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ЕКОЛОГІЧНИЙ КАЛЕНДАР
БЕРЕЗЕНЬ

4 � 150 років від дня народження Олек�
сандра Михайловича Нікольського (1858�
1942), українського зоолога

8 � День землевпорядника
10 � 380 років від дня народження Мар�

челло Мальпій (1628�1694), італійського бі�
олога і лікаря

21 � Міжнародний день ліквідації расо�
вої дискримінації

22 � Всесвітній день водних ресурсов
24 � Всесвітній день боротьби із захво�

рюванням на туберкульоз

ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ УКРАЇНЦІВ
ДАЛЕКА ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

Середня тривалість життя українок

приблизно 73,5 року, а українців — 67 ро�
ків За тривалістю життя українці посіда�

ють передостаннє місце серед країн

Європи, випереджаючи лише Росію, по�

відомляє директор Інституту демографії

й соціальних досліджень НАН України

Елла Лібанова.
Як повідомив міністр України у спра�

вах родини, молоді та спорту Юрій Пав�

ленко, в Україні вже 2005 року спостері�

гали дуже низькі показники якості життя

населення (тривалість життя, рівень зах�

ворюваності тощо). Тому вирішено було
розробити Стратегію для виправлення

ситуації.

За словами Павленка, нова програма

передбачає низку конкретних заходів:

від пропаґанди здорового способу жит�

тя до спорудження спортивних об’єктів.
Міністр відзначив, що на сьогоднішній

день українці лише на 5% забезпечені

басейнами, приблизно на 50% — відкри�

тими майданчиками, тому одним із голо�

вних завдань держави сьогодні є ство�
рення умов для здорового способу жит�

тя громадян.

Програму розраховують реалізувати

протягом  2009�2013 років, щоб збільши�

ти середню тривалість життя чоловіків на

2 роки, а жінок — на 1 рік. Також плану�
ють зменшити на 15% смертність людей

працездатного віку.

Голова Національної ради з питань

охорони здоров’я при Президенті Украї�

ни Микола Поліщук пояснив, що здоро�

в’я людини залежить на 20% від генетич�
них факторів, на 17�20% — від стану на�

вколишнього середовища й на 50�53% —

від здорового способу життя.

Згідно зі статистичними даними, 2006

року за рівнем тривалості життя Україна

займала 113 місце у світі з середнім по�
казником 66 років.

Фахівці стверджують, що в Україні не�

типова структура смертності: третина по�

мерлих — це люди допенсійного віку. До

того ж, у нашій країні більше 40% юнаків

18�річного віку не мають шансів дожити
до 60�річного віку. Повсякчас зростає

смертність серед населення працездат�

ного віку: протягом  2000�2005 років сме�

ртність чоловіків у працездатному віці

зросла на 12,2%, серед жінок — на 9%.

Також викликає занепокоєння й той
факт, що за останні 15 років населення

України скоротилося більш ніж на 5 мі�

льйонів: народжуваність зменшилася на

40%, а смертність збільшилася на 30%.

ФРАНЦІЯ ДОПОМОЖЕ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКУ
ЛІКВІДУВАТИ ЯДЕРНІ МОГИЛЬНИКИ

Державний комітет ядерного регу�
лювання запропонував Дніпродзержин�
ську розглянути варіант ліквідації схо�
вища промислових відходів за фінансо�
вої підтримки Франції.

У Дніпродзержинську розташовані 9
могильників з відходами Придніпровсь�
кого хімічного комбінату, на якому за
радянських часів збагачували уран. Нині
могильниками опікується державне під�
приємство Бар’єр.

Сховище Спірне виявили лише у 2005
році, тому воно не потрапило  до жодної
з програм  утилізації промислових захо�

ронень. За словами начальника управ�
ління екології Дніпродзержинська Ан�
дрія Плешакова, навколо могильника
зареєстровано перевищення норм ра�
діаційного фону. Оскільки жодне з пі�
дприємств міста не визнало цю терито�
рію своєю, сховище передали у кому�
нальну власність, відповідно тепер за
його утилізацію відповідатиме місцева
влада. Проте у місцевому бюджеті ко�
штів для проведення робіт немає. Якщо
вдасться домовитися з французькою
стороною, обсяг необхідної допомоги
сягне 3 мільйонів євро.

РАКЕТА ВЛУЧИЛА У СУПУТНИК�ШПИГУН
Ракета�перехоплювач SM�3, за допо�

могою якої збройні сили США збили су�
путник USA�193, потрапила точно в па�
ливний бак супутника�шпигуна.

Як заявив представник Пентагона,
американські військові впевнені в цьому
з “високою часткою ймовірності”.

США стверджують, що фрагменти
супутника впадуть в океан. Але Китай
уже оголосив тривогу у зв’язку з тим,
що уламки супутника можуть упасти на
його територію. Крім того, Пекін побо�
юється, що токсичне паливо внаслідок
сполучення з водою утворить сильноді�
ючий отруйний газ.

У Росії не виключають, що США ви�
користовували цю аварійну ситуацію

для перевірки національної системи
ПРО. Як заявив старший науковий спі�
вробітник Інституту світової економі�
ки та міжнародних відносин генерал�
майор Володимир Дворкін, цю ситу�
ацію США може використати для
того, щоб домогтися скасування до�
говору про невиведення зброї у кос�
мос, який внесли Росія та Китай. Дво�
ркін додав, що використана США
ракета Standard�3 по суті вже є збро�
єю в космосі.

Супутник був знищений вранці 21
лютого о 05:26 за київським часом. Ра�
кета, випущена з борта крейсера Лейк
Ері, знищила супутник на відстані 247
кілометрів від поверхні Землі.

ВІТАЄМО ЗІ СВЯТОМ НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО
ПРОРОКА І ГЕНІЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА! (9 БЕРЕЗНЯ)

УЕА “Зелений світ”та редакція нашої газети
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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.

Склад редколегії:

Гончаренко Г.А.

Лисиченко Г.В.

