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У КИЄВІ ГОВОРИЛИ
ПРО КАРПАТИ

У Києві відбулася перша Конференція
сторін рамкової конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат. У ході конференції
планується розглянути програму роботи і
бюджет Карпатської конвенції, обговори"
ти питання співробітництва з Європейським
Союзом, співпрацю з Альпійською конвен"
цією, сфери застосування Карпатської кон"
венції. Учасниками конференції підписано
меморандум про взаєморозуміння і спів"
робітництво з Альпійською конвенцією, при"
йнято Карпатську декларацію і підписано
заключний акт. Як зазначив на початку кон"
ференції міністр охорони навколишнього
природного середовища В. Джарти, Кар"
патська конвенція передбачає комплексне
регіональне співробітництво, розробку спі"
льної політики стосовно інтегрованого
управління водними і земельними ресурса"
ми, збереження історико"культурної
спадщини, розбудову інфраструктури, еко"
логічного туризму. Міністр запевнив, що
буде заборонено відстріл зубрів на тери"
торії українських Карпат.

НОВИЙ ОРГАН З ВИРІШЕННЯ СТАРОЇ ПРОБЛЕМИ
Президент України В. Ющенко ство"

рив Національну раду з проблем лікві"
дації наслідків Чорнобильської катаст"
рофи.  Відповідно до указу, Нацрада з
проблем ліквідації наслідків чорнобиль"
ської катастрофи утворюється як кон"
сультативно"дорадчий орган при Прези"
дентові України. Згідно з положеннями
про Нацраду, основними завданнями
Національної ради є підготовка пропо"
зицій щодо комплексного розв’язання

питань ліквідації наслідків чорнобиль"
ської катастрофи, сприяння об’єднан"
ню зусиль центральних та місцевих ор"
ганів виконавчої влади, органів місце"
вого самоврядування, наукових та гро"
мадських організацій у вирішенні цих
питань тощо. Національна рада утво"
рюється у складі голови, заступника
голови та інших членів Ради. Персона"
льний склад Національної ради затвер"
джує Президент України.

“ПРЕМІКС” – ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ?
Кадрова криза дорого обходить"

ся українському народу. Зокрема –
некомпетентність у галузі охорони до"
вкілля.

Україна власним коштом утилізува"
тиме небезпечні токсичні відходи під
назвою “Премікс”, завезені на тери"
торію України з Угорщини, повідомив
нещодавно міністр охорони навколи"
шнього середовища В. Джарти. “Ми
вже знайшли шляхи вирішення. Ми за"
печатаємо в залізні бочки, знайшли мі"
сце тимчасового складування в Кар"
патах, і зараз приймається рішення про
його утилізацію, в якому місці”, – ска"
зав міністр. На його думку, через 1"1,5
місяці питання буде закрито. “Україна
утилізуватиме ці відходи за власний ра"
хунок. Для цього потрібно 1,8 млн.
грн.”, – додав міністр.

Звичайно, українському чиновни"
ку не шкода двох мільйонів для вирі"
шення глобальної екологічної про"
блеми, але...

Речовина «Премікс» під виглядом
теплостійкого наповнювача, який ви"
користовується у виробництві авто"
мобільних шин і гальм, незаконно
складувала на території Закарпаття з
1998 року фірма “Озон”. Перевірки
щодо цьому факту почалися в люто"
му 2005 року. Генеральною прокура"
турою було порушено кримінальну
справу за фактом забруднення зе"
мель і атмосферного повітря хіміч"
ними відходами 1"го (найвищого) кла"
су небезпеки, частина з яких була
розміщена в мішках на відкритих май"
данчиках на території Закарпатської
області.

У підсумку, наслідки цієї екологі"
чної шкоди будуть ліквідовуватися на"
родним коштом. А що ж з криміналь"
ною справою щодо винуватців"за"
бруднювачів?  А де ж їхня компенса"
ція заподіяної шкоди? Знову за афе"
ристів несе відповідальність україн"
ський народ?

Є ТАКІ ЗМІНИ!
Верховна Рада ухвалила Закон

України „Про внесення змін і доповнень
до Закону України „Про планування і
забудову територій”. Закон встанов"
лює правові та організаційні основи
планування, забудови та іншого вико"
ристання територій і спрямований на за"
безпечення сталого розвитку населених
пунктів. Даним законом передбачаєть"
ся, що фізичні або юридичні особи, які
мають намір здійснити будівництво об’"
єктів містобудування повинні подати до
виконавчих органів відповідних рад до"
кумент, що підтверджує право влас"
ност і  чи  користування земельною
ділянкою. У разі, якщо замовник (за"
будовник) не є власником чи користу"
вачем земельної ділянки, він повинен
подати нотаріально засвідчену згоду
власника земельної ділянки на її забу"
дову, а якщо ділянка перебуває у ко"
ристуванні, то нотаріально засвідчену
згоду як власника, так і користувача зе"
мельної ділянки. Передбачається упо"
вноважити інспекції державного архі"
тектурно"будівельного контролю вида"
вати дозвіл на виконання будівельних
робіт тільки після виконання забудов"
ником певних дій. Серед яких: – пого"
дження та затвердження в порядку, ви"
значеному законодавством, проектної
документації; – здійснення авторсько"
го та технічного нагляду за виконанням
будівельних робіт; – отримання згоди
власника земельної ділянки (в певних
випадках нотаріальної згоди власника
та користувача) на її забудову. Кабінет
Міністрів України визначатиме Порядок
прийняття приймальною комісією в екс"
плуатацію закінчених об’єктів будівни"
цтва. Зміни до цього Закону сприяти"
муть захисту прав власників та корис"
тувачів земельної ділянки від здійснен"
ня незаконного будівництва на їх тери"
торії та мінімізують випадки шахрайст"
ва з боку забудовників при здійсненні
будівництва на земельних ділянках, які
їм не належать ні на праві власності, ні
на праві користування.

Ç Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!Ç Ð²ÇÄÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÈÌ!
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УЕА “Зелений світ” створе"

на в 1988 році як реакція суспі"

льства на жахливий екологічний

стан в Україні, спричинений Чо"

рнобильською катастро"фою

1986 року. Асоціація є членом

Міжнародної федерації “Друзі

Землі”.

Голова УЕА “Зелений світ”

Юрій Іванович Самойленко.

Газета “Зелений Світ” була,

на час створення, одним з най"

перших неформальних антире"

жимних видань, в якому відкри"

валася правда про стан здоро"

в’я нації та екологічні негаразди

в країні. Газета стала рупором

демократії. В епоху тотального

замовчування та брехні на наших

шпальтах відкривалися жахні ка"

ртини радянської дійсності.
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Гончаренко Г.А.

