однак найціка
вішою буде боротьба за третє міс
це. «Людина, яка займе третє міс
це, отримає всі переваги. Той, хто
займе друге — піде в опозицію. То
му і є такою гострою сьогодні бо
ротьба, тому так важко нашим де
мократам об’єднатися», — пояснив
ситуацію лідер Єдиного Центру Вік
тор Балога. На його думку, третє
місце цілком може посісти чинний
президент Віктор Ющенко.
Лідер Єдиного Центру запропо
нував демократичним кандида
там об’єднатися в інтересах дер
жави та обрати єдиного кандида
та. Однак через особисті амбіції
претендентів, ідея не знайшла
відгуку. «Виборцям варто замис
литися, чи дійсно ті, хто назива
ють себе українцями і присяга
ються у відданості демократії,
чесні перед собою та людьми.
Остаточна відмова від висунення
єдиного кандидата означає, що
приватне взяло гору над суспіль
ним», — сказав Віктор Балога.
Кого з кандидатів підтримає Єди
ний Центр, вирішить опитування
членів партії. Віктор Балога не ви
ключає, що остаточним вердиктом
може стати нейтралітет політичної
сили. Поки ж на замовлення Єди
ного Центру соціологічна група
«Рейтинг» провела дослідження
громадської думки в Україні. За йо
го результатами, явка виборців
17 січня складе 72%. Прихильність
українців поділяється таким чи
ном: Віктор Янукович — 33,8%,
Юлія Тимошенко — 18,8%, Арсеній
Яценюк — 5,9%, Віктор Ющенко —
5,5%, Сергій Тігіпко — 5,5%. Реш
та кандидатів можуть набрати не
більше 4% голосів.

В

ід травня в Україні забороне
ні азартні ігри. Закон ухвали
ли після драматичної пожежі
у Дніпропетровську, коли в залі
гральних автоматів загинули люди.
Однак однорукі бандити про
довжують грабувати українців.
Бізнес просто перейшов у тінь: за
мість казино відкрилися «інтерак
тивні клуби». Хоча можна було пі
ти й цивілізованим шляхом. Як
пропонував Єдиний Центр, можна
було винести гральний бізнес за
межі міст і підвищити контроль за
ним. Законопроект авторства
голови партії Ігоря Кріля пропону
вав почергові дії, щоб і людей за
хистити, і галузь не загнати в тінь.
Такий шлях обрали країни Заходу.

Перший тест
на зрілість

Ц

ього року, аби потрапити до
вишу, школярі вперше скла
дали універсальні тести:
Україна відповідно до Болонсько
го процесу запровадила зовнішнє
оцінювання знань. А 15 грудня
розпочалася реєстрація на оціню
вання в наступному, 2010 році.
Система до кінця не випробува
на, хоча школярі та освітяни вва
жають її найкращим засобом
проти корупції. Та самі тести мо
жуть опинитися поза законом —
відповідний акт депутати не ухва
лили досі. Заступник голови Єди
ного Центру, народний депутат
Леся Оробець наполягає на негай
ному прийнятті документу. «За
кон про тестування необхідний,
щоб ми були певні, що дороги на
зад не буде», — підкреслила голо
ва профільного підкомітету Вер
ховної Ради. За словами Оробець,
від цього залежить, чи буде в Укра
їні якісна європейська освіта,
а у вишах — хабарі.
ФОТО: УНІАН
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Шлюб
з прорахунку
Численні спроби створити нову
коаліцію і подолати кризу
провалились — амбіції політиків
ще глибше загнали країну в кризу

С

еріал «коаліціада » про
довжився і 2009 року.
Навесні в Україні заго
ворили про таємні пе
ремовини між предс
тавниками двох великих парла
ментських фракцій — щодо май
бутньої коаліції. Чутки вибухнули
сенсацією, коли Янукович і Тимо
шенко, непримиренні вороги, зу
стрілися вічнавіч — у пошуках
спільної мови.
ВИБОРИ БЕЗ ВИБОРУ
Справжньою інформаційною вибу
хівкою зірвався проект конституції,
написаної «сердечними» та «біло
синіми». Та оприлюднили її не

змістовної антикризової програми.
Саме такий «План оновлення кра
їни» Єдиний Центр презентував
Верховній Раді ще у лютому — за
три місяці після старту кризи. Але ні
тоді, ні згодом ані влада, ані біль
шість у парламенті не спромоглися
прийняти спільний пакет антикри
зових дій. Як результат — криза три
ває понад рік. На межі банкрутства
державні фінанси, відкладене прий
няття бюджету на наступний рік.
«Відповідальність за провал бюд
жетного процесу Кабінет Міністрів
та Верховна Рада мають поділити
порівну. Провина уряду в тому, що
він до цього часу не подав проект
бюджету на 2010 р. до парламенту.

Країні треба припинити жити за передвиборними
сценаріями, розробленими технологами.
А політикам — припинити нагнітати паніку навколо
проблем, що приносять їм політичні дивіденди
учасники таємних перемовин,
а журналісти. Це була дійсно шлюб
на угода: сторони брали на себе зо
бов’язання «кохати» одне одного
щонайменше наступні п’ять ро
ків — на такий строк заборонялися
всі вибори. Мовляв, країну, яка
страждає від кризи, потрібно буде
так довго приводити до тями, а ви
бори — додаткове виснаження для
економіки. Тому демократичні
процеси лише заважатимуть.
ПРОТИСТОЯННЯ БЕЗ ЗМІСТУ
Ідея об’єднати політичні сили, щоб
швидше здолати кризу — здорова.
Але не у вигляді узурпації влади, на
голошують у Єдиному Центрі. В ін
тересах країни інше об’єднання —
депутатів та урядовців навколо

А парламент, захопившись вибора
ми, не задіяв жодних механізмів
впливу на уряд, і сам сповільнив
бюджетний процес», — перекона
ний член Президії Єдиного Центру,
народний депутат України Василь
Петьовка.
«Країні треба припинити жити
за передвиборними сценаріями,
розробленими технологами. По
літикам слід припинити нагніта
ти паніку навколо проблем, що
приносять їм політичні дивіден
ди», — вважає голова Єдиного
Центру Ігор Кріль. На його думку,
країну може вивести з кризи ли
ше злагоджена робота парла
ментських фракцій і Кабміну та
першочергове прийняття бюдже
ту на 2010й рік.

Друга газова
Рік почався з чергової війни
за газ та кабальних угод з Росією

Н

ову угоду між «Нафто
газом» та «Газпро
мом» можна назвати й
мирним договором,
і договором про капі
туляцію. Вона поставила крапку
в майже місячній газовій війні,
коли в Україні та Європі раптом
«похолоднішало». Угода відкрила
кран з паливом, але загнала
Україну в халепу: «рятівні» конт
ракти з Росією стали зрадою на
ціональних інтересів.
ХОЛОДНА ЗИМА 2009ГО
Ситуація напередодні підписання
угод була вибухонебезпечною.
Ще 2008го Україна заборгувала
«Газпрому» понад два мільярди
доларів. Не було контракту, за
яким Київ мусив купувати пали
во. Росія почала вимагати негай
них розрахунків за газ і запропо
нувала новий, дорожчий, дого
вір — 250 доларів за тисячу кубо
метрів замість торішніх 197.
Спроби України поторгуватися
наштовхнулись на агресивну реак
цію Кремля. Президент Дмитро

Бої на світовій арені
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Міжнародна
політика країни
майже цілий
рік була
«безголовою»
2009й став роком протверезіння
у стосунках між Києвом та Брюс
селем: українці нарешті зрозумі
ли суть євроінтеграції, яка вимі
рюється не кількістю саммітів на
найвищому рівні, а, приміром,
вартістю візового збору та прос
тотою оформлення документів
і ведення справ у ЄС.
Рік почався обнадійливо:
у травні офіційно стартував про
ект «Східне партнерство», за
яким мав посилитися діалог між
Україною та Європейським Сою
зом. Утім, жодне з анонсованих
завдань — підписання угоди про
асоціацію та зону вільної торгів
лі досі не виконано. І не дивно,
адже з березня по жовтень укра
їнське зовнішньополітичне ві
домство було обезглавлено зусил
лями двох найбільших фракцій
у парламенті.