Хазан П.В.
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БОЙКО: КІЛЬЧИЦЬКА ЗАХОТІЛА СОБІ ТИГРОВУ ШУБУ

Кільчицька два рази присилала дирек�
тора київського зоопарку. Той плакався,
що Ірена хоче, щоби він взяв тимчасово до
себе тварин. Я так зрозумів – доки Ірена
не збудує в себе на дачі вольєру. Але в зоо�
парку тигрів нема де тримати.

Кільчицька, коли ти нажерешься?
У вівторок, 12 лютого 2008 року, прак�

тично всі телеканали повідомли, що жур�
наліст Володимир Бойко є власником двох
уссурійських тигрів, яких пильне око зас�
тупника київського мера Ірени Кільчицької
виявило в секретній військовій частині.

Така новина не могла пройти непоміче�
ною повз редакцію “ОРД”, і головний ре�
дактор взяв інтерв’ю в постійного автора
нашого Інтернет�ресурса. Повідана ним
історія виявилася винятковою як за своєю
неординарністю, так і за своєю жахливіс�
тю.

– Володю, так ти, виявляється, ще й кру�
пний тигровласник?

– Є гріх. Взагалі�то журналістика для
мене це хобі. А заробляю на життя я роз�
веденням тигрів м’ясо�молочної породи.
Причому – на підпільній військовій базі. А
ще маю 42 кози сторожової породи – їх по
телевізору показували. Ці кози якраз і охо�
роняють тигрів, доки я їжджу по редакціях
та вибиваю гонорари.

– А якщо серйозно?
– Стасе, розповідати про заступника

київського мера Кільчицьку та її бажання
завести в себе на дачі тигрів серйозно не
можна. Хоча те, що відбулося 12 лютого
дійсно виходить за межі навіть моєї буйної
фантазії.

– Так все ж таки – тигри твої?
– Мої. І нехай Кільчицька спробує до�

вести протилежне. Розповідаю. Є в мене
два товариші, офіцери запасу, які мають
невеличку ферму, де розводять кози. Там
є ще корови та всяка інша живність, хлопці
торгують молоком, але основна діяльність
– племінне козівництво. Щоправда, в дуже
невеликих обсягах. Так ось, кілька років
тому їм, чи, точніше, нам, підкинули двох
тигрят. Зараз у “крутеликів” пішла мода на
домашні зоопарки, заможне панство заво�
зить з�за кордону всяку екзотичну жив�
ність, а потім не знає, що з тією живністю
робити.

З тигрятами так і трапилося. Їх привез�
ли в Україну, але хазяїн передумав трима�
ти тварин і заніс їх до цих моїх друзів. Мо�
вляв, я зараз улітаю, поспішаю в Борис�
піль, а ви заберіть собі цих кошенят. Моло�
ко є, м’ясо є – тож не пропадуть.

Уяви ситуацію та той легкий шок, що
трапився в моїх товаришів. Але тварин, ясна
річ, ніхто вбивати чи викидати на помийку
не став. Порадилися ми втрьох і пішли

хлопці в Київський зоопарк, щоби прилаш�
тувати тигрят. Але там сказали, що прийня�
ти тварин неможливо: тигрята
виростуть, їм буде потрібно
багато місця, до того ж неві�
д о м о
ч и м
году�
вати – бюджет
зоопарку співає
романси. Стали друзі
думати, що робити з
тваринами. Проблем з
м’ясом не має, оскіль�
ки йде постійне вибра�
кування кіз, і тигрів
можна годувати тими
козлами, що заважа�
ють нам жити. Але де тигрів тримати? Тери�
торія ферми велика, але, сам розумієш, тигр
– це не коза. Тоді працівники київського
зоопарку запропонували свою методичну
допомогу, друзі погодилися, і під керівниц�
твом начальника охорони зоопарку за кре�
сленнями, розробленими фахівцями, спору�
дили на місці колишнього смітника вольєру
за останнім словом науки: з великим май�
данчиком, басейном, приміщенням для тва�
рин тощо. Збудовано все капітально. Пра�
цівники зоопарку розповіли, як доглядати
тварин, як годувати й вмили руки. Одним
словом, тигри прижилися.

Але виник правовий момент. Тварина це,
як ти розумієш, майно. Принаймні, її можна
продавати, заповідати, дарувати. А в майна
має бути хазяїн. Тоді ми втрьох потягнули
на сірниках, я витягнув обломаний і став
хазяїном тигрів. Тобто до ферми чи кіз я
ніякого відношення не маю, вольєра – вла�
сність друзів, але тигри – мої. Я представ�
ляю їхні інтереси в усіх державних устано�
вах, підприємствах та організаціях.

Тобто, ситуація, звісно, дурна. Але не
вбивати ж тварин, яких завезли в Україну та
кинули напризволяще. Власне, ніяких прав
власності я відносно них не здійснюю –
коли�не�коли заїду до друзів, побачу Тихо�
на з Амбою, ото всі мої права. Але форма�
льно – хазяїн я. Так ми з товаришами вирі�
шили ще кілька років тому. Хоча, звісно,
колосальну працю для того, щоби вирости�
ти цих тварин і кошти вклали вони – зви�
чайні люди, фермери середньої руки, які
пригріли цих нещасних тварин і виростили з
них таких красенів.

– А що ж по радіо розповідали про
якусь підпільну військову частину?

– Господи, ну що Кільчицькій ще гово�
рити? На території Бортницького лісництва
за часи Радянського Союзу була занедба�
на військова частина. На момент проголо�
шення незалежності від неї залишилися лише
руїни та фундаменти довгобуду. Тоді років
з десять тому Фонд держмайна з ініціативи
тодішнього Міністра оборони передав ці
руїни в оренду кільком офіцерам запасу,
де вони впорядкували територію, вирощу�
ють кіз, тримають корову. Ну й тигрів туди
поселили – куди ж їх дівати? Так що тигри
перебували у вольєрі, який є приватною вла�
сністю на території приватної фірми.

– І тебе про цих тигрів хтось розпиту�
вав?