Лисиченко Г.В.
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ГАРЯЧІ ТЕМИ

ВЛАДА ПРИКАРПАТТЯ
ЗАНЕПОКОЄНА ЕКОЛОГІЄЮ

 Калуська міська рада Івано"Франків"
ської області ухвалила звернення до кері"
вництва держави з приводу «особливо за"
грозливого стану охорони довкілля в зоні
діяльності ДП «Калійний завод», ВАТ
«Оріана», що спричинило критичну техно"
генно"екологічну ситуацію в регіоні». У
зверненні йдеться про “потенційно небез"
печні рудники”, зокрема Домбровський
кар’єр, відвали засолених ґрунтів та хвос"
тосховища, котрі “можуть спричинити про"
сідання земної поверхні, створення про"
вальних воронок, карстів, зсувів, розли"
вів дамб, забруднення водних об’єктів та
земель”. “Особлива небезпека полягає в
тому, – підкреслюється у зверненні, – що
на території шахтних полів відпрацьова"
них рудників розташовані 256 житлових
будинків і промислових об’єктів міста Ка"
луш, 200 житлових будинків мікрорайону
Хотінь, 285 – у селі Кропивник, 304 і 16
промислових споруд у селі Сівка"Калусь"
ка”. В аварійному стані перебувають за"
хисні дамби гідроспоруд, а рівень розсо"
лів досяг граничної межі. До прориву річ"
ки Сівки у виробітку Домбровського ка"
р’єру залишилось менше 50 м, і ця відстань
з кожним днем зменшується. Калуські де"
путати закликають владу різних рівнів “те"
рміново розпочати роботи з укріплення
розмитих укосів дамб хвостосховищ
№№1,2, провести рекультивацію солевід"
валів Домбровського кар’єру”. Адже, по"
яснюють вони, засолення підземних вод
уже призвело до засолення колодязів пи"
тної води в Калуші, в результаті чого тер"
міновому відселенню підлягають мешканці
13 житлових індивідуальних будинків. “Не"
гативні техногенно"екологічні наслідки ді"
яльності ДП “Калійний завод”, ВАТ “Орі"
ана” набули регіонального і загальнодер"
жавного рівня кваліфікації надзвичайної
ситуації”, – переконані міські обранці Ка"
луша, вимагаючи термінового втручання
влади.

БАЛКАНСЬКА “НАФТУСЯ”
У болгарських водах Дунаю зафіксова"

но нафтову пляму довжиною 8 км, повідоми"
ли у Міністерстві з питань надзвичайних си"
туацій. Пляма потрапила в територіальні води
Болгарії з верхніх вод Дунаю – з території
сусідньої Сербії. Причиною забруднення
став злив понад трьох тисяч тон дизельного
палива у води р. Дунай з сербського танкера
поблизу м. Прахово (Сербія).

“СЮРПРИЗИ” З МИНУЛОГО
З Тернопільської області вивезено 2 тони

135 кг непридатних і заборонених для вико"
ристання пестицидів, захоронених ще за ра"
дянських часів. У селі Новосілка Підгаєць"
кого району було зібрано 935 кг небезпеч"
них добрив, а у селі Гукалівці Зборівського
району – 1,2 тони.

Разом з тим, як неодноразово зауважу"
вало керівництво області, захоронені у ра"
дянські часи пестициди залишаються пробле"
мою для області. Найсерйозніша надзвичай"
на подія трапилась у квітні 2005 року, коли у
Гукалівцях закопані хімікати під час весня"
ної повені потрапили у підземні води, а звід"
ти – у криниці селян. Тоді рятувальники ви"
копали й утилізували отрутохімікати, однак
у селі досі їх продовжують знаходити.

НА ПРИКАРПАТТІ КРИНИЦІ
ЗАБРУДНЕНІ

В Івано"Франківській області у крини"
цях у смт Ланчин Надвірнянського району
фахівці виявили перевищення вмісту заліза
у 1,5"2 рази від гранично допустимих конце"
нтрацій та нітратів у 2"3 рази, повідомили у
Міністерстві з питань надзвичайних ситуа"
цій. При огляді у 44 криницях встановлено,
що вода має специфічний присмак та запах
цвілі. Додатково відібрані проби води на"
правлено до обласної СЕС для проведення
лабораторних досліджень. Постраждалих
немає. Підвіз якісної питної води населенню
здійснюється комунальним підприємством
“Надвірнаводоканал”.

“ПРОФФЕСОР” ЗНАЙШОВ
“ПРОФФЕСІОНАЛА”?

Прем’єр"міністр В. Янукович доручив но"
вому міністру з питань надзвичайних ситуа"
цій Н. Шуфричу активніше зайнятися пробле"
мами Чорнобильської АЕС. Прем’єр зазна"
чив, що це є одним з найактуальніших питань
у роботі МНС. За його словами, необхідно
активізувати роботу над виведенням з екс"
плуатації ЧАЕС і перетворення її на безпечну
систему.

Нестор Шуфрич не збирається змінюва"
ти керівництво Чорнобильської атомної еле"
ктростанції. Про це він сказав на прес"кон"
ференції у Чорнобилі за підсумками наради
з керівним складом ЧАЕС: «Я не бачу поки
ніяких підстав для якихось змін. Я, в прин"
ципі, проти будь"якої люстрації». Міністр за"
значив, що головне для нього – професіо"
налізм. Хочеться нагадати, що до керівницт"
ва ЧАЕС, директором якої є Ігор Грамоткін,
громадськістю висувалася низка претензій,
зокрема – нецільове використання бюджет"
них коштів, зрив графіків будівництва важ"
ливих об’єктів тощо. Певно “проффесіона"
лу” Шуфричу до снаги колеги з ЧАЕС?

Натомість, міністр Шуфрич вивчає варі"
анти перекваліфікації працівників Чорнобиль"
ської АЕС. Про це він повідомив на тій же
прес"конференції. Він також зазначив, що
МНС вивчає питання повної передачі під свою
юрисдикцію артилерійських складів під Но"
вобогданівкою Запорізької області.

НАРКОТИКАМ – СТОП!
З початку цього року на кордоні було

вилучено 512 кілограмів наркотиків, з яких
майже 95 кілограмів маріхуани та коноплі,
повідомили у відділі з питань взаємодії зі
ЗМІ Державної прикордонної служби Укра"
їни. За даними Держприкордонслужби,
лише тільки впродовж одного дня зафік"
совано три випадки переправлення через
кордон великої кількості наркотиків.
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УНІКАЛЬНУ БУХТУ РОЗБУХАЛИ

ЗАПОВІДНИК ХЕРСОНЕСА
ЖИВОТІЄ

Незатвердження довгострокової про"
грами розвитку національного заповідни"
ка “Херсонес Таврицький” позбавляє його
держфінансування, що може призвести до
втрати унікальних пам’ятників, заявив
директор заповідника Леонід Марченко.