Наразі далі закликів і голослів
них обіцянок жодна з цих політ
сил у зовнішній політиці не пішла.
Натомість Єдиний Центр зайняв
активну позицію. У травні партія
звернулася до посольств усіх дер
жав ЄС із чіткими вимогами. Го

ловна — спростити візовий ре
жим з Україною, у відповідь на
скасування віз нашою державою
у 2005 році. Акція «Вікно в Євро
пу» пройшла у двадцяти восьми
містах країни та об’єднала понад
10 тисяч активістів.

Медведєв почав лякати українську
владу суворими європейськими ці
нами. Це стало початком відкритої
конфронтації. «Нафтогаз» повідо
мив росіянам: Україна відібрала із
транзитної труби 21 мільйон кубів
на технічні потреби при транспор
туванні. Але «Газпром» звинуватив
Київ у крадіжках. Тоді Україна вза

Україна буде сплачувати
за газ, який їй не
потрібен, або витрачати
гроші на величезні
штрафи
галі відмовилася постачати ро
сійський газ на Захід. На 18 країн
Європи повіяло зимовим холодом.
Суперечки зупинило втручання
ЄС — 19 січня за офіційним
договором газ пішов на захід.
ПІРРОВА ПЕРЕМОГА
Хоч уряд Тимошенко одразу вта
ємничив газові контракти, стало
відомо, що ми отримали так зва

ну «європейську формулу» фор
мування ціни на газ — за ціною
нафти. У першому кварталі ми
платили за нього $360, у друго
му — $280, у третьому — $198.
Але з першого січня 2010 року ці
на підстрибне до $300, обіцяють
у «Газпромі». Ціна ж транзиту для
Росії зросла лише на 10 цен
тів (!) — до $1,7. Але це не всі по
дробиці газової кабали: Україна
має сплачувати мільйонні штра
фи, якщо не вибрала узгодженої
кількості газу. І під час кризи, ко
ли промисловість простоює.
Це і є головною пасткою конт
рактів, підписаних на 10 років,
вважає Віктор Тополов, ексмі
ністр палива та енергетики та член
Президії Єдиного Центру. «Украї
на буде сплачувати за газ, який їй
не потрібен, або витрачати гроші
на величезні штрафи. Але чомусь
це правило не діє для російського
транзиту», — дивується він.
Про небезпеку примарних обі
цянок попереджає і лідер Єдино
го Центру Віктор Балога: «Склада
ється враження, що уряд спочат
ку купив завеликі туфлі, а вже по
тім думатиме, як ходити у більшо
му на кілька розмірів взутті. Тому
ціна газових «перемог» прем’єра
виявиться дуже високою для
України.

Неземна турбота Операція
про село
«деградація»
Рік відзначився традиційною без
діяльністю щодо прав земельної
власності. Поперше у Раді прова
лився закон про земельний ка
дастр, подруге, обіцяного ринку
землі так і не створили — морато
рій на продаж сільгоспземель про
довжили ще на два роки.
Обидва провали — «довгограю
чі». За десять років у країні не
створили систему єдиного земель
ного кадастру, хоча на його
складання понад 350 мільйонів
доларів нам дав Світовий банк. Ре
єстр землі дасть чітку відповідь,
хто скільки гектарів і де має. І зму
сить за неї платити реальну ціну,
а не відбуватися символічною су
мою. Відсутність кадастру нині —
головне гальмо у запровадженні
податку на нерухомість.
Разом з тим, стверджує член Пре
зидії Єдиного Центру Василь Петьо
вка, у більшості фракцій є розумін
ня того, що далі тягнути нікуди. Але
через прагнення кандидатів у пре
зиденти здобути на цій темі додат
кові голоси виборців питання від
кладається. «Допоки у нас не буде
реального власника землі, постійно
виникатимуть проблеми в госпо
дарстві, якот дефіцит цукру. А все
тому, що ми державного власника
ліквідували, а приватного ніяк не
створимо», — пояснив він.

Те, що українська влада може де
градувати, було помітно давно, але
2009й став апогеєм морального за
непаду. «Стрілок» Лозинський,
скандаліст Луценко, численні ДТП
за участю посадовців — результат
непрозорої системи влади, сформо
ваної за закритими партійними
списками. Вони перетворили на
родних обранців на «кнопкодавів»,
які орієнтуються не на інтереси ви
борців, а на жести лідера.
«Бютівець» Віктор Лозинський і
досі переховується. Та й до втечі йо
го покривали однопартійці й мі
ністр внутрішніх справ, який що
найменше дав стрілку зникнути.
А провину самого Луценка за «де
бош напідпитку» у франкфуртсько
му аеропорті не доведено, але імідж
країни заплямований. Та дебошир
досі на посаді. Вершиною амораль
ності став скандал із розтлінням ді
тей в «Артеку», до якого начебто
причетні троє народних депутатів.
Нині питання знову зависло у по
вітрі передвиборчих обіцянок.
Оздоровити владу дуже просто:
Єдиний Центр ще у лютому подав
до парламенту Виборчий кодекс.
Голова Єдиного Центру Ігор Кріль
наполягає —негайно потрібно
впроваджувати відкриті списки.
Вони допоможуть країні карди
нально очистити владу.
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Рік Єдиного Центру: перем
Команда Єдиного Центру відповідає на ключові
запитання – з якими результатами країна
переходить у наступний рік, чого досягла партія
та що потрібно країні у 2010му

Реалізувати можна лише
те, у що дійсно віриш

ФОТО: А. МЕДЗИК

ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

Ігор Кріль,
голова
Єдиного
Центру

М

Час реальних
випробувань
Віктор Балога,
лідер Єдиного Центру

О

дним із головних ви
сновків із політично
го року є загострена
до максимуму необ
хідність в якісному
оновленні політичної та владної
еліт. Й «оновлення» — досить
м’яке визначення, виходячи з ре
альних можливостей такого удос
коналення. Мені більше імпонує
слово «зміна», хоча я і розумію,
що повністю змінити правлячі
прошарки в найближчій перспек
тиві не вдасться.
Це суттєво уповільнює розвиток
країни. Бо ті політичні сили, які
вже при владі (не важливо, на цен
тральному чи регіональному рів
нях, у виконавчих чи представ
ницьких органах), здебільшого
втратили відчуття суперництва за
виборця. А боротьба за виборця —
це конкретні дії з виконання зо
бов’язань. Однак саме цього року
деякі провідні політструктури по
чали забувати про відповідальність
і демонстрували нехлюйське став
лення до громади, яка їх обрала
у владу. Провал БЮТ на місцевих
виборах на Тернопільщині є цьому
вельми яскравою ілюстрацією.
Сумно констатувати, що цент
ральна влада розрізнена і уражена
політичною корупцією. Ще ніколи
уряд не приймав таких згубних для
країни рішень, як, наприклад, га
зові угоди з Росією. Прикро, але
у вітчизняному політикумі так і не
стало правилом розуміння того, що
саме суспільство і держава є цін
ностями, про які насамперед по
винна дбати влада. Є надія, що пі
сля президентських виборів, які
мають дати поштовх масштабному
переформатуванню влади, утвер
диться державницька позиція.
Зате відрадно, що за рік остаточ
но оформилася щонайменше одна
політична сила, повністю здатна