– А про що розпитувати? Хіба Консти�
туція забороняє мені бути хазя�
їном двох тигрів? Це – моя вла�
сність. І це може підтвердити ба�
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ПРОЩАЙ, СОЛОТВИНО?
Непомітно для суспільства, під шумок

виплати заощаджень, блокування парла�
менту і міжнародних візитів перших осіб,
відбувається те, що може мати доленос�
не значення для здоров’я сотень тисяч
громадян України.

Приходить в занепад Солотвино, уні�
кальна лікарня, підземний комплекс со�
ляних шахт для алергіків, астматиків і хво�
рих туберкульозом.

кордонні медичні делегації. А сьогодні
ми можемо сухо констатувати:  Солот�
вино обіцяє стати однією з найганебні�
ших українських поразок, свідоцтвом
нашої недалекоглядності і безгоспода�
рності.

Не аналізуватимемо, хто перший урі�
зав фінансування цьому комплексу, не
вираховуватимемо, хто не зумів потур�
буватися про збереження комплексу пі�
сля повені в Закарпатті. Хто не зумів оці�
нити «соляний курорт», історичне міс�

Ми з вами ще станемо свідками заги�
белі або реанімації цього соляного ком�
плексу з шахтами і озерами. У цій ситу�
ації думається не про людей, уряд зуміє
переселити вісім тисяч осіб у безпечне
місце.

Шкода це дивовижне старовинне се�
лище в передгір‘ї Карпат, шкода лікар�
ню, озера. Моя подруга з Москви, коли у
дитини трапився напад астми, передзво�
нила в Солотвино, запитала чи можна при�
їхати літом. «Приїжджайте зараз, — від�
повіли їй в клініці. — По�перше дуже пот�
рібні гроші, по�друге, невідомо чи зали�
шиться тут щось до літа».

Марина Лаптєва
Фото Дмитра Купріяна /УНІАН

це і  родовище солі, яке вважалося най�
більшим в Західній Європі. Важко при�
гадати, коли тут з’явилися перші карс�
тові провали, але сьогодні МНС інфор�
мує, що  в Солотвино з’явилося п’ять
нових карстових провалів радіусом чо�
тири метри.  За минулий рік в окремих
місцях провали збільшилися вдесятеро.
Тепер процеси загрожують не тільки со�
льовим копальням, але і самому селу.

У різних міністерств з’явилися різні
думки, що робити з Солотвино. Міністе�
рство аграрної політики запропонува�
ло законсервувати  сольові копальні.
(Важко зрозуміти, як те, що потрібно
рятувати, можна «законсервувати»).
Міністр надзвичайних ситуацій Володи�
мир Шандра був більш стривожений:
потрібний терміновий комплекс захо�
дів, щоб припинити руйнівні процеси.

За часів Радянського Союза Солот�
вино з його соляними шахтами було про�
сто меккою для дітей із згаданими хво�
робами.  Солотвино було гордістю ра�
дянської медицини. І кожен з батьків
знав, що в країні є панацея від астми і
супутніх хвороб дітей�алергіків — Соло�
твино. Сюди з‘їжджалися діти зі всіх ра�
дянських республік, сюди привозили за�
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гато людей. Про цих тигрів знали всі в
Дарницькому районі – і в міліції, і в про�
куратурі, і у ветеринарній службі. Народ
часто приходив просто подитивися на
тварин. І так було доти, доки тварини не
виросли й не знадобилися Кільчицькій.

– А їй навіщо?
– Пані Ірена захотіла й собі тримати

тигрів на дачі. В неї там вже крокодили
живуть і ще якась живність. Одним сло�
вом, доки тигри була малими й їх треба
було доглядати, робити щеплення, году�
вати, вони інтересу ні для кого не стави�
ли. Але раптом місяць тому Кільчицька
заявила, що вона хоче цих тигрів забра�
ти собі. Почалися “наїзди”. Кожного дня
стали на ферму приходити посланці Кі�
льчицької з міліції, прокуратури, якихось
комунальних структур і вимагати, щоби
тигрів віддали заступнику мера.

– Що значить віддали?
– А отак. Візитери так і казали – не

віддасте по�доброму, Кільчицька забе�
ре силою. Пришле міліцію, виламає во�
рота на фермі, висадить у повітря вольє�
ру й забере тигрів собі на дачу. Бо, бач�
те, пані Ірені до крокодилів ще тигри по�
трібні. Одним словом, спочатку якісь
люди виламали турнікет на прохідній.
Потім приїхали працівники районної про�

куратури, стали вимагати “супровідні
документи” на тигрів. Охоронці з них
посміялися, але прокурор викликав “Бе�
ркут” і наказав знести ворота. Приїхали
“беркутята” та й питають у прокурора
– чи є рішення суду про те, що можна
зайти на територію приватної оселі.
Прокурор верещить: “Який суд, ламай�
те паркан”. Тоді міліціонери кажуть:
“Дайте нам письмовий наказ”. Проку�
рор перелякався й поїхав геть.

Потім Кільчицька два рази присила�
ла директора київського зоопарку. Той
плакався, що Ірена хоче, щоби він взяв
тимчасово до себе тварин. Я так зрозу�
мів – доки Ірена не збудує в себе на
дачі вольєру. Але в зоопарку тигрів нема
де тримати. Не кажучи вже про те, що
забирати чужу власність на побажання
якоїсь чорноротої торговки – це не є
компетенція директора зоопарку.

– Але все ж таки – як можна забра�
ти чужу власність, якщо за Конституці�
єю вилучення об’єктів власності допус�
кається лише за рішенням суду?