Він зазначив, що “вже рік у Кабміні
знаходиться Концепція розвитку націона"
льного заповідника “Херсонес Тавриць"
кий” на 2006"2015 роки, а також проект
Програми розвитку Херсонесу на най"
ближчі десять років.

“Концепцію підтримали Севастополь"
ська міська адміністрація, АН України,
Міністерство культури і науки і навіть мі"
ністерство фінансів. Немає тільки єдино"
го підпису – представника Міністерства
економіки”, – стверджує Марченко. Тому
Херсонес не отримує необхідних коштів
на розвиток, хоча відповідно до проекту
програми, як сказав директор, “на роз"
в’язання питань збереженності пам’яток,
проведення наукових досліджень, благо"
устрій території заповідника передбача"
ється виділення з держбюджету 250 міль"
йонів гривень, тобто щороку по 25"27 мі"
льйонів”.

“Державі, звичайно, нелегко виділити
такі кошти, тому нехай вони будуть мен"
шими, але Концепція, а потім і Програма
повинні бути все"таки підписаними”, – ска"
зав директор заповідника.

За його словами, на сьогодні внаслі"
док відсутності коштів багато унікальних
пам’яток, які було відкрито протягом
останніх років, з метою їхнього збережен"
ня довелося знову закопати, оскільки

“спочатку, 12 років заповідник зовсім не
мав жодного фінансування, а прийнята в
2001 році програма розвитку на 5 років
профінансована лише наполовину”.

У той же час, як сказав Марченко,
збереження потребують сільськогоспо"
дарські хори IV"XIV століть, яких уже
немає ніде в світі.

Сьогодні, за даними керівництва На"
ціонального заповідника “Херсонес Та"
врійський” у фондах зберігається бли"
зько 200 тисяч знахідок, проте через від"
сутність пристосованих приміщень сева"
стопольці та гості можуть побачити тіль"
ки 10 відсотків експонатів. А недавно дві
знайдені найдавніші пам’ятки раннього
християнства – склепи III"IV сторіч нашої
ери через відсутність коштів для
організації охорони та консервації дове"
лося знову закопати до кращих часів.

ра селищною радою Сімеїза був відхи"
лений. Зараз прокуратурою Ялти готу"
ється позов до суду на користь Держко"
мзему України. “За вищезгаданим випа"
дком представництвом Президента
України в АР Крим будуть направлені
звернення до відповідних правоохорон"
них органів і територіальних органів
центральної влади України з проханням
прийняти можливі заходи для запобіган"
ня розбазарюванню народного майна”,
– зазначають в кримському представ"
ництві Президента.

Постійного представника Президен"
та України в АРК Геннадія Москаля про"
сять не допустити будівництво і обслуго"
вування водноспортивного комплексу на
70 сотках узбережжя в унікальній за сво"
їм розташуванням бухті в районі скелі
Диво у смт Сімеїз. За інформацією крим"
ського представництва глави держави,
Сімеїзька селищна рада прийняла рішен"
ня про відведення приватному підприєм"
ству “Кримінвестсервіс”  70 соток землі.
Будівництво водноспортивного компле"
ксу має проводитися в 10"метровій зоні
від зрізу води, і, як зазначають в пред"
ставництві, може мати украй негативний
вплив на рекреаційний комплекс Сімеїза.
“Проведення будівельних робіт на пляжі
селища спричинить розмив унікального
пляжу в живописній бухті і активізує об"
вали. Під загрозою опиняться пам’ятни"
ки архітектури, парк Сімеїза, що в свою
чергу може негативно вплинути на тури"
стичний потенціал півострова”, – заяв"
ляють в представництві Президента в
АРК. Представництво Президента зазна"
чає, що категорії земель України мають
особливий правовий режим. У статті 88
Водного кодексу України встановлено,
що уздовж морів виділяється прибере"
жна захисна смуга шириною не менш ніж
два кілометри від зрізу води, а в статті
58 Земельного кодексу України йдеться,
що землі захисної смуги вдовж моря –
це землі водного фонду, які перебува"
ють в державній власності. “Оскільки
особливий правовий режим різних кате"
горій земель передбачає різні способи
їх подальшого використання, ухвалення
рішення про надання земель в користу"
вання громадянам і юридичним особам,
без попереднього віднесення земельних
ділянок до відповідної категорії, визна"
ченої законом, неможливо”, – підкрес"
люють в кримському представництві гла"
ви держави. Саме з цієї і ряду інших
причин прокуратурою Ялти визнано не"
дійсним рішення Сімеїзької сільради про
передачу земельної ділянки приватному
підприємству “Кримінвестсервіс”.

Дивною в представництві Президен"
та в АРК вважають позицію депутатів, за"
вдяки рішенням яких продовжується про"
цес незаконного відведення земельних
ділянок. Як приклад – протест прокуро"

ДОВГОЖИТЕЛІ УКРАЇНИ
В Івано"Франківській області ста"

ном на 12 грудня проживає 37 літніх
людей, яким у цьому році виповнилося
100 та більше років, повідомили в об"
ласному управлінні соціального захи"
сту населення.

У ЗАПОРІЖЖІ ЯЛИНКИ
ОБГАДЯТЬ

У Запоріжжі до Нового року всі яли"

КАТЮЗІ ПО ЗАСЛУЗІ
Визначений Апеляційним судом Оде"

ської області штраф за витік нафтопро"
дуктів з борту контейнеровоза «CMA
CGM Aegean» під ліберійським прапо"
ром, що стався в Одеському порту 18
серпня (тоді з пробитого борту судна у
море потрапили понад 74 тони нафто"
продуктів. Площа забруднення склала
близько 500 кв. м.), повністю виплаче"
ний, повідомив начальник Державної
екологічної інспекції з охорони довкіл"
ля північно"західного регіону Чорного
моря Михайло Яцков. За його словами,
фірма «E.R. Brisebane Schiffahrt
Gesellsсhaft GMBH & Co. K G.» перека"
зала 19,5 млн. дол. до одеського місь"
кого бюджету і близько 5 млн. дол. –
до бюджету Одеської області». Ці кош"
ти, згідно із законодавством, можуть
бути витрачені виключно на природоохо"
ронні цілі.

ЕКОПОДІЇ

нки, що ростуть у скверах
і парках міста, обляпають
білим розчином, повід"
омили в прес"службі
мерії.

Деревам спеціально
нададуть “нетоварний
вид” – у такий спосіб ко"
мунальники сподіваються
вберегти ялинки від бра"
коньєрів, які можуть зру"
бати їх до свят, пише
ForUm.

Таким способом яли"
нки рятують і в інших міс"
тах: пишні красуні фарбу"
ють яскравою фарбою
або обливають спеціаль"
ним розчином з неприєм"
ним запахом.
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ПАЛЬЧИК ДОВГОГО ВАРТІСТЮ У 80 ДІЛЯНОК ЗЕМЛІ
Раптом із залу в президію почали пе"

редавати крісло. Можливо, воно знадо"
билось для VIP"гостей з Партії регіонів,
які перманентно майоріли за спиною Чер"
новецького і Довгого. А, можливо, його
непомітно поцупили опозиціонери.