стати новою альтернативою. Це
Єдиний Центр, зміцнення якого
у політичних координатах України
є нашим спільним досягненням.
Важливо, що партія не працювала
лише на себе: наші представники
у владі вже записали в залік Єдино
го Центру очевидні результати для
окремих регіонів і для всієї країни.
Партійна ідентифікація відбулася,
і нині без нашої участі не прийма
ється жодне важливе політичне рі
шення. Єдиноцентристи стають но
сіями нової політичної культури,
в якій немає місця кон’юнктурним
інтересам. Ми не розмінюємо дер
жавну перспективу на разові виго
ди. Нам щоразу більше довіряють
люди, і це — головний критерій то
го, що партія йде вірним шляхом.
Нині пріоритетом Єдиного Цен
тру є участь у виборах. Ми розумі
ємо, що присутність у владі — не
вичерпна мета, а лише один із за
собів реалізації наших програмних
завдань. Потрібно відновити дер
жавний механізм, майже вщент
зруйнований роками політичного
протистояння. Це можливо зроби
ти лише повернувши відповідаль
ність у політику. Саме тому партія
наполегливо домагається прий
няття змін до виборчого законо
давства і відкриття списків. Всупе
реч опору, ми робитимемо все, аби
необхідні закони були ухвалені.
Наступний рік стане для партії
та кожного нашого однодумця ча
сом реальних випробувань на
твердість переконань і міцність
партійних лав. Усім нам буде важ
ливо зберегти чистоту помислів
і віру в реальність здійснення ам
бітних планів. Вірю в наші пере
моги і досягнення задля України.
Упевнений, що ми зробимо вели
кі, хороші справи, якими пишати
мемося. Знаю, що прапор Єдино
го Центру майорітиме гордо!

ені дуже хочеться ві
рити, що за цей рік
ми всі, українці, на
вчилися бути силь
ними і жити влас
ним розумом: приймати рішен
ня, передусім керуючись логікою
і доцільністю, а не емоційними
поривами або симпатіями. Це те,
що потрібно кожному з нас і дер
жаві загалом, те, що визначатиме
наше майбутнє. Сподіваюся, що
чимало з нас за рік стали сильні
шими і фізично, й морально. Без
перечно, «подарунки» економіч
ної та політичної криз — безро
біття, втрата заощаджень чи
скрута, раптом збільшені кредит
ні відсотки й неможливість пере
їхати у власну квартиру або від
крити справу, негативні відчут
тя — песимізму і роздратування,
а ще й грипозна паніка — усе це
тією чи іншою мірою торкнулося
більшості українських сімей. Біб
лія твердить: «усе, що нас не вби
ває, робить нас сильнішими». Та
я б не хотів таких крайнощів.
Сподіваюся, що ми стали сильні
шими не внаслідок суворих ви
пробувань, а зробивши свідомий
вибір, навчившись відокремлю
вати зерно від плевели.
Фактично будьякі наші здобут
ки — результат власних рішень.

Кожен сам для себе вирішує — пе
речікувати зливу, сподіваючись,
що сонце потім висушить болото,
чи будувати місток через це боло
то. Напередодні виборів прези
дента, виборів на місцях та, мож
ливо, виборів до Верховної Ради
нам всім теж треба визначитись —
яким ми хочемо бачити своє жит
тя і чи зможуть ті, кому ми плану
ємо довірити своє майбутнє, ви
правдати нашу довіру. Єдиний
Центр робить усе можливе, щоб
допомогти українцям.

Якнайшвидше, і ми наполягаємо
на цьому, має бути ухвалене зако
нодавство про відкриті виборчі
списки. Практика спискових «котів
у мішках» замість професіоналів,
здатних вирішувати конкретні
проблеми, має бути раз і назавжди
припинена. Ми, до речі, першими
відкрили свої списки під час поза
чергових виборів до Тернопільсь
кої облради. У результаті Єдиний
Центр отримав великий кредит до
віри тернополян. А загалом на цьо
горічних місцевих перегонах наша

Цього року Єдиний Центр
відбувся як політична сила
Леся Оробець, заступник
голови Єдиного Центру

В

усі часи ефектив
ність діяльності вла
ди народ відчував
на власній шкурі.
Відтак, на тлі фан
фарних урядових заяв про
власні звершення цілком до
речно поставити собі низку
запитань.
Чи стали ми жити кра
ще? На жаль, ні. Ми маємо
цьогоріч найнижчі реаль
ні доходи громадян і най
вищий рівень безробіття
в країні за часів Неза
лежності.
А, може, ми стали жити
безпечніше? Також ні.
І справа не в розгулі кримі
налу або міліцейської сваво
лі. Нема безпеки в глобаль
ному розумінні. Тобто перс
пективи. Про що може йти
ся, якщо, на думку 78%
громадян України, події
в країні розвиваються
у неправильному напрямі?
Чи, може, ми стали більш

незалежними? Знову ні. Наша
влада знову розміняла газові інте
реси на примарні бонуси лояль
ності до одного з кандидатів у Пре
зиденти. А нагромадження дер
жавних запозичень досягло цього
року рекордного рівня. Ідеться
про борг, який врештірешт дове
деться віддавати. І не лише нам,
а й нашим нащадкам.
І все ж 2009 року варто красно
подякувати і низько вклонитися.
Насамперед, за зірвані маски. За
те, що відкрив справжні обличчя
і вартість слова найбільш знаних
політиків. Набиті гулі — найцінні
ший досвід.
Рік, що минає, дав хороший
шанс і Єдиному Центру. Ми з вами
відбулися як партія, що має реаль
ну підтримку в людей. Нам повіри
ли, адже ми не розмінювалися на
пустопорожні фрази й обіцянки.
Ми більше працювали, ніж розпо
відали про це. Не випадково на
всіх місцевих виборах Єдиний
Центр отримав понад 16% голосів
виборців, суттєво випередивши
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ПІДСУМКИ РОКУ