– А кого та Конституція в Україні
цікавить? Принаймні, прокурора Києва
Блажівського вона точно не цікавить.
Отже, 12 лютого мені зрання зателефо�
нували журналісти, які знали про цих ти�
грів, і сказали, що Кільчицька повідо�
мила в усі ЗМІ, що вона буде сьогодні
забирати тварин. Начебто пані Ірена
особисто зібралася виїхати на ферму й

ламати вольєру.
– Як ламати? А хто їй дозволив?
– А кого Кільчицька має питати? Їй

сподобалося чуже майно, що тут незро�
зумілого? Так ось, зателефонували мені
журналісти й питають, чи не збираюсь я
приїхати та подивитися, що буде чудити
Кільчицька. Я кажу – нехай робить, що
хоче. Якщо це не цікавить прокурора Бла�
жівського, то мене – тим більше. Але Кі�
льчицька утруднювати себе не стала. На�
томість вона доручила начальникові киї�
вської міліції Яремі забрати тигрів. Яре�
ма вишукувався, сказав: “єсть” і напра�
вив на ферму міліцію. Ще приїхав заступ�
ник голови Дарницької райдержадмініс�
трації, якісь робітники. Одним словом,
зламали ворота й стали ламати будинок,
у який тигри заховалися. При цьому – без
жодних пояснень. Працівники ферми ви�
магали залишити бодай якогось папірця
чи хоча б сказати, хто саме віддав наказ
увірватися на територію приватної фірми
та ламати будівлі. Але міліціонери прос�
то розбігалися, коли до них підходили
працівники, і лише кричали, що вони тут ні
до чого, вони лише виконують розпоря�
дження Кільчицької.

Але саме веселе було, коли якийсь ве�
теринарний лікар став розповідати жур�
налістам, що тигри утримуються на фермі
незаконно.

– А що, є закон, який за�
бороняє тримати тигрів?



№53 (216) березень 2008 44
ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ
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Британське міністерство охорони

здоров’я оголосило результати останнь�
ого дослідження, покликаного з’ясува�
ти наслідки глобального потепління для
здоров’я жителів країни.

Британські фахівці встановили, що до
2017 року від спеки у Великобританії по�
мруть шість тисяч людей, якщо темпера�
тура буде зростати й надалі. Окрім того,
ще тисячі людей можуть стати жертвами
інших катаклізмів, пов’язаних з потеплі�
нням, а також із забрудненням повітря.

За оцінками фахівців, імовірність
того, що до 2012 року загинуть тисячі
людей від літньої спеки, зросте приблиз�
но 40 до 1. А це дуже багато, коли мова
йде про здоров’я людей.

CВІТОВА АТМОСФЕРА
ЗАДИХАЄТЬСЯ

До рук журналістів The Guardian пот�
рапила доповідь ООН із сенсаційними
екологічними даними: світова атмосфе�
ра забруднюється в три рази сильніше,
ніж вважалося. Виявилося, що на інтен�
сивність глобального потепління серйо�
зно впливає торговельне судноплавство.
У дослідженні підраховано, що щоріч�
ний викид кораблями вуглекислого газу
досяг 1,12 млрд. тон – 4,5% від усього
газу, що призводить до «тепличного
ефекту».

Автори звіту, імена яких не розголо�
шуються, припускають, що шкідливі ви�
киди водного транспорту стануть одним
із головних джерел CO

2
 в атмосфері піс�

ля автомобілів, житлової забудови, сі�
льського господарства й заводів. Захо�
плений боротьбою із глобальним потеп�

тенденція залишиться й надалі, рівень
світового океану може суттєво підвищи�
тися. До того ж, спостереження з супут�
ників показали, що рух трьох гігантсь�
ких льодовиків уже більш як 10 років
пришвидчується, а найбільша загроза
походить від найбільшого з них – льо�
довика Пайн Айланд.

Експерти повідомляють, що Пайн
Айланд є найважливішим  із льодовиків,
бо скидає в океан більше криги, ніж будь�
який інший льодовик в Антарктиці. Зав�
товшки він близько двох кілометрів, за�
вширшки – 30 км, а рухається зі швидкі�
стю – 3,5 км на рік.

Учені з’ясували, що в 1990�і роки рух
льодовика пришвидчувався на 1% що�
року, тоді як цього сезону показник був
уже 7%. І, на думку фахівців, причина
цього криється зовсім не в потеплінні
повітря. Винуватцем може бути глибока
океанічна течія, яка потрапляє в антарк�
тичний шельф поблизу гирла льодовика.
Через те, що навколо льодовика Пайн
Айланд немає великих скупчень морсь�
кої криги,  він беззахисний перед стру�
менем теплої води, що проходить під лід
і стає для льодовика своєрідним масти�
вом.

Девід Воан попереджає про серйозну
загрозу: уся ділянка досліджуваного кри�
жаного масиву Західної Антарктики може
обвалитися в океан. Якщо льодовик і далі
буде рухатися з прискоренням, кажуть
учені, то один Пайн Айланд може збільши�
ти рівень світового океану на 25 см.

На це можуть піти десятки років і на�
віть сторіччя, але сусідні льодовики теж
сповзають до моря прискореними тем�
пами. Якщо вся ця ділянка завалиться в
океан, то його рівень на планеті підвищи�
ться на 1,5 метра.

лінням Євросоюз навіть не включив суд�
ноплавство в план боротьби з екологіч�
ною катастрофою, а тим часом авіаційна
індустрія, на яку чиниться найсильніший
тиск, відповідальна лише за 650 млн. тон
CO

2
 в атмосфері.
Дотепер Міжурядова експертна рада

зі зміни клімату при ООН оцінювала еко�
логічну шкоду від торговельного судно�
плавства максимум в 400 млн. тон вугле�
кислого газу на рік. Але в аналізі, що по�
трапив у редакцію The Guardian, прове�
дений більш мудрий підрахунок, що вра�
ховує інформацію про шкоду палива й
кораблів, зібрану Міжнародною морсь�
кою організацією. Попередні спроби пі�
драхувати шкоду, яку завдає суднопла�
вство, ґрунтувалися на кількості деше�
вого «брудного» палива, яке закупову�
ють судноплавні компанії. Останні роз�
рахунки коректніші: вони враховують,
скільки солярки або гасу звичайно вико�
ристовується на суднах, скільки часу
вони проводять в океанах і скільки всьо�
го дешевого палива продають їхнім вла�
сникам.

Міжнародна група не тільки ствер�
джує, що забруднення набагато серйоз�
ніше, ніж того побоювалися, але й прог�
нозує зростання викидів CO

2
 на 30% до

2020 року.