Час від часу через президію переска"
кували охоронці Черновецького, щоб за"
брати в опозиціонерів порядок денний, із
якого Довгий читав список ділянок, які
винесли на роздачу.

Здавалося, що голови учасників цьо"
го шоу скоро розпухнуть від звуків, які
стояли в залі, коли всі раптом замовкли.
З"за спин Довгого і охоронців Чернове"
цького на перший план президії вийшов
заступник прокурора Володимир Гоголь.
Виявляється, не змігши заспокоїти опо"
зицію самотужки, мер покликав на допо"
могу силовиків.

“Таким протистоянням ви практично
паралізували роботу органу місцевого са"
моврядування. Ми просимо єдине – щоб
ви повернулися до закону, розпочали се"
сію і проводили її згідно з чинним законо"
давством”, – звернувся Гоголь до при"
сутніх у залі.

Зал відповів завиваннями з одного
боку і оплесками з іншого.

“Ви знаєте, це тягне на 4 роки позбав"
лення волі, є інформація про цих осіб, їх
оголосили в розшук. Так, є певні пробле"
ми, але вона буде розслідувана”, – пооб"
іцяв прокурор під регіт опозиції і знову
попросив повернутись в русло закону та
провести переговори.

– Та ми вже проводили, – відрапор"
тував прокурору Довгий.

– Хіба це нормальні люди? – тут же
поскаржився мер. – Робити перерву з
ними, і говорити немає сенсу...

Олесь Довгий раптом вигукнув: “Ось,
Семинога, я ж казав, що це він, зафіксуй"
те будь"ласка цей факт!”

Виявляється, в запалі боротьби хтось
поранив пальчика секретарю Київради.
“Ви бачите, до чого доходять зловживан"
ня Семиноги – до кровопролиття, до
травм!” – поскаржився Довгий під зави"
вання опозиції.

У тій колотнечі, яка була біля трибуни
Київради, важко було зрозуміти, чи
справді пальця Довгому пошкодив Семи"

нога.
Але, як виявилось, той теж отримав

виробничу травму – секретар Київради
поколов йому руку своєю ручкою.

Таким чином, обидва потерпілі зби"
раються позиватися один до одного че"
рез завдані травми.

Але ними перелік постраждалих у Ки"
ївраді не вичерпався.

Поки в залі чубилися депутати, ко"
ридори Київради наповнила міліція.
Вони приїхали в мерію для прийняття
заяви від одного з депутатів Київради,
у якого нібито відібрали картку для го"
лосування.

Крім того, за неофіційною інформа"
цією, у мерію приїжджала і швидка до"
помога, але медики не знадобилися, хіба
що наклеїли пластир на палець Довгого.

Тим часом поранений секретар із
подвійним бажанням намагався “віддя"
чити” опозиції.

Він з особливим натхненням напов"
нював коштами міський бюджет, виста"
вляючи одну за одною земельні ділянки
на продаж.

– Ще раз ставлю питання 98 про пе"
редачу ділянки громадянці Івановій. 68.
Прийнято. Питання три про передачу то"
вариству “Рейт” земельної ділянки. “За”
– 70. Наступне питання. Про продаж зе"
мельної ділянки компанії “Промінвестг"
руп 1”. Далі, питання шість про продаж
земельної ділянки товариству “Аста”.
“За” – 70.

Останнє товариство, до речі, доне"
цького походження, отримало не одну
ділянку в Києві.

Наступне ТОВ “Мірам”. “За” – 60.
Рішення не прийняте. Прошу переголо"
сувати. За – 66. Наступне питання про
передачу земельної ділянки компанії
“Схід"2”. За – 64. За передачу земель"
ної ділянки ТОВ “Алперо” – 66, прийня"
то.

Скільки б не вили сирени, Довгий на
них не зважав. За ним сидів, звісивши
голову, регіонал Горбаль.

Щоб розподіл не зовсім виглядав
дерибаном, у список додали школу №
47, інститут історії, інститут кібернети"
ки, інститут ботаніки, музей Тараса Ше"
вченка та станцію швидкої допомоги, які
також отримали ділянки.

Не обійшов Довгий у “роздачі сло"
нів” і Службу Безпеки, Департамент із
виконання покарань (якому потрібен
комплекс будівель), апарат Верховної
Ради та міністерство надзвичайних си"
туацій.

Загалом, Довгий оголосив більше 80
пунктів. Тригодинне завивання опозиції
нічого не дало. Навряд чи допоможе їй
суд, до якого опозиція збирається не"
сти рішення Київради.

Адже єдине, чим вона можна заки"
нути більшості, це розгляд питань без
доповіді.

Черновецького суд явно не лякає.
“Ми успішно провели сесію, і за всі

рішення я буду нести персональну від"
повідальність, і за кожне рішення я го"
товий буду перед вами відзвітуватися”,
– заявив він в інтерв’ю журналістам пі"
сля завершення пленарного засідання.

Незабаром – прийняття бюджету.

За матеріалами “Української правди”

Подвиги Олександра Омельченка у
сфері дерибану київської землі меркнуть
перед подвигами на цьому грунті нової
київської влади під керівництвом Л. Чер"
новецького.

Якщо раніше Київська рада роздава"
ла землю в закритих кімнатах, то тепер це
робить у прямому ефірі, незважаючи на
реакцію громадян і атаки опозиції.
Нещодавно вона проголосувала за виді"
лення 80 ділянок, навіть не пояснивши,
чому і кому віддає землю.

Після того, як Черновецький не зміг
справитися з опозицією ні батогом, ні
пряником, ні кулачною силою, ні блока"
дою шафами, ні оргсклом, він вдався до
останнього – покликав на допомогу цер"
кву, священнослужителів, щоб вони ви"
гнали з Київради злих духів. Утім, помо"
литися з депутатами чорноризцям не вда"
лося – опозиційні фракції відразу ж за"
блокували трибуну.

Традиційна вербальна розминка у ви"
конанні секретаря Київради Олеся Дов"
гого провалилася. Тоді Довгий, опираю"
чись на сили промерської більшості, по"
чав виконувати порядок дня – та ставити
на голосування земельні питання.

Опозиція відреагувала на це традицій"
но – завиванням сирен. Але цього вияви"
лося замало. Щоб якось зашкодити Дов"
гому ставити питання на голосування,
опозиціонерам довелося зламати орг"
скло, яким два дні тому Черновецький від"
городився від залу.

Зламавши цей щит, опозиціонерам
вдалося дістати руками мікрофон Дов"
гого, але вирвати його так і не вдалося.