моги та надія на майбутнє
ФОТО: Н. ІЛЬЇНОЇ

політична сила здобула 22% всіх
перемог — це понад 16% голосів
виборців. Сьогодні у Єдиному Цен
трі — понад 100 тисяч партійців,
ми маємо міцну команду і серйоз
ну підтримку по всій державі, за
вдяки якій намагаємося змінити
ситуацію на краще. Саме тому ми
прийняли спільне рішення бути ак
тивними учасниками місцевої ви
борчої кампанії у травні 2010 року.
Переконаний, що нині всім по
літичним силам важливо попри всі
суперечності таки консолідувати
зусилля. Треба розморозити ре
форми — земельну, комунальну,
пенсійну, системи охорони здо
ров’я, збалансувати державні ви
трати й ухвалити реалістичний
бюджет, зупинивши зливу попу
лізму. Ще навесні Єдиний Центр
пропонував зробити це та прийня
ти антикризову програму — План
оновлення країни. На жаль, осо
бисті амбіції деяких політиків від
клали системні зміни у довгу
скриньку, а всі прорахунки спису
валися на кризу. Наслідки цієї без
відповідальності сумні й згубні.
Безперечно, Єдиний Центр не ми
ритиметься з таким станом речей.
Ми й надалі будемо розробляти за
кони та пропонувати ініціативи,
спрямовані проти корупції, безла
ду і свавілля. На місцях ми уже ро
бимо реальні кроки, щоб поліпши
ти життя простих людей.
Невдовзі різдвяні свята. Для
кожного — байдуже, політик він
чи ні — це дуже важливий особис
тий момент. Народжується рік, на
роджується Христос, народжуєть
ся надія. Це час, коли оглядаючись
назад, робиш крок уперед. Це від
правна точка, опора, на якій базу
ватиметься прийдешнє, наступні
плани, надії, мрії. Я бажаю всім
у цей час знайти в собі сили для ру
ху вперед, бажаю оптимізму по
при всі перепони. Нехай рік при
несе велике щастя у ваші родини,
підтримку близьких і затишок,
здоров’я і багато любові. Бажаю ні
коли не втрачати віри у себе. Бо
лише те, у що справді віриш, мож
на втілити в життя.
представників мегафракцій у пар
ламенті. Ми перемогли у 22% ви
борчих кампаній цього року. По
суті — кожна п’ята перемога за на
ми! Іншими словами, нам не лише
вірять. Від нас чекають змін на
краще.
Влада має нарешті поміняти
обличчя і власне ставлення до
людей. І це залежатиме безпосе
редньо від того, чи зможе грома
да ефективно впливати на процес
формування політичної еліти.
Іншими словами, чи вдасться
нам запровадити врештірешт
відкриті виборчі списки.
Якщо на суд виборця політична
сила виносить не лише декларації
чи передвиборчі обіцянки, а репу
тацію, добре ім’я та звершення
конкретних людей, знаних у дано
му виборчому окрузі, дещо зміню
ється у ставленні до влади. Зростає
довіра до місцевої влади, а відтак,
і її авторитет. Вона нарешті фор
мується на ґрунті жорсткої
прив’язки виборчих програм до
місцевих проблем та реального
зв’язку виборців з обраним предс
тавником. А як наслідок — зростає
політична активність громадян
і їхня політична культура в цілому.
Що я хочу побажати всім україн
цям на свята? Втілення мрій. Ми
всі, насправді, хочемо одного і то
го самого. Як для держави, так і для
родини. Нехай у Новому 2010 році
все в нас здійсниться — і нова
якість життя, і нова якість безпеки.
Миру нам усім, хорошого уряду,
щастя, здоров’я і добробуту. І Бог
нам у поміч.

Час непопулярних рішень
Віра Шелудченко, член
Президії Єдиного Центру,
міський голова Житомира

В

загаліто я не політик, а гос
подарник, тому про політи
ку мені говорити хотілося б
найменше. У нас є реальні проб
леми, з якими я працюю. Безпе
речно, зараз головне питання —
обрати нового президента. Потім
будуть вибори до місцевих рад.
Буде багато вилито бруду, і це
навряд чи принесе добро. Однак
вибори — єдина можливість змі
нити владу, хоча все залежить від
того, кого на кого міняти.
Єдиний Центр займає виважену
позицію, бо ми не хочемо підтри
мувати будького за будьяку ціну.

Єдиний Центр чітко декларує, що
головне — реальні справи на міс
цях, де вирішуються проблеми
людей, де немає чого красти і «де
рибанити». Ми націлені на вибо
ри до органів місцевої влади, а по
тім — на вибори до Верховної Ра
ди, тому що саме через депутатсь
кий корпус ми нестимемо свою
позицію людям. Нам не байдуже,
хто буде президентом, але зараз
навіть не зрозуміло, хто з кандида
тів що робитиме, якщо переможе.
Усі програми — не більше ніж гас
ла, а реальних пропозицій для сус
пільства дуже мало.
Це насторожує, бо ситуація
в країні нестабільна, і насамперед,
треба навести лад «у верхах». Опіс
ля — приймати непопулярні рі
шення, бо лише так можна вивес
ти країну з кризи. Сьогодні розда
ються тільки популістичні обіцян
ки, але всі розуміють, що повинна
прийти влада, яка буде жорсткою
в своїх позиціях, а не намагати
меться догодити. Адже сьогодні

намагання «підсолодити» життя
люди більше не сприймають.
До прикладу, візьмімо пільги —
на комунальний транспорт, елек
тротранспорт, житло. Уже не сек
рет, що держава тільки на 50%
відшкодовує ті пільги, які вона на
чебто гарантує людям. А наші су
сіди в Росії ще два роки тому
прийняли непопулярне рішення,
яке хоч і колихало державу 2 міся
ці, але все розставило на свої міс
ця. Суть кроку — адресна субвен
ція, адресна пільга кожній люди
ні як доплата до пенсії. Людина са
ма вирішує: вона поїде в елект
ротранспорті, маршрутці, велоси
педом чи піде пішки, але заходя
чи у транспорт, всі платять. Це
перше непопулярне рішення, яке
треба приймати.
Далі — субсидії. Процес їхнього
отримання настільки забюрокра
тизований, що отримати компен
сацію майже нереально. Потрібні
до 25 різних довідок, всюди чер
ги, треба вмовляти, давати хаба

рі. Сьогодні ми узгоджуємо світо
ву ціну за газ, але рівень пенсій не
дає можливості заплатити за ньо
го. Всі розуміють, що 40% людей,
які мають борги за газ та кому
нальні платежі, просто не мають
коштів за них розраховуватися.
Треба визначити чітко — хто от
римує субсидію, а хто — ні. Те са
ме з податками. Сьогодні всі бо
яться чіпати ПДВ. А може, його
потрібно взагалі скасувати і замі
нити іншим, хоч як це не популяр
но? І тоді відпадуть усі ті проблем
ні підприємці на єдиному подат
ку, які платять по 20 гривень.
Тобто є низка рішень, які треба
було прийняти давно, а не праг
нути сподобатись. Потрібно каза
ти людям правду. Має бути уряд,
який зважиться на непопулістич
ні рішення, і депутатський корпус
має це розуміти.
Хай там як, але хочу побажати
всім українцям у новому році оп
тимізму. Ми така нація, яка при
звичаюється до всього, але тер
пець нарешті має увірватися, і ми
мусимо змінити все. Тому бажаю
всім оптимізму і бачення ось там,
в подальшому, тієї зірочки, яка
має вивести Україну на один рі
вень із розвиненими європейсь
кими державами.

Владу — обличчям до людей
Сергій Тарашевський, голова Тернопільської
обласної організації Єдиного Центру

У

2009 році ми в Єдиному
Центрі дуже добре попрацю
вали над розбудовою струк
тури партії, причому по всій кра
їні. І підтвердженням цього ста
ли, зокрема, вибори до Терно
пільської обласної ради, на яких
ми набрали 14,22%. Фактично
лише за півтора року нам вдало
ся досягти гарного результату,
і вже зараз є з ким працювати.
Тобто є команда, справжня ко
манда людей, яка зараз докомп
лектовується найкращими із
кращих.
Якщо ж говорити про країну за
галом, то головним політичним
результатом року я би назвав не
визначеність. Якщо у 2004 році
більшість людей голосувала за
Ющенка або проти Януковича, те

пер все нібито повторюється, за
лишилась невизначеність — який
шлях обрати для країни. І який
шлях буде правильним.
Такі настрої, як на мене, свід
чать про одне — владу потрібно
повернути обличчям до людей.
Тобто якщо не повернутися до
мажоритарної системи, то хоча
би закріпити депутатів за певни
ми округами, за які вони повин
ні відповідати, і щоб люди знали,
до кого вони можуть звертатися.
Адже сьогодні часто до мера, до
губернатора люди звертаються
з питаннями, які можна і треба
вирішувати на нижчому рівні.
Тож, поперше, слід визначити,
хто якою сферою опікується. Да
лі — об’єднати нарешті зусилля
і працювати, а не займатися по

літиканством, як зараз. Треба ви
тягувати країну з поганих фінан
сових показників, створювати
робочі місця — крок за кроком
покращувати ситуацію, еконо
мічний стан. Це першочергові
завдання.
Влада має припинити чубитися
й нарешті об’єднатися єдиною
ціллю — подолати кризові явища
та підвищити добробут громадян,
почати рухатися, щоб нарешті за
кінчилися постійні вибори, й об
рані на повний термін політики
могли спокійно працювати та під
тверджувати виказану їм довіру.
А поки що всім українцям у цей
святковий час я від щирого серця
хочу побажати здоров’я, злагоди
і подолання всіх складнощів та
проблем у новому році!