ЛЬОДОВИКИ СПОВЗАЮТЬ В
ОКЕАН

Британські вчені, які досліджували
Антарктику, знайшли свідчення того, що
гігантські скупчення криги в Західній Ан�
тарктиді надто швидкими темпами спов�
зають в океан.

За словами Девіда Воана з Британ�
ської антарктичної експедиції, якщо ця
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– Якщо пані Кільчицька вважає, що я
є власником тигрів незаконно, то вона
має подати позов до суду про витребу�
вання майна з чужого незаконного во�
лодіння, довести в суді свою правоту, от�
римати виконавчий лист і передати його
до державної виконавчої служби. Зро�
зуміло, що ніхто ні в який суд ніколи не
звертався й звертатися не збирався –
скаженій бабі захотілося мати в себе
вдома тигрів. І вона не вигадала нічого
кращого, як пограбувати за допомогою
Яреми фермерське господарство.

Одним словом, через кілька годин
тяжкої праці посланцям Кільчицької вда�
лося проломити стіну вольєри, по тиграх
вистрелили ампулами зі снодійним, тва�
рин зв’язали та перевезли в Київський
зоопарк. Але тримати тигрів там нема де.
Тому якщо на Кільчицьку прокуратура
терміново не вдягне наручники, тварини
просто загинуть. Бо тепер, після сканда�
лу, що вибухнув, забрати тигрів додому
вона не наважиться, в зоопарку немає
ані приміщення, ані їжі для двох великих
кішок.

Втім, мене більше цікавить правовий
бік того, що відбувалося 12 лютого. Я
хочу знати, хто саме дав наказ ламати
ворота ферми та будинок з тваринами?
На підставі якого документа? Відповід�
но до якого закону?

– Слухай, але врешті�решт, тигри ко�
штують колосальних грошей.

– Ще б пак. Доки вони були малень�
кими, Кільчицькій вони були не потрібні. І
зоопарку були непотрібні. А тепер, коли
Тимоха – п’ятерічний красень, коли на до�
гляд за ним були витрачені величезні
гроші, бо друзі ділилися з тиграми, що
називається, останнім шматком, догляда�
ли, лікували, робили щеплення, запрошу�
вали фахівців… Мені б дуже хотілося,
щоби прокурор Києва, нарешті, пояснив,
що відбулося, хто буде відповідати за по�
грабування, хто буде компенсувати лю�
дям роки праці та витрачені кошти? Не�
хай прокурор, врешті�решт, пояснить, хто
саме й на підставі яких документів пере�
дав тварин, підкреслюю, тварин моїх і моїх
друзів, до Київського зоопарку? І вза�
галі, сьогодні Кільчицькій приглянулися
тигри, завтра вона накаже Яремі забрати
мій автомобіль, післязавтра – виламати
двері в моїй квартирі та винести меблі…

– І що буде далі?
– Я вже в якомусь інтерв’ю говорив,

здається, для 5�го каналу, що далі будуть
шуби. Тварини просто загинуть, а Кільчи�
цька пошиє дві тигрові шуби – одну для
себе, другу – для дружини прокурора
Блажівського. Ото й усе. Оскільки при
владі в країні перебуває банда, яка може
ввірватися в будь�яку квартиру, забрати
будь�яку річ, що приглянулася.

Але Кільчицька рано торжествує. Ми
з друзями підемо на будь�які кроки,
щоби привернути увагу громадськості до

бездіяльності прокурора Києва. Ця істо�
рія – це вже для мене остання крапля.
Вочевидь, доведеться ставити намет біля
прокуратури, оголошувати голодування.
І вивішувати транспарант “Блажівський,
коли ти вже нажерешся?”. Бо вивішува�
ти такий транспарант біля київської мерії
сенсу не має, оскільки Кільчицька не на�
жереться ніколи.

Станіслав РЕЧИНСЬКИЙ, “ОРД”

КИЇВСЬКИЙ ЗООПАРК
ОЗВІРИНИТЬСЯ?

У Київському зоопарку демонтують
усі великі атракціони, заявила заступник
голови КМДА Ірена Кільчицька, повідо�
мляє УНІАН. За її словами, влада Києва
ще з 2006 року намагається розірвати
всі угоди з орендарями, які встановили
атракціони в Київському зоопарку. Зок�
рема, протягом більше року тривали су�
дові справи з орендарями.

На сьогодні, як зазначила Кільчиць�
ка, вже є можливість позбавити терито�
рію зоопарку від шумних атракціонів,
від яких страждають, перш за все, звірі.

“Не будуть в зоопарку продаватись
та розпиватись спиртні напої, не буде шу�
мних атракціонів. Тільки маленькі гойда�
лки для дітей. Всі атракціони будуть
зняті”, – сказала Кільчицька.

Кільчицька запевнила, що ніяких ре�
сторанів на території зоопарку не пра�
цюватиме.

Ãàðÿ÷³ òåìè



№53 (216) березень 20085 Êè¿âñüê³ â³ñò³

ЩЕ ОДНА ЖЕРТВА
ЛІБЕРАЛЬНОГО ТЕРОРУ
У столичному звіринці вбито бурого

ведмедя Чиполліно. Співробітники зоо�
парку потай розповідають, що тварину
серед сплячки вигнали із клітки на мо�
роз, де він після смерті і пролежав 12
днів.

Директор звіринця відкидає звинува�
чення у недбалості.

Як стало відомо, у київському зоо�
парку ще минулого місяця помер тянь�
шаньський бурий ведмідь Чиполліно. Те�
пер у зоопарку залишилося всього двоє
таких ведмедів. За словами співробітни�
ків зоопарку, відвідувачі зоопарку спо�
глядали мертвого ведмедя упродовж 12
днів, вважаючи його просто сплячим.

Зокрема, як стверджує один зі спів�
робітників звіринця, який не захотів на�
зиватися, Чиполліно помер через халат�
ність працівників зоопарку, які під час
сплячки розбудили його і вигнали на мо�
роз.