Довгий вправно відбивався від напа"
дників своєю авторучкою, завдаючи нею
ударів по руках.

“Прошу голосувати. “За” – 68. Насту"
пне питання номер два про передачу
земельної ділянки компанії “Укртранс”.
“За” – 66, прийнято”, – намагався Дов"
гий перекричати депутатів і виття сирен,
яке наростало з кожним голосуванням.

Лише біля трибуни їх можна було на"
рахувати 8. Депутати чіплялися за мікро"
фони та монітори, охоронці намагались
їх вирвати.

Так що на якомусь етапі виявилося,
що стіл президії абсолютно голий.
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ЧЕРНОВЕЦЬКОГО
У ВІДСТАВКУ!

Найближчим часом більше 30 полі"
тичних партій і громадських організа"
цій мають намір почати збір підписів за
проведення референдуму щодо відста"
вки мера столиці, голови міськадмініст"
рації Леоніда Черновецького.

Таке рішення прийняли на зборах іні"
ціативної групи за назвою “За улюбле"
не місто”. Учасники акції планують зі"
брати, щонайменше, 250 тис. підписів
киян. У Києві, за словами організато"
рів, будуть працювати 10 пересувних
наметів для збору підписів.

У той же час жодна з парламентсь"
ких політичних сил, що виступає за від"
ставку Черновецького, до ініціативи не
приєдналася.

За матеріалами 5 каналу

родних ресурсів у Києві. Згідно з доку"
ментами, Наводницький парк, що розта"
шований на Набережному шосе, займає
теориторію 10,22 га і є у власності кому"
нального підприємства з утримання зе"
лених насаджень Печерського району.
“Літописні гори” – схили Старокиївсь"
кої гори від Андріївського узвозу
вздовж Пейзажної алеї до вул. Гончарів
– має площу 3,87 га. Територія парку
перебуває у власності комунальних
підприємств з утримання зелених наса"
джень Подільського та Шевченківсько"
го районів. У рішенні зазначається, що
природна цінність даних територій обгру"
нтована групою науковців. На території
пам’яток природи заборонено будь"яку
діяльність, що може завдати шкоди за"
повідному об’єкту.

Спочатку до проекту рішення було
внесено чотири парки столиці, але в ході
обговорення два були зняті для довив"
чення – це “Дніпровські кручі” (терито"
рія схилів вздовж Набережного шосе
від пішохідного мосту через Дніпро до
мосту Патона, 106,5 га) та “Замкова
гора” (схили між Андріївським узво"
зом, урочищем Гоначари"Кожум’яки,
Житнім ринком та Фролівським
монастирем, 9,7 га). Надто вже вони
привабливі для забудовників.

30 ГЕКТАРІВ ДЛЯ “СВОЇХ”
Громадянський актив Києва, спеку"

люючи проблемами киян під час вибо"
рів, таки проліз до Київської міськради.
Позиція, начебто антиомельченківська,
не завадила депутатам з цього блоку і її
лідеру підтримувати на сесії антинародні
рішення колишнього мера щодо земе"
льних питань. Так, прізвище Пабат фігу"
рує у списках претендентів на рекреа"
ційну земельку в Пущі"Водиці.

Не здивувало те, що цей ласун київ"
ської землі опинився тепер в команді го"
ловного дерибанщика столичної земель"
ки Черновецького. Тепер черновецька
більшість потрошить нашу столицю й у
цьому скликанні.

Міська рада Києва на останній сесії
передала громадській організації “Стрі"
трейсінг” в оренду земельну ділянку
(30,55 га) по вулиці Пуховській у Деснян"
ському районі Києва для будівництва
центру автомобільного спорту, змінив"
ши статус земельної ділянки з “сільгосп"
призначення” на “землі для громадсь"
кої і житлової забудови”. У рішенні Киї"
вради зазначено, що ділянку передано в
оренду на 5 років.

При цьому Київрада вирішила припи"
нити право користування земділянкою
сільськогосподарській компанії Нова
Україна, що орендувала її з 2004 року
для ведення сільгоспвиробництва.

Голова фракції Блоку Юлії Тимошен"

ЄС СКОРОТИВ КВОТИ
ВИЛОВУ РИБИ

Керівництво Європейського союзу
після довгих дискусій досягло компро"
місу у виробленні норм вилову в Атлан"
тичному океані, Північному морі і про"
тоці Ла Манш.

Так, квоти на вилов тріски, пікші і
камбали вирішено було скоротити на 15"
20% (Європейська комісія раніше про"
понувала 25%). Терміни перебування мо"
ряків у європейських водах зменшені на
8"10%.

“Ми також вивчили інші аспекти про"
блеми, наприклад, питання з тріскою сто"
їть дуже гостро, причому скрізь. Тому
паралельно з тим, що вже робиться нами
в цьому напрямку, потрібно подивитися,
що ще можна зробити, щоб домогтися
більш відчутних результатів”, – заявив
представник Євросоюзу з питань рибно"

НОВІ ВИМОГИ ЄС
 ДО ІНФОРМАЦІЇ

 20 грудня Європейський парламент
та Рада ЄС ухвалили Регламент, що під"
вищуватиме вимоги до інформації на ети"
кетках та упаковках продовольчих про"
дуктів. Нові правила забезпечуватимуть
ясність, точність та обгрунтованість
інформації, що супроводжує харчові
продукти. Жорсткі норми застосовува"
тимуться до характеристик на кшталт
„низький вміст жиру”, „продукт, багатий
на протеїни” чи „зменшений вміст цукру”.
Лише ті харчові товари, що відповідають
визначеним загальноєвропейським ста"
ндартам якості, зможуть супроводжува"
тися подібною інформацією.

ко у Київраді Тетяна Меліхова заявила
про те, що виділення цієї ділянки лобію"
вав голова фракції блоку Громадянсь"
кий актив Києва в Київраді Олександр
Пабат, який є почесним президентом ор"
ганізації “Стрітрейсінг”.

21 грудня, під час сесії Київради опо"
зиція, що складається з блоків Юлії Ти"
мошенко, Віталія Кличка і Нашої Украї"
ни, а також присутні в залі депутати Вер"
ховної Ради від БЮТ і НУ блокували три"
буну протягом усього періоду голосу"
вання із земельних питань.

Незважаючи на дії опозиції і працю"
ючі в залі сирени, більшість, яка підтри"
мує голову, змогла проголосувати за ви"
ділення близько 200 земельних ділянок.
Опозиція має намір заперечувати в суді
всі рішення, прийняті на сесії.