Потрібно відкинути песимізм
Валентин Дзонь, заступник голови Єдиного
Центру, голова Луганської обласної організації

П

рикро, але більшість проце
сів, які відбувалися в Украї
ні протягом минулого року,
знаходилися поза логікою — як
моєю особистою, так і моїх сорат
ників по Єдиному Центру. Протя
гом 2009 року балом правили по
пулізм та безвідповідальність,
а прагматизм та реальні справи
перебували в опозиції. Але сьо
годні опозиціонер у розумінні ни
нішнього політичного бомонду —
це творець. Так от, я з гордістю за
раховую нас з колегамиєдино
центристами до таких опозиціоне
рів, опозиціонерів до нинішньої
бездарності, безвідповідальності
та безперспективності. Я вірю, що

саме у новому році ми зможемо
поставити практицизм в центр
державної політики в Україні.
Звісно, цього року Єдиному
Центру було непросто. Ми дуже
молода політична сила, і нам до
водиться працювати в умовах
вкрай агресивної конкуренції.
Але Єдиний Центр розвивається,
тримає позицію, формує власну
імунну систему, яка, перекона
ний, дозволить нам не опинитися
в загальній епідемії безвідпові
дальності, що сьогодні вирує у на
шій країні. Я не гарантую, що ми
вигадаємо вакцину для всієї краї
ни, але власним прикладом дове
демо, що ліки існують.

Як на мене, перше, що повин
на зробити українська влада
в новому році, — це звільнити
місце іншим людям, які готові ді
яти. Українці спраглі до нових лі
дерів, перспектив, справ та ново
го життя.
Тому я хотів би усім побажати
у новому році залишатися опти
містами. Сьогодні це критерій не
тільки емоційного чи філософсь
кого настрою, а перш за все кри
терій людей дії та творення. Він
повинен змінити песимізм, який
ледь не став рисою національно
го характеру українців. Це гаран
тія нашого добробуту завтра. Я ві
рю, що в Єдиному Центрі зібрали
ся справжні оптимісти — не тіль
ки за емоційним станом, а за ба
ченням майбутнього, ставленням
до реальних справ та перспектив
країни.

6 | Суспільство

№37 | 49 | 26 грудня 2009 року

БЛАГОЧИННІСТЬ

Єдиний Центр дарує дітям
80 дитячих будинків отримали телевізори,
учні — школи, підручники та дитячі майданчики

Дівчинка із згурівського дитбудинку
тримає солодощі від Єдиного Центру

Мешканці дитячого будинку на Київщині
зустрічають подарунки від Святого Миколая

Єдиний Центр вручає подарунки
першокласникам Закарпатської
області. Дітям подарували
шкільні набори та підручники

Діти зібралися навколо телевізора,
який презентували єдиноцентристи
В Рівному пройшла
благодійна акція
Єдиного Центру для
вихованців
дошкільного дитячого
будинку

В День музеїв
18 травня можна
було завітати
безкоштовно до
будь8якого музею —
це влаштував
Єдиний Центр
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КОРИСНЕ

НОВИЙ РІК
ФОТО: УНІАН

свято

Важко дихати, холодний піт та
неприємні відчуття під час
свят? Ви, напевно, переїли
Примітивний, але найкращий
спосіб полегшення — два паль
ці у рот, а потім прийняти фер
ментні препарати. Якщо до
повного шлунку крутиться го
лова, ноги «не тримають», ну
дить — клітинам мозку бракує
кисню через те, що організм
повністю переключився на
їжу. У такому випадку треба
полежати з невисоко підняти
ми ногами. Або ж ідіть тан
цюйте, щоб розігнати кров по
всьому тілу.

19 грудня
єдиноцентристи
продовжили добру
традицію
благочинності

Н

езважаючи на політич
ні пристрасті, під кі
нець року усі шукають
час для відпочинку
і підготовки до трива
лих свят. Насамперед, дитячих, бо
для кожного з нас Новий рік — це
радість майже від перших кроків
у житті.
На жаль, не всі маленькі україн
ці відчувають піклування і турбо
ту, якої вони варті: держава часто
згадує про знедолених дітей лише
перед виборами.
З дев’яти мільйонів українських
дітей близько 65 000 живуть у дер
жавних інтернатних закладах. Се
ред головних причин відмов від ді
тей — бідність, безробіття батьків,
девальвація сімейних і моральних
цінностей, алкоголізм і споживан
ня наркотиків.
Тому на день Святого Миколая
Єдиний Центр відвідав близько 80
дитячих будинків, що знаходять
ся у віддалених містах та селах
України і потребують реальної
підтримки.
Саме для таких дитбудинків теле
візори та DVDплеєри з підборкою
фільмів і мультиків на весь рік —
прекрасний подарунок до свят. Діт
лахи до того ж отримали від партій
ців одяг, взуття, іграшки, шкільне
приладдя та багато інших речей, які
вкрай необхідні вихованцям.

Акція на Святого
Миколая — це підбиття
підсумків благодійності
Єдиного Центру
за цілий рік
Діти зустріли єдиноцентристів
привітаннями, ялинками та ново
річними сценками. Хоча більшість
негайно зосередилася на нових те
левізорах — таких вони ще не ба
чили. До вподоби й стали збірки
сучасних мультфільмів.
Допомога Єдиного Центру — не
разова акція, а добра традиція. На
ші обласні організації взяли по
стійне шефство над низкою дитя
чих будинків по всій країні. Ство
рюючи домашній затишок, пар
тійці намагаються втілювати
в життя мрії дітлахів протягом
усього року.
Тому акція на Святого Мико
лая — це підбиття підсумків благо
дійності Єдиного Центру за цілий
рік. Партійці зазвичай добирають
ся до найвіддаленіших сіл, щоб від
крити спортивний майданчик,
відремонтувати школу чи привіта
ти першокласників із Днем знань
подарунками та підручниками.
Так, на Закарпатті Єдиний Центр
допомагає будувати школи та дит
садочки, на Донбасі дарує підліт
кам спортивний майданчик та ор
ганізовує змагання.
Але благодійність — це не тіль
ки матеріальна допомога. Доступ
до знань, насамперед про свою іс
торію та культуру, сьогодні теж
коштовний. Тому, скажімо, міжна
родний День Музеїв активісти
Єдиного Центру відзначили оригі
нально: 18 травня надали усім охо
чим право безкоштовно відвідати
будьякий музей.
Партійці упевнені, що допома
гати — нормально і правильно: бо
в нашій країні незахищені люди
сьогодні можуть розраховувати
лише на себе — та посильну допо
могу громадськості.