У свою чергу директор Київського
зоопарку Олексій Толстоухов визнав, що
Чиполліно помер, однак сказав, що не
пам’ятає від чого. “Всі помирають —
люди, тварини”, — філософськи пояс�
нив причину смерті ведмедика Олексій
Толстоухов. Він запевнив, що працівни�
ки зоопарку добре дбають про тварин і
не могли зробити нічого, щоб зашкоди�
ло ведмедикові.

Інший співробітник зоопарку неофі�
ційно розповів: “Ведмедики цієї пори
року дуже малорухливі і сонні. Чиполлі�
но вигнали на вулицю, а коли почистили
клітку і ведмідь міг повернутися назад,
він не зробив цього, а ліг прямо на зем�
лю. Співробітники зоопарку думали, що
це він заліг на сплячку, і навіть не підсти�
лали йому соломи. А ведмеді не можуть
на землі зимувати! Їм потрібне хороше
укриття!

Найстрашніше, що з 10 до 22 січня
відвідувачі зоопарку споглядали труп
тварини, гадаючи, що він просто спить.
А він, пролежавши на снігу, вітрі та мо�
розі, помер, швидше за все, від пнев�
монії”.

КИЄВУ ЗАГРОЖУЄ
ТЕХНОГЕННА КАТАСТРОФА

Міністр із питань надзвичайних ситу�
ацій Володимир Шандра заявив, що стан
водопровідної системи столиці може
привести до техногенної катастрофи,
пише видання КоммерсантЪ�Украина.

Як пише КоммерсантЪ�Україна у ма�
теріалі МНС дало сигнал про потоп, Ша�
ндра повідомив про результати компле�
ксної перевірки столичної системи водо�

постачання, що проводилася з 11 по 22
лютого.

“Ми вкрай стурбовані станом водоп�
ровідної системи Києва. Існує реальна
загроза затоплення столиці”, — заявив
міністр. Відповідно до акту перевірки,
22% (824 км) від загальної довжини мі�
ської водогінної мережі (4064 км) необ�
хідно негайно замінити. Зношеність ос�
новних фондів Дніпровських і Деснянсь�
кої водопровідних станцій досягає 60%.

Перша черга Бортницької станції ае�
рації (БСА) зношена на 100%. Київдер�
жадміністрація уже визначила виконав�
ця робіт з її реконструкції — АТ
Berlinwasser International (Німеччина),
однак питання фінансування не вирішує�
ться. “Подальша експлуатація БСА може
стати причиною техногенної аварії. А ви�
користання існуючих намулевих полів –
привести до прориву дамби, оскільки
фактичний обсяг опадів уже вдвічі пере�
вищує проектне навантаження”, — пові�
домив Шандра.

За результатами перевірки до адмі�
ністративної відповідальності притягнуті
четверо посадових осіб: головний інже�
нер Департаменту експлуатації водного
транспорту Валерій Костюк, начальник
управління з експлуатації Дніпровської
водопровідної станції Анатолій Фурса,
начальник водопровідної станції Чоколо�
вка Раїса Мар’єва і начальник автоколо�
ни №2 Микола Волощук.

Генеральний директор Київводокана�
лу Ярослав Філатов заявив, що його про�
вини в аварійному стані столичної систе�
ми водопостачання та очищення немає.
“Винуватий час. Нічого протиприродно�
го тут немає, тому що за останні 14 років
нічого не реконструювалося”, — сказав
він. За його словами, на реконструкцію
однієї лише БСА потрібно близько 60
млн. євро.

Шандра заявив, що не збирається
обговорювати проблему фінансування
на засіданні Кабінету міністрів. “З ог*
ляду на кількість землі, що продаєть*
ся в Києві, КМДА є цілком самодоста*
тньою,  щоб вирішити це питання”, —
підсумував Шандра.

Не розуміючи стратегічних пріорите�
тів розвитку міста, Черновецький підво�
дить Київ до екологічної катастрофи.
Так, депутат Київради Дмитро Андрієв�
ський прокоментував аварійну ситуацію
на Бортницькій станції аерації.

“Через те, що Київ завершив 2007 рік
з дефіцитом бюджету у  274 млн. гри�
вень, не були виділені майже 6 млн. гри�
вень., передбачені на проект з реконст�
рукції дамб мулових полів. На сьогодні,
для ліквідації аварійної ситуації на Борт�
ницькій станції аерації потрібно терміно�
во виділити 36 млн. гривень. Пригадуєть�
ся давно відома приказка: скупий пла�
тить двічі. Наприкінці минулого року ви�
рішивши, що реконструкція Бортницької
станції не є пріоритетним напрямком фі�
нансування, КМДА не спромоглася виді�
лити на це кошти. Черновецький вкотре
потрапляє у ситуацію, коли, вчасно не лі�
квідувавши причину, йому доводиться
боротися з наслідками. Виною цьому є
непрофесійне керування містом коман�
ди нинішнього мера”, – зазначив депу�
тат.

За матеріалами КоммерсантЪ(Украина

У КИЄВІ ВВОДИТЬСЯ
РОЗДІЛЬНИЙ ЗБІР СМІТТЯ

Київська міська адміністрація заяви�
ла про те, що у всіх районах столиці з
березня буде введено роздільний збір
сміття. За інформацією влади, практика
роздільного збору твердих побутових ві�
дходів апробована в Солом’янському і
Печерську районах.

Як зазначив перший заступник голо�
ви КМДА Анатолій Голубченко, в краї�
нах Європи використовуються одночас�
но близько шести контейнерів для сор�
тування сміття. Він висловив надію, що
така система адаптується і в Україні.

“Це економічно виправдана техноло�
гія, яка дозволяє не лише залучати в обіг
вторинні ресурси, але і частково виріши�
ти проблему з утилізацією сміття”, – за�
явив перший заступник Леоніда Черно�
вецького.

У Києві за рахунок міського бюдже�
ту куплено майже 2 тис. контейнерів на
згальну суму близько 5 млн. грн. Поки
киянам пропонуватимуть відокремлюва�
ти лише тверді відходи від харчових.
Зокрема, біля звичайного контейнера для
збору сміття з’явиться окремий контей�
нер для скла, паперу, металу і пластика.