За матеріалами Українські новини

ДИВНО, АЛЕ ФАКТ
Наводницький парк та Літописні гори

в Києві оголошені парками"пам’ятками
садово"паркового мистецтва та компле"
ксними пам’ятками природи місцевого
значення. Відповідне рішення прийняла
Київська міська рада на своєму пленар"
ному засіданні, розглянувши клопотання
Державного управління екології та при"

го господарства.
Крім того, знайдено рішення щодо

проблеми запасу анчоуса у Біскайській
затоці – це був наріжний камінь перего"
ворів. Експериментально до весни на ви"
лові анчоуса будуть зайняті лише 10%
суден Франції та Іспанії – головних по"
стачальників анчоуса в ЄС.

За офіційними даними, запаси анчоу"
са у Біскайській затоці за 5 років скоро"
тилися зі 120 тис. тон до 20 тис.; тріски в
європейських водах – 50 тис. тон, що в 3
рази менше рівня, при якому фахівці ре"
комендують промисловий вилов. До
прийняття таких заходів європейських
чиновників штовхають вчені, які щорічно
повідомляють про скорочення рибної
продукції.

Демонстрації активістів Фонду дикої
природи стали тлом до минулих у Брюс"
селі міністерських переговорів про кво"
ти на вилов риби. “Зелені” закликали мі"

ністрів не обмежуватися півзаходами і
прийняти діючий план з відновлення риб"
них ресурсів Європи.
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УКРАЇНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА НАСИЛЬСТВУ
роби прадавнього українського проми"
слу. Ці іграшки, за словами О. Долі, є
справжньою альтернативою тим безду"
ховним, здебільшого – китайським, які
сьогодні заполонили український ринок,
пропагуючи насильство і несмак для
наших дітей.

Захоплення від побаченого немож"
ливо описати. Очі зупиняються на кож"
ному виставковому предметі. Тут експо"
нуються і зшиті з полотна національні
ляльки, й картаті ляльки"мотанки, й де"
рев’яні дитячі забавки, коники, тріскот"
ки, й солом’яні чудо"витвори, які пала"
ють золотом українських жнив.

Особливо цікавою була зала, де ви"
ставлені чисельні витвори дитячих рук.
На стендах розміщені солом’яні ляльки,
глиняні фігурки, тваринки, на яких мож"
на зіграти нескладні мелодії, свистульки
та торохтілки з випаленої глини. Саме в
цій залі на власні очі можна побачити, як
дитячі руки вирізають казкові витинан"
ки. Що може бути захоплюючим від май"
стерних виробів, зроблених дитячими ру"
ками?

На мою думку, ця виставка могла б
стати взірцем та джерелом ідей для на"
шого вітчизняного виробника дитячої
іграшки. Духовності та екологічності у
продукції для дитячого виховання сьо"
годні бракує на вітчизняних лялькових
полицях магазинів. Сьогодні українська
дитина чекає на таку іграшку, яка має не

Цю неординарну подію транслюва�
ли чи не усі провідні телеканали в
Україні. І, справді, вона варта того, щоб
про неї говорити із захопленням.

Напередодні Нового року в столич"
ному музеї Тараса Шевченка відкрила"
ся виставка української традиційної на"
ціональної іграшки. Ця подія зібрала в
храмі Кобзаря чимало представників
української еліти. Виставка вже є тради"
ційною і проводиться впродовж кількох
років за організації й сприяння відомого
мистецтвознавця Олекси Долі та адміні"
страції музею. І якщо у минулому році
експонати української іграшки займали
тільки одне приміщення, то цього разу –
шість виставкових зал.

Відкриваючи виставку, виступили
представники музею Т. Шевченка, ініціа"
тори виставки, колишній міністр культу"
ри, а нині – керівник цієї галузі в апараті
Президента України Ігор Ліховий, дире"
ктори столичних музеїв ім. Івана Гончара
та українського побуту й архітектури в
Пирогові. Завершив презентацію виста"
вки виступ чарівної народної артистки
України Ніни Матвієнко. Колискова для
Ісуса Христа в її виконанні доповнила зво"
рушливу атмосферу свята відродження
українського промислу дитячої іграшки.

Й справді, в залах панувала аура гар"
монії та добра, виставлені експонати ви"
промінювали магію доброти й любові,
закладених сучасними майстрами у ви"

За столом діти вирізають витинанки під керівництвом
Людмили Проценко та керівника гуртка “Гончарик”
Наталі Трегубової Глиняні вироби дитячого гуртка “Гончарик”

Солом’яний баран

На світлинах: Виступає організатор виставки
Олекса Доля; художниця Людмила Теслен�
ко біля експозиції своїх ляльок�мотанок;
давні дерев’яні механічні іграшки

ЕКОЛОГІЯ І ДУХОВНІСТЬ

лише глибинні національні традиції, а й
довершений естетичний вигляд. Як на
мене, наше суспільство і дитяча аудито"
рія вже втомилися від заокеанських стра"
хопудал на кшталт динозаврів та транс"
формерів, від засилля всілякої мигаючої
та стріляючої мілітарної бездуховної
продукції для дітей, шкідливих для здо"
ров’я, але дешевих, іноземних іграшок
для немовлят.

Хочеться вірити, що теперішня влада
зверне увагу на проблеми дитячої укра"
їнської традиційної іграшки, яка має
свого вітчизняного споживача, та ство"
рить економічні умови для її промисло"
вого виготовлення і продажу не лише в
Україні, а й експорті за кордон. Зреш"
тою, й там дітям хочеться мати таку ля"
льку, яка випромінює добро й любов.

В. Ткаченко
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2006"Й РІК – ОДИН ІЗ
НАЙТЕПЛІШИХ В ІСТОРІЇ
Минулий рік зайняв шосте місце в

списку найтепліших років з початку ве"
дення реєстрації температур.

Британська метеорологічна служ"
ба й Університет східної Англії вважа"
ють, що це стало можливим завдяки
ефекту глобального потепління, викли"
каного діяльністю людства. Всесвітня
метеорологічна організація має намір
незабаром дати власну оцінку 2006
року. За її даними, рекордно теплими
роками вважаються 1998 і 2005, а “усі
10 найтепліших років” припали на
останні 12.

“За попередніми світовими показ"
никами 2006 року, що використовує
дані періоду із січня по листопад, цей
рік займає шосте місце в списку най"

тепліших років” з початку ведення ре"
єстрації температур у 1850"х роках.

Вчені прийшли до думки, що підви"
щення середньої температури в 21 сто"
літті може скласти від двох до шести
градусів за Цельсієм через викид в ат"
мосферу газів, що викликають парни"
ковий ефект. На думку метеорологів,
таке підвищення світових температур
може викликати танення полярних льо"
дів і підвищення рівня води в океанах,
що спричинить за собою повені, голод
і сильні шторми, піддаючи ризикові мі"
льйони людських життів.

ВОДУ НА ЗЕМЛІ
ЗАФІКСОВАНО

Зібрані супутниками Grace за п’ять
років дані, дозволили вченим скласти
нову картину розподілу води на Землі,
а також зафіксувати зміни цього по"
казника. Вперше були отримані свід"
чення про розподіл запасів прісної
води на континентах. За допомогою
триваліших спостережень з’явиться
можливість виявити довгострокові за"
лежності в природних сезонних коли"
ваннях і поспостерігати, як присутність
води відбивається на кліматі.