Новий рік —
це діагноз

Вартість
новорічної аптечки
Мезим
13,95 грн.
Фестал
5,44 грн.
Кларитин
38,17 грн.

Еріус (сироп)
64,21 грн.
Аспірин
шипучий
18,34 грн.
Алка8зельцер
6,71 грн.

М’ясо
для Білого Тигра

Приручаємо тигра
Задобрити східного звіра можна
м’ясом, смугастим одягом
і блискучими прикрасами

Р

ік металевого Тигра
китайці зустрічають
четвертого лютого. Ми
ж уже звикли задобрю
вати чергового східно
го звіра у свою новорічну ніч —
у ніч на перше січня. Аби наступ
ного року Тигр не кусався, слід
одягатися у щось смугасте, готу
вати до застілля м’ясо і прикра
шати оселю та ялинку сріблясти
ми та металевими прикрасами.
Не менш важливо знайти й пра
вильне місце для самої ялинки.
І НІЯКОГО РЕМОНТУ
«У період святкування у деяких
зонах помешкання не варто га
ласувати чи робити навіть дріб
ний ремонт, — каже консуль
тант міжнародного форуму
з феншуй Ігор Колесник. — Пе
ред Новим роком не рекоменду
ється свердлити чи забивати
цвяшки практично в усіх части
нах житла. Не галасувати там
треба аж до четвертого лютого.
Застілля у цей час краще не
влаштовувати на північному за
ході і півночі».
Ще один важливий момент,
у якому нам може стати в приго
ді феншуй — місце для встанов
лення ялинки. Якщо ставити
ялинку у північному секторі, то
ні в якому разі не можна прикра
шати її гірляндами та оформлю
вати свічками. Не варто вико
ристовувати червоний, пома
ранчевий, рожевий, жовтий та
інші «вогняні» кольори. Ідеальні
прикраси у цьому кутку — іграш
ки з металевим блиском, золо
тисті та сріблясті. Можна додати
іграшок білого та синього
кольорів.
На ялинці, встановленій у пів
нічносхідному секторі, гірлянди
теж краще не вішати. З точки зо
ру феншуй, тут ялинка має бути
з максимально «спокійними»
прикрасами зеленого, синього,
сріблястого, білого кольорів. Мі
німум світла і червоного кольо
ру. Прикрашена таким чином
ялинка ідеальна і для східного
сектору квартири.

«Південносхідна частина
житла — найкраще місце для
активності і новорічних вогни
ків. Саме тут можна ставити зе
лену ялинку з яскравими іграш
ками та гірляндами — веде да
лі Ігор Колесник. — Якщо не
ставити у цьому місці ялинку,
то можна просто повісити там
гірлянду чи запалити свічки.
Слідкуйте тільки за технікою
безпеки. Те ж можна робити
у південному секторі. Цей сек
тор варто активізувати, розві
сивши там гірлянди чи запа
ливши свічки. Це може вплину
ти на вирішення деяких фінан
сових проблем».
Прикрашаючи ялинку на пів
денному заході, краще викорис
товувати кольори металу і особ
ливо — води. Йдеться про синій,
білий, сріблястий, золотистий.
Можна прикрасити ялинку гір

Якщо доводиться
ставити ялинку
в забороненій зоні,
а колір іграшок
не зміниш, краще
робити це якомога далі
від стіни
ляндами. Але вони мають бути
з бігаючими вогниками. Вони
повинні переливатися синім, зо
лотистим, білим — ні в якому ра
зі не червоним.
Захід і північний захід, в прин
ципі, не дуже добрі місця для
ялинки. Однак, коли все ж таки
доводиться ставити її там, то ак
тивність вогню не бажана узага
лі. Краще використовувати бі
лий, золотистий, синій, срібляс
тий кольори.
Якщо доводиться ставити
ялинку у забороненій зоні, а іг
рашки вже є, і їхній колір не змі
ниш, то в такому випадку краще
робити це якомога далі від стіни.
Бо саме там активність енергій
по секторам найбільша.

НЕ ДРАТУЙТЕ ТИГРА ЧАРКОЮ
Місце для ялинки — це практично
все, що можна за феншуй корект
но зауважувати до Нового року.
Все інше — що вдягнути, постави
ти на стіл — як правило прив’язу
ють до року Тигра, що наступає
тільки четвертого лютого. Утім,
тоді нам ніколи буде задобрювати
звіра. Тож у новорічну ніч в одязі
бажано мати щось смугасте. При
краси рекомендується підібрати
з натуральних матеріалів, каме
нів — металеві обручки, намиста,
браслети, сережки із золота, сріб
ла, міді й платини. Але не перебор
щіть — не більше двох різних ме
талів. Одяг — найкраще шкіря
ний, хутряний чи бавовняний.
На столі можна поставити
жовті, червоні або смугасті свіч
ки. Тигрові потрібне м’ясо, то й
на столі воно має бути у різній
формі. Новорічний тигр — мета
левий, тож можна приготувати
м’ясо на шампурах або в грилі.
Гарнір за бажанням — з картоп
лі, буряка, моркви. З напоїв най
краще підійдуть апельсиновий
чи мандариновий соки. Згодить
ся й усе інше жовтого, червоно
го і бурштинового кольорів.
Стіл краще поставити посеред
кімнати. У його центрі — мета
лева ваза з жовтими фруктами й
горіхами. Туди ж, для декору,
можна вкинути золоті і срібні
«дрібнички». Можна просто
блискучі дрібнички.
Фахівці радять бути стрима
ним, вживаючи алкоголь.
Поперше, наслідки такої над
мірності самі по собі часто не
приємні, а подруге — Тигра це
роздратує. Він може п’яну люди
ну з мавпою сплутати, а це — чи
не найзатятіший ворог. Тож доб
рого від зайвої чарки у році Тиг
ра чекати не варто.
Не варто й особливо дратувати
Тигра згадуваннями та подяками
року минулому. Ним поки що
опікується Бик. За східними бай
ками, Бик колись переміг Тигра
та ще й сміявся з нього. Тож над
мірне розхвалювання минулого
року теж може нашкодити у май
бутньому. Тигр завжди йде впе
ред, нехтує умовностями, ієрар
хією й консерватизмом розуму.
Тож зустрічати його треба з пова
гою і надією. Тоді, кажуть, і вам
пощастить у новому році.
СЕРГІЙ ЯКОВЕНКО

М’ясо з картоплею
в горщиках

Складники:
На 6 порцій:
1кг телятини
750 г картоплі
3 цибулини
рослинна олія
250 мл бульйону
150 мл червоного сухого вина
1,5 скл. сметани
сіль, перець, зелень, лавровий лист

Приготування:
М`ясо порізати кубиками і об
смажити в олії, після цього об
смажити півкільця цибулі. Кар
топлю порізати кубиками (за
бажанням теж злегка обсмажи
ти). В горщики викласти м’ясо,
потім картоплю, зверху — ци
булю. Все посолити, поперчи
ти, додати по одному лаврово
му листу, полити бульйоном
і поставити в духовку. Через 25
хв. після того, як бульйон в гор
щиках закипить, вийняти лав
ровий лист, долити вино, а ще
через 8–10 хв. полити смета
ною. Потушити в духовці ще
5–7 хв., посипати посіченою зе
ленню і подавати. Горщики
класти в холодну духовку.