ЗА ЗЕМЕЛЬНІ МАХІНАЦІЇ
ВЛАДИ ПЛАТИТИМУТЬ КИЯНИ

Київські чиновники заплатять бу*
дівельним ділкам землею киян. Чи
не знали державні мужі, що ущільне*
ння території біля головного стадіо*
ну держави призведе до його непри*
датності?

За демонтаж торгово�розважаль�
ного центру “Троїцький” перед НСК
“Олімпійський” ТОВ “Юджин” може
отримати компенсацію у вигляді земе�
льної ділянки площею 10 га в центрі
столиці чи площею 100 га в межах міс�
та. Про це заявив перший заступник го�
лови КМДА Анатолій Голубченко, по�
відомляє прес�служба адміністрації.

Усі варіанти компенсації, які сьо�
годні може запропонувати місто, бу�
дуть вартісно оцінені та зіставлені з ва�
ртістю витрачених “Юджином” на бу�
дівництво та демонтаж об’єкту коштів.
Відповідно до цих розрахунків і буде
виділятись ділянка. “Ми прискіпливо
ставимося до вирішення цього питан�
ня, оскільки хочемо, аби все було ви�
конано правильно і юридично, і органі�
заційно, і фінансово”, — зауважив Го�
лубченко.

Голубченко зазначив, що за попе�
редніми розрахунками, знесення недо�
будованого об’єкту коштуватиме бли�
зько 30 млн. грн. Роботи зі знесення
виконуватиме ВАТ “Київметробуд”, а
фінансуватиме їх ТОВ “Юджин”.
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МЕНШИНИ ДОМІНУЮТЬ В
ОДНІЙ ТРЕТИНІ США

Ознакою подальшого зростання рі�
зноманіття в Сполучених Штатах є те, що
небілі вже складають більшість в одній
третині найбільш населених округів кра�
їни, і приблизно в кожному десятому із
загалом 3100 округів. Такі дані оприлю�
днило статистичне управління.

Ці зміни відображають зростання
поширення іммігрантів та зростання кі�
лькості чорних та латиноамериканців
поза межами мегаполісів, яких жене туди
пошук роботи у зв’язку з переїздом бі�
лих у передмістя великих міст.

За період з 1 липня 2005 по 1 липня
2006 Чикаго обігнав Гонолулу за кількіс�
тю азійського населення, Вашингтон об�
ходить Ель Пасо за кількістю мешкан�
ців�латиноамериканців. За кількістю чо�
рного населення Хьюстон обігнав Лос�
Анджелес.

“Нова хвиля імміграції, а також три�
ваюче їх розпорошення в передмістя та
у Сонячний пояс (узагальнююча назва
південних штатів – прим. перекладача)
змінює простори, які тепер класифікую�
ться, як мультикультурні з переважан�
ням меншин,” – каже Вільям Фрей
(William H. Frey), демограф із Брукінзь�
кого Інституту (Brookings Institution).

Сьогодні в 36 округах з населенням
понад 500 тисяч мешканців білі є менши�
ною. В 2000 році таких округів було 29.

З 2005 по 2006 рік у восьми інших пе�
реважно менш населених округах мен�
шини стали більшістю, повідомляє ста�
тистичне управління. Це Денвер (штат
Колорадо), Іст�Батон (Луїзіана), Вінклер,
Волер та Вартон (Техас), Блей (Монта�
на), Колфакс (Нью�Мексико), Манасас
Парк (Вірджинія) – місто зі статусом
окремого округа.

У новому дослідженні Бюро Вивче�
ння Населення Марк Матер та Келвін По�
лард виявили, що зростає число латино�
американців, котрих манить можливості
роботи та більш низькі
ціни за межами великих
міст.

“З 2000 по 2006 рік
загальне населення ма�
лих містечок та в сільсь�
кій місцевості зросло на
3 відсотки, при тому кі�
лькість латиноамерика�
нців в цих округах збі�
льшилась з 2,6 млн. до
3,2 млн. осіб, тобто на 22
відсотки,” – пишуть автори у своїй ро�
боті.

Вони додають: “Також ще є нові про�
стори зростання, сюди входять при�
міські округи в Атланті, Чикаго, Нью�
Йорк, Вашингтон, центральні райони
міст, а також частини Техаса, централь�
ної Флориди та деяких інших штатів.

Після 2000 року кількість латиноаме�
риканців більш, ніж в два рази зросла в
Вінчестері (Вірджинія), Скрантоні (Пен�
сільванія), Кейп Коралі (Флорида) та
Хагерстауні (Меріленд). Найбільша аб�
солютна їхня кількість зросла в центра�
льному Лос�Анджелесі (576630 осіб),
Ріверсайді (Каліфорнія. 545152 осіб),
Далласі (472222), Хьюстоні (470157) та
Нью�Йорку (418720)

Чорне населення зменшилось в Но�
вому Орлеані, Сан�Франциско, Лос�Ан�
джелесі, Сан�Дієго та Нью�Йорку. Най�
більший приріст чорного населення був
в Атланті (370470 осіб), Хьюстоні
(142364), Далласі (130367), Маямі
(126819) та Вашингтоні (114915).

Зростання населення в Атланті, Хью�
стоні та Далласі частково пояснюється
напливом біженців від урагану Катрина.
Найбільші темпи зростання азійського
населення зафіксовані в Напа (Каліфор�
нія), а також в Окала, Нейплсі, Кейп�Ко�
ралі та Порт�Сент�Лючія (Флорида). На�
йбільше абсолютне зростанні було в
Нью�Йорку (309773 осіб), Лос�Андже�
лесі (216987), Вашингтоні (105390), Сан�
Франциско (103073) та Чикаго (93237).

Міста Фенікс, Атланта, Даллас, Хью�
стон, Лас�Вегас, Остін (Техас), Шарлот,
Портланд (Орегон), Ролі (Північна Каро�
ліна) зафіксували зростання білого на�
селення на понад 100 тисяч осіб після
2000 року. Найбільше зменшення було в
містах Нью�Йорк (248422 осіб), Лос�Ан�
джелес (193109), Сан�Франциско
(127151) та Новий Орлеан (111162).