Басейни деяких африканських рік,
наприклад, Конго, Замбезі і Нілу, за
останні п’ять років значним чином ско"
ротилися. У той же час, запаси води в
ріках Міссісіпі і Колорадо за той са"
мий час виросли.

Grace вимірювали сезонні зміни в
запасах води в більш ніж півсотні рік
по всій планеті. Крім цього, дані відби"
вають розходження і зміни запасів води
в поверхневих водоймах і ріках, снігу і
кризі, а також у підземних резервуа"
рах.

Запущені в 2002 році два косміч"
них апарати Grace збирають інформа"
цію про дрібні зміни в гравітаційному
полі Землі, що, головним чином, викли"
кані колообігом води на суші, в океа"
нах, льодах і атмосфері планети.

Гідрологи аналізують отримані
дані для встановлення можливих зале"
жностей у зміні рівня опадів, висна"
женні ґрунтових вод, швидкості танен"
ня снігу і льодовиків.

УТИЛІЗАЦІЯ
 ПО"ЧЕРЕПАШОМУ

За підсумками комітетського слу"
хання “Про хід реалізації державних
програм і рішень щодо забезпечення
утилізації боєприпасів, непридатних
для подальшого використання”, голо"
ва Комітету ВР України з питань націо"
нальної безпеки і оборони А. Кінах
заявив: “По тим темпам утилізації боє"
припасів, які склалися в Україні, – в
середньому 20 тис. тон боєприпасів на
рік – нам необхідно 90"100 років, щоб
завершити утилізацію”. “Комітет
вимушений зробити дуже неприємний
висновок: стан справ з утилізацією й
зберіганням боєприпасів такий, що
ймовірність таких трагедій, які стали"
ся в Новобогданівці,  Артемівську,
дуже високий”, – наголосив він.

За словами Кінаха, на цей час на
території України знаходиться близь"
ко 2 млн. тон боєприпасів, включаючи

КАЗАХСЬКІ КОНІ
РОЗДЯГЛИ БРИТАНОК

Дві британські захисниці прав тва"
рин, одягнені в бікіні з листків салату,
намагалися переконати жителів Казах"
стану відмовитися від вживання в їжу
м’яса конини. Організація Люди за ети"
чне поводження з тваринами (PETA)
звернулася до казахів з проханням при"
пинити вживати м’ясо.

Для готування майже всіх страв тра"
диційної казахської кухні використову"
ється м’ясо. Сосиски з конини і варена
бараняча голова вважаються делікате"
сами. Перехожі по"різному поставили"
ся до учасниць цієї кампанії, які мерз"
нули на холоді.

“По"моєму, це ненормально " закли"
кати дітей харчуватися травою”, – ска"
зала шкільна вчителька Турсунай.

Напівголі британки на вулицях
Алма"Ати знайшли відгук у душі пенсі"
онерки Марії Амантаєвої. Вона зізна"
лася, що ось тут є проти чого протес"
тувати: ціни на м’ясо б’ють усі рекор"
ди. Однак казахів це не повинно зупи"
няти: “Казахи їли м’ясо протягом по"
колінь, і багато хто жив до 90 або 100
років, – сказала вона. – Чому зараз
чоловіки такі слабкі? Я вам скажу, вони
їдять недостатньо м’яса”.

ОЦІНКА АНОМАЛЬНОМУ
2006"МУ РОКУ

У минулому році було зазначено ба"
гато вкрай незвичайних аномальних явищ.
За даними експертів, температура на по"
верхні планети у 2006 році на 0,42 граду"
си перевищила середньорічну темпера"
туру в 1961"1990 роках.

“У нинішньому році було відзначено
багато вкрай незвичайних аномальних
явищ. Так, у багатьох країнах Європи
осінь виявилася найтеплішою за останні
сторіччя. У Великобританії настільки те"
плої осені не було з 17"го століття, а в
Данії і Нідерландах – з 1918"го. У Сіднеї
1 січня стало найспекотнішим днем в
історії”, – заявив голова організації Мі"
шель Жарро.

Аномально тепла погода викликала
природні катаклізми. Тривала засуха
огорнула низку африканських країн, зо"
крема – Ефіопію, Кенію, Сомалі. Спека
обернулася і масштабними лісовими по"
жежами. В одних тільки США з початку
року згоріло більше 3,8 млн. га.

Крім того, 25 вересня над Антаркти"
кою був зареєстрований максимальний
розмір діри в озоновому шарі, що захи"
щає Землю від сонячної радіації.

Подальше підвищення температур
може обернутися для планети катастро"
фічними наслідками, попереджають
вчені.

ВЛАДА ВИЗНАЛА
ЗЕМЕЛЬНИЙ БЄЗПРЄДЄЛ
 Верховна Рада Автономної Респу"

бліки Крим прийняла звернення до
кримчан «Про ситуацію в АРК, що
склалася з розподілом і використан"
ням земельних ділянок для житлово"
го будівництва», у якому зазначаєть"
ся, що, незважаючи на зусилля влади і
органів місцевого самоврядування,
«ситуація, пов’язана з дотриманням зе"
мельного законодавства в Автоном"
ній Республіці Крим, особливо щодо
питань виділення земельних ділянок
для індивідуального житлового буді"
вництва, не тільки не поліпшується, але
постійно погіршується, напруженість
в цьому питанні зростає». Депутати
відзначили, що 2006 рік характеризу"
ється загостренням земельних відно"
син у Криму, а земля стала предме"
том купівлі"продажу і комерційного
використання, що призводить до того,
що «у низці випадків уникнути сило"
вого вирішення проблеми дуже важ"
ко». Крім того, депутати заявили, що
Верховна Рада АРК вважає неприпу"
стимим розподіл і виділення земель"
них ділянок для індивідуального буді"
вництва за національною ознакою, а
єдиний справедливий і законний шлях
– це «об’єктивне визначення соціаль"
них показників потреби у виділенні зе"
мельної ділянки». Також кримський
парламент звернув увагу прокурату"
ри і міліції Криму на те, що процес са"
мовільних земельних захоплень на
півострові не зупинено.

рідке та тверде ракетне паливо, з яких
мінімум 1 млн. 700 тис. тон боєприпа"
сів підлягає утилізації.
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жки смальцю або вершкового масла, 5
картоплин, 2 морквини, 1 корінь петруш"
ки, 2 цибулини, 1 ст. ложку пшеничного
борошна, 3 ст. ложки томату"пюре, 1,5
склянки бульйону або води, сіль, перець
– за смаком.