М’ясо, запечене
шматком

Складники:
1 кг філе
свинини
3 ст. л. олії
6 картоплин
1 головка часнику
1 ч. л. чорного перцюгорошку
3 цибулини
1/2 стакана води
лавровий лист
кріп чи петрушка
сіль

Приготування:
М`ясо промийте холодною про
точною водою і покладіть на де
ко. Зробіть у ньому ножем про
коли і вставте в них шматочки
часнику та перцю. Потовчіть на
дощечці лавровий лист та змі
шайте його із сіллю. Цією су
мішшю натріть свинину і по
лийте її олією. На деко вилийте
1/2 стакана води і поставте у ро
зігріту до 180 градусів духовку.
Коли м’ясо зарум’яниться, пок
ладіть на деко почищену кар
топлю і цибулю. Час від часу по
ливайте м’ясо соком, що виділя
ється під час запікання. На стіл
подавати із зеленню.
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Рік металевого
Тигра
розпочнеться
4 лютого 2010
року і триватиме
до 2 лютого
2011 року. У цей
час слід очікувати
пожвавлення в усіх
життєвих сферах

З

азвичай у рік Тигра відбу
вається багато змін і пе
ретворень у суспільному
житті, реформ. Не варто
чекати стабільності, адже
у такі роки бажання діяти виперед
жає створення умов для позитив
них змін. У цей період необхідна
особлива обережність, зокрема,
в особистому житті. Цей час напов
нений безперервним бажанням ді
яти, тому всі свої сили краще кину
ти на стримування цих поривів. Це
стосується і професійної діяльності,
і сімейного життя, і матеріального
достатку або контактів у суспільст
ві. Головне завдання року — «під
стелити соломки», перш ніж діяти.
Та це не означає, що весь рік треба
сидіти склавши руки. Рухатися впе
ред необхідно, але — підготував
шись до можливого відступу.
Пацюк
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984,
1996, 2008)
Народжені в рік Пацюка
протягом року відчуватимуть на
вколишню нестабільність. Досить обережні
й захищені своїми заздалегідь накопичени
ми капіталами, вони зазнають чимало не
приємних переживань з приводу збережен
ня своїх заощаджень. Однак доведеться
просто змиритися з імовірними соціальними
катаклізмами і перечекати період нестійкос
ті. Насправді для Пацюків все складеться
зовсім не так погано, як їм здаватиметься.
Бик
(1925, 1937, 1949, 1961,
1973, 1985, 1997, 2010)
Бики непокоїтимуться, бо
те, до чого вони так звик
ли, може кардинально змінитися. Зрештою
Бики можуть перемогти у боротьбі за спра
ведливість, однак відновлення звичного по
рядку обійдеться дорого. Найкраще доклас
ти зусиль і постаратися прийняти зміни.
Майбутнє покаже, що така політика є пра
вильною. Найсильніші та найрозумніші
представники цього знаку переживуть рік
Тигра без втрат.
Тигр
(1926, 1938, 1950, 1962,
1974, 1986, 1998)
Народжені під цим зна
ком отримають макси
мальний протекторат господаря року. Їм
щаститиме у всьому, грандіозні проекти
втіляться у життя. Єдине, про що не слід
забувати, це обережність і передбачли
вість. Перш ніж братися за реалізацію за
думаного, варто добре прорахувати ймо
вірні наслідки. І не треба боятися втратити
сприятливий шанс, яких протягом року
у Тигрів буде достатньо.
Кріль
(1927, 1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999)
Народженим під цим знаком до
ведеться змінити свій звичний
спосіб життя. Якщо вони зможуть перемогти
лінощі, вони можуть багато чого досягти та
зрозуміти, що щастя можливе в будьяких
умовах. А решта — матеріальні блага — до
дасться. Народженим у рік Кроля слід по
дбати про своє здоров’я, можливо, серйоз
но змінити раціон харчування.
Дракон
(1928, 1940, 1952, 1964,
1976, 1988, 2000)
Народжені в рік Дракона от
римають шанс досягти вели

кого успіху, навіть якщо проект виявиться
чистою авантюрою. Перемога дасть привід
пишатися собою і численні нагороди. Важ
ливо, щоб від успіхів не закрутилася голова.
Інакше можливий ланцюжок неймовірних
дурниць, які перекреслять досягнення.
Стриманість і скромність будуть найкращи
ми помічниками.
Змія
(1929, 1941, 1953, 1965, 1977,
1989, 2001)
Народжених під цим знаком
дратуватиме метушня, в якій їм
треба буде брати участь. У рік Тигра їм за
хочеться затаїтися й обрати політику нейт
ралітету. Однак народжених у рік Змії об
ставини постійно провокуватимуть на ак
тивні дії. Цілком імовірно, що заради осо
бистого успіху їм доведетьсятаки стати на
чийсь бік і відмовитися від нейтральної
позиції.
Кінь
(1930, 1942, 1954, 1966, 1978,
1990, 2002)
Народжені в рік Коня поринуть
у метушню року, наче в обійми
коханої людини. На хвилі піднесення вони
можуть зайнятися відразу кількома проекта
ми. Це буде помилкою, адже поспіх у рік Тиг
ра протипоказаний. Найкращою лінією по
ведінки у даній ситуації стане стриманість та
обдумування кожного кроку. Для здоров’я та
успішності корисно буде зайнятися
спортом.
Коза
(1931, 1943, 1955, 1967,
1979, 1991, 2003)
Для народжених під цим
знаком рік Тигра, за великим
рахунком, здаватиметься витраченим да
ремно часом. На роботі великих змін не пе
редбачається, швидше, професійна діяль
ність буде рутинною. Зате може неймовірно
пощастити в романтичному плані. Рік Тигра
хороший для зав’язування довготривалих
відносин. Отримані кохання та ніжність ком
пенсують всі ймовірні невдачі.

Мавпа
(1932, 1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004)
Небезпеки року Тигра для на
роджених під цим знаком зда
дуться просто смішними, якщо вони займуть
місце стороннього спостерігача. Сидіти
осторонь і кепкувати над тим, як інші лама
ють голови, Мавпи вміють. Інша річ, що така
позиція не принесе їм ані багатства, ані сла
ви, зате додасть дещицю мудрості.
Півень
(1933, 1945, 1957, 1969, 1981,
1993, 2005)
Народжені в рік Півня можуть
опинитися в числі аутсайдерів,
якщо проігнорують зміни, які принесе рік Тиг
ра. Діяти їм доведеться методом проб і по
милок, але тільки участь в подіях може при
нести користь. Якщо вдасться посміятись із
себе, всі неприємності виявляться дрібними,
а перемоги порадують удвічі більше.
Собака
(1934, 1946, 1958, 1970,
1982, 1994, 2006)
Для народжених у рік Собаки
рік Тигра буде досить успіш
ним. Вони зможуть здійснити заповітну мрію
і зробити світ кращим. Не можна сказати,
що справи цього року матимуть глобальне
значення, але вони виявляться результатив
ними. І, що найважливіше, зусилля будуть
помічені та оцінені.
Свиня
(1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007)
Народжені в рік Свині завжди
вітають зміни, але не хаос.
У роки Тигра вони можуть бути стабілізуючим
елементом, що не дозволяє ситуації вийти з
під контролю — у родині або на роботі. Сви
ня зуміє вписатися в перетворення за допо
могою поступових помірних кроків і допомо
же близьким уникнути грубих помилок. Рік
Тигра можна вважати часом, прожитим із
користю.