Приготування: Баранину (лопатку,
грудинку або шию) промивають, розру"
бують разом з кістками на куски по 40"
50 г, посипають сіллю та перцем і обсма"
жують на смальці або вершковому маслі.
Обсмажені куски м’яса кладуть у сотей"
ник або каструлю, додають томат"пюре,
пасероване розведене бульйоном боро"
шно, заливають бульйоном або водою й
тушкують 45" 60 хв. Потім кладуть нарі"
зані тонкими кусками й підсмажені з
жиром картоплю, моркву, цибулю, пет"

рушку, все перемішують і тушкують 1/2
год. у духовці під кришкою до повної го"
товності овочів.

ДО СВЯТКОВОГО СТОЛУ

Печеня по�віденьському
Склад: Свинина 200 г, картопля 200

г, морква 30 г, петрушка 15 г, корінь се"
лери 15 г, цибуля ріпчаста 25 г, перець
запашний, перець горошок, соус хрін 20
г, лист лавровий, кмин, сіль.

Приготування: Свинину варять май"
же до готовності у воді з пряннощами і
сіллю. Додають нарізані моркву, петру"
шку, селеру, цибулю і картоплю. Варять
до готовності. М’ясо виймають і нарізу"
ють скибками, картоплю і овочі в соусі
подають окремо. Також окремо пода"
ють соус хрін.

Баранина, тушкована з овочами
Склад: На 600 г баранини – 2 ст. ло"

ГІГАНТСЬКІ КОМАХИ –
 НЕ ЖАРТ

На географічному сервері Google
Maps з’явилася супутникова фотографія
гігантської комахи, яка знаходиться на
полях Німеччини. Судячи з масштабу,
розмір комахи становить близько 50
сантиметрів.

Модератору співтовариства Google
Earth вдалося ідентифікувати комаху.
Нею виявився тріпс, розміри якого за"
звичай не перевищують одного санти"
метра. Тріпси живуть на листках рослин,
залишаючи за собою сріблясті патьоки.
У даному випадку тріпс залишив корич"
нюватий слід, коли його розчавило, за"
тиснувши між склом сканера та фото"
плівкою.

Раніше найбільшою комахою, яку
вдалося зафіксувати із супутника, вва"
жався великий блакитний терміт довжи"
ною понад 17 сантиметрів, збитий на
даху управління з боротьби зі шкідни"
ками в США.

За матеріалами Lenta.ru

СВИНЯЧЕ СВЯТО
“Канапку” із салом завдовжки 43

метри приготували у рамках першого че"
мпіонату України “З любов’ю до сала”,
що проходив Луцьку. Як повідомив “5"
й канал”, над велетнем"бутербродом
трудилися 233 осіб. Також паралельно
відбувся конкурс краси серед свиней
“Найвродливіше рильце”, де перемог"
ла представниця Волинської області на
прізвисько Кийя. Переможцем у швид"
кісному поїданні сала став мешканець
Луцька Володимир Стригалін, який за
20 хвилин з’їв цілий кілограм калорійно"
го продукту, трохи менше цибулі та хлі"
ба. За словами переможця, він почува"
ється добре. Під час чемпіонату відкри"
ли макет пам’ятника свині зі шматком
сала. Згодом цей пам’ятник обіцяють
встановити у Луцьку. Організатори дій"
ства очікують, що ця скульптура потра"
пить якщо не до книги рекордів Гіннеса,
то бодай до Книги рекордів України.

ГЕНЕТИЧНА АНОМАЛІЯ
У Бразилії кішка народила цуценят,

чим спантеличила вчених. Власниця кіш"
ки на ім’я Мімі стверджує, що та завагіт"
ніла після спарювання із сусідським со"
бакою. У виводку Мімі було шість малят
– троє з них схожі на кошенят, а інші
виглядають як собаки.

Генетики взяли в новонароджених
аналізи крові для підтвердження прина"
лежності до виду.

Випадки з несхожими гібридами зу"
стрічалися і раніше, але завжди це було
між близькими видами тварин. Напри"
клад, у левів і тигрів з’являлися “лігри”.
Також існує гібрид косатки і дельфіна"
пляшконоса. Випадок з кішкою і соба"
кою зафіксований вперше.

КРОКОДИЛЯЧИЙ ФЕРМЕР
Житель Запоріжжя Сергій Андрєєв

у своїй міській квартирі влаштував роз"
плідник для крокодилів.

“Крокодилячому фермеру” було 3
роки, коли він став приносити в дім жаб.
“Нехай поживуть у нас”, – говорив він
батькам. Коли виріс, зайнявся кроко"
дилами. Зараз вирощує їх у квартирі, в
одній із багатоповерхівок Запоріжжя.

Знання, отримані на зоофакультеті
університету, згодилися, коли Сергій
став розводити екзотичних тварин для
пересувної виставки і для продажу. Пе"
рших крокодилів привіз з Єгипту конт"
рабандою, пише газета “Блік”.

“За один раз спромігся провезти до
сотні. За пляшку алкоголю або сувій
папірусу завжди можна було домови"
тися з митником. Перших крокодиль"
чиків возив за пазухою”, –  говорить
фермер. “Кусатися вони починають
через місяць"два, а коли малюсінькі,

зайвий раз рот не відкриють, –
розповідає Сергій. – Зараз дитинчата
рептилій за замовленням легально
доставляють літаком з Єгипту”.

Вихованці виростають до 1,5"2 ме"
трів у довжину. А коштують дешевше
за породисту кішку – від 100 до 150
доларів.

“Рептилій купують як живі деко"
рації для офісів, ресторанів, беруть і
в цирк. Малят годувати потрібно ко"
махами – наприклад, кониками"стри"
бунцями, – розповідає Сергій. – До"
рослих годую рибою і спеціальними
вітамінами. Якщо за ними добре до"
глядати, то вони можуть прожити до
150 років”, – запевняє зоолог.

ЗЛІСНА БІЛКА НАПАЛА НА
ЛИСТОНОШУ

Листоноша Барб Доерті з амери"
канського містечка Ойл Сіті, розта"
шованого недалеко від Пітсбурга,
піддався нападу розлюченої білки.

“Я помітив її сидячою на ґанку бу"
динку, поклав пошту в шухляду, роз"
вернувся і пішов далі. І ось тут вона
на мене накинулася”, – розповів До"
ерті,  уточнивши, що білка залізла
йому на голову по спині, – “довелося
схопити її  за хвіст і  відкинути від
себе”.

“Така гидота. Мене це травмува"
ло”, – поділився своїми переживан"
нями листоноша. Доерті негайно гос"
піталізували, де йому наклали шви на
рани і порізи, заподіяні твариною.
Листоноші також провели термінову
вакцинацію від сказу.

Саму ж агресивну білку місцева
влада вистежила і застрелила. Тіло
було направлене до лабораторії, де
ветеринари з’ясовували, чи не була
вона хвора.