Овен (21.03 — 20.04)
Перша половина року бу
де дуже активною — у бе
резні доведеться підбити
підсумки попереднього
року і планувати майбутнє. Весна
пройде під знаком кар’єри, можливі
досягнення та успіхи. Ближче до літа
активізується особисте життя — Овни
відчуватимуть себе щасливими у ко
ханні. Та не слід забувати про справи,
які нагадають про себе уже в жовтні —
імовірно, доведеться налагоджувати
відносини з державними структурами.
Водночас, період буде сприятливим
для творчості. Наприкінці року висока
імовірність цікавих подорожей.
Тілець (21.04 — 21.05)
Як рік почнете — таким він
і буде: від дій у січні зале
жить подальша доля.
Однак розслабитися потім
не вийде — перші 100 днів
року будуть неспокійними, але хорошо
го трапиться стільки ж, скільки не дуже
приємного. Влітку очікуйте цікавих про
фесійних пропозицій, але водночас
будьте дуже обережними у фінансових
питаннях. Можливо, доведеться посту
питися власними інтересами заради
майбутнього розвитку. За великим ра
хунком, Тільцям не буде на що скаржи
тися в 2010 році, більшість планів реалі
зується. Але доведеться навчитися на
полегливості та не «вивішувати» перед
часно білий прапор.
Близнюки
(22.05 — 21.06)
На початку 2010 року
Близнюки зможуть увійти
в масштабний проект.
І перш ніж прийняти рішення, слід
добре вивчити всі можливі вигоди.
Зима відзначиться активним спілку
ванням з новими людьми та значними
грошовими витратами. Однак уже до
весни фінансові справи можуть знач
но покращитись. Улітку доведеться
зайнятися родинними проблемами.
Цей час сприятливий для отримання
нових умінь і застосування їх на прак
тиці — наприкінці літа є шанс просу
нутися по службі або непогано заро
бити. Наприкінці року до вас може не
сподівано повернутися старий друг.
Рак (22.06 — 23.07)
Рік почнеться із суєти
і хвилювань навколо
вас — доведеться обира
ти, у якому напрямку іти
далі. Однак узимку краще нічого ново
го не розпочинати й змиритися з тим,
що, імовірно, доведеться багато пра
цювати. Навесні, попри численні по
ради друзів і близьких, вирішуючи
важливі справи, довіртеся власному
розуму та інтуїції. У травні з’явиться
шанс взяти участь у новому проекті,
але слід остерігатися авантюр. Тоді ж
доведеться звернути увагу на взаєми
ни з чоловіком або дружиною. У жовт
ні до Раків прийде удача, яка тривати
ме до кінця року — з будьяких труд
нощів зможете вийти переможцем.
Лев (24.07 — 23.08)
Початок року стане для
Левів захоплюючим періо
дом. У цьому вирі краще
взяти паузу — наприклад,
почати 2010й з відпустки. Адже по
тім доведеться вирішувати старі
проблеми. З настанням весни Левам
захочеться змін, але для них зараз
не час. Друге дихання прийде у трав
ні — активізуються контакти і ділова
хватка. У середині літа доведеться
докласти зусиль для завершення
якоїсь важливої справи, тоді ж у житті
Левів почнеться новий — сприятли
вий — період. Друга половина року
принесе стільки задоволення і хоро
ших результатів, що всі неприємності
видаватимуться дрібними.
Діва (24.08 — 23.09)
Дівам варто розпочати
рік наступом — актив
ним вибудовуванням
планів на майбутнє.
Взимку можна зайняти
ся ладнанням будьяких сімейних
або любовних відносин. На початку
весни доведеться розплутувати якісь
фінансові або соціальні справи.
Активна діяльність чекає представни
ків знаку наприкінці весни — висока
імовірність залучення до вирішення
цілої низки питань. І до середини
жовтня триватиме найактивніший
у році період. Восени від Дів вимага
тиметься вміння швидко реагувати на
все. Тому не зайвим буде подбати
про своє здоров’я до цього часу.

Терези (24.09 — 23.10)
Події початку року будуть
тісно пов’язані з сімейними
відносинами, а протягом
року Терези отримають
шанс проявитися якнайповніше. Ре
зультат залежатиме від того, як закін
читься 2009 рік — успіх, як і проблеми,
буде помножений. Зможете подолати
труднощі, якщо застосуєте диплома
тичні здібності. У квітні розпочнеться
сприятливий період, який триватиме
майже до кінця року, можливі далекі
подорожі та важливі зустрічі. Восени
робота принесе вагомі результати —
професійні та фінансові. Якщо планує
те переїзд, призначте його на кінець
року та узгодьте з родиною.
Скорпіон
(24.10 — 22.11)
Рік почнеться обдуму
ванням життя — захо
четься змінити щось
або подорожувати.
Однак не варто забувати про свої
обов’язки та старі плани — зірки спри
яють вам, але багато залежить і від вас
самих. Навесні доведеться проявитися
на повну — імовірна серйозна інтелек
туальна робота, яка може принести
моральне та матеріальне задоволення.
Влітку слід бути обережними з інфор
мацією — не говорити зайвого і пере
віряти отримані дані. Восени період
затишшя — можна буде перепочити.
Рік може стати вдалим для самотніх
представників знаку.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Цього року Стрільцям до
ведеться ретельно зважу
вати кожен крок. Тоді ймо
вірність помилки мінімаль
на. На початку року є шанс розпочати
проект — дослідницький або нова
торський, який може бути вигідним
у матеріальному плані. Від пропози
цій, отриманих навесні, не варто від
мовлятися — зможете отримати ко
рисну в майбутньому інформацію.
Влітку Стрільців потягне у далекі краї
ни, хоча вже у серпні доведеться по
вернутися до роботи та вирішення
особистих проблем. Однак закінчить
ся рік без метушні та стресів.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Варто розпочати рік в оп
тимістичному настрої,
почати вчитися чогось но
вого, цікавитись пробле
мами навколишнього світу.
До того ж, навчатися Козероги бу
дуть із задоволенням. Навесні пред
ставники знаку зможуть відкрити для
себе нові можливості та змінити своє
ставлення до життя — у кращий бік.
Літо стане успішним періодом для
комерційної діяльності, хоча слід бути
уважними при укладанні оборудок.
У середині року Козероги отримува
тимуть доволі незвичайні й захоплю
ючі пропозиції. І до кінця року успіх
будьяких справ залежатиме від того,
наскільки рішучими будуть Козероги.
Водолій (21.01 —
19.02)
У новому році відкриєть
ся чимало можливостей,
але не поспішайте хапа
тися за все й одразу — покладіться
на інтуїцію у виборі пріоритету. Вод
ночас доведеться вчитися терпля
чості — аніж прошибати бетонну сті
ну, краще переключитися на інші за
вдання. Початок весни стане для Во
доліїв часом налагодження фінансо
вих справ та імовірних конфліктів на
роботі. Однак до літа ці проблеми
вирішаться, хоча грошові справи все
ж не варто пускати на самоплив.
До кінця року Водолії завершать ве
ликий проект, пов’язаний з особис
тими зобов’язаннями, з’явиться біль
ше часу для особистих справ.
Риби (20.02 — 20.03)
Для Риб рік почнеться
з бурхливої діяльності,
у якій важливо звертати
увагу на результат справи,
а не на обставини партнерів, з якими
її ведете. У цей період допоможе ін
туїція, яка посилиться ще на початку
року. Ближче до літа доведеться зай
нятися власним здоров’ям. Із сере
дини серпня розпочнеться період
везіння — висока імовірність ділово
го або професійного визнання. Пе
решкоди, які можуть виникнути, бу
дуть тимчасовими і нетривалими. Во
сени — сприятливий час для подоро
жей та відпочинку. Наприкінці року
з’явиться можливість приділити біль
ше часу близьким або коханим.