Округ Гарріс (Техас) за 2005�2006
роки має збільшення кількості мешкан�
ців – представників меншин на 121400
осіб, більше інших округів. 63 відсотки
мешканців округу – представники мен�
шин.

Округ Марікопа (Арізона) зафіксу�
вав найбільше зростання чисельності
латиноамериканців (71 тисяча осіб), а
також найбільше зростання кількості
білих (35,5 тисяч осіб).

Округи Харріс та Іст�Батон�Ру мають
найбільший ріст чорного населення – 52
тисячі та 19 тисяч осіб відповідно.

До 2050 року біле населення Сполу�
чених Штатів Америки опиниться в мен�
шості через приплив іммігрантів з Лати�
нської Америки й Азії, повідомляє Daily
Telegraph дані нового дослідження.

Прогноз на 45 років, опублікований
Дослідницьким центром Пью, повідом�

ляє, що до 2050 року білі
неіспаномовні жителі бу�
дуть складати лише 47%
від загального числа
громадян. У 2005 році
їхня частка дорівнювала
67%.

За даними дослідже�
ння, кількість латиноаме�
риканців до 2050 року
збільшиться з 14% до
29%. Латиноамериканці
вже зараз складають на�

йбільшу з національних меншин у США.
Дослідники поділяють населення на

білих, латиноамериканців, азіатів і чор�
ношкірих. За даними аналізу, частка азі�
атів збільшиться майже вдвічі – з 5%
до 9%. Кількість афроамериканців за�
лишиться в районі 13%.

У США ВІДКЛИКАЮТЬ
ЯЛОВИЧИНУ

Міністерство сільського господарс�
тва США відкликає із продажу партію
замороженої яловичини – майже 65 мі�
льйонів кілограмів. Частину цього м’яса
вже розвезли по шкільних їдальнях.

Як стало відомо, на фермі, що поста�
вляла яловичину, не проводився ветери�
нарний огляд. При цьому чиновники узя�
лися за її перевірку не через скарги на
якість м’яса. На сполох почали бити зе�
лені, які
довідали�
ся, що на
фермі за�
ведені жо�
рстокі по�
рядки.

Це м’я�
со призна�
чалося для
шкіл і ме�
реж ресто�
ранів шви�
дкого харчування. У загальноосвітні за�
клади надійшло близько 17 мільйонів кі�
лограмів підозрілого продукту.

Ще сорок сім мільйонів кілограмів
було реалізовано через ресторани. Це
найбільша партія яловичини в історії
США, що буде повністю відкликана че�
рез те, що вона не пройшла санітарного
контролю.

Поверненню підлягає вся продукція
з яловичини починаючи з 1 лютого 2008
року.

Раніше в організацію із захисту тва�
рин надійшла скарга на службовців
однієї з каліфорнійських боєнь. За резу�
льтатами розгляду їх звинуватили у жо�
рстокому поводженні з тваринами.

Улітку 2007 року Управління з конт�
ролю за якістю США почало кампанію з
відкликання консервованої продукції
компанії Castleberry’s Food. Причиною
були названі бактерії ботулізму, які міс�
тила продукція.

За матеріалами Першого каналу

У цілому ж населення США зросте з
296 млн. (за даними 2005 року) до 438
млн. – 82% приросту забезпечать імміг�
ранти. З нових 142 млн. 67 млн. складуть
самі іммігранти, ще 47 млн. – їхні діти, а 3
млн. – онуки.

За даними центру, біле населення
зросте лише на 4%, оскільки народжу�
ваність серед європейців нижча. 60%
приросту до 2050 року забезпечать ла�
тиноамериканці.

Прогноз вашингтонської організації
безсумнівно піділлє масла у вогонь за�
гальнонаціональних суперечок із питань
імміграції.

Прогнозовані зміни у країні відбива�
ють ситуацію, яка вже тепер склалася в
Каліфорнії – білі там перестали бути бі�
льшістю кілька років тому. Третина на�
селення штату – іспаномовні жителі.

За даними перепису 2005 року, білі
складають 43% населення Каліфорнії,
латиноамериканці – 36%, а азіати і пре�
дставники народів Океанії – 13%.

За матеріалами
Daily Telegraph “The New York Times”
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ВОЛИНСЬКІ АМАЗОНКИ
Лариса Марчук

За твердженням відомого українсь�
кого філолога, уродженця Волині, про�
фесора Львівського університету Івана
Денисюка на Поліссі існували полки жі�
нок�воїнів. А львівський дослідник дав�
нини Тарас Каляндрук у двох своїх кни�
гах про воєнне мистецтво українців, про
жінок на війні розповідає чимало захоп�
люючих історій.

Вчені розповіли про свої досліджен�
ня подвигів «слабкої половини людства»
у боротьбі з різними завойовниками.

Розповідає професор Іван Денисюк.
— Іване Оксентійовичу, існує такий

стереотип — українська жінка віддана
сім’ї, дітям і чоловікові — одна відра*
да у неї — це молитися, співати пісні і
плакати. А ви стверджуєте про її войо*
вничий характер. Невже існували укра*
їнські амазонки?

—Так, були. У радянські часи істори�
ки розміщали амазонок на Кавказі або
Малій Азії, на узбережжі Азовського
моря, але тільки не в Україні. Перша звіс�
тка про дивожон вже була у «Повісті вре�
менних літ.» А мені на основі досліджен�
ня фольклорного матеріалу та вивчення
історичних друкованих джерел статей,
мемуарів дослідників давнини вдалося
зробити наукове відкриття, що саме По�
лісся на Волині було місцем розташуван�

ня місцевих амазонок. У селі Тур Ратнів�
ського району біля Святого озера були
віднайдені кургани жінок-воїнів. Але одна
дівчина-воячка ще не може переконати
вчених, що вона амазонка. Згадки про ві�
йсько дівоцьке знайшли у поліських піс�
нях. Відома у селі Тур давня пісня про
жіночий полк:

Круз наше село Турецькоє,
пройшло войсько дивоцькоє...
У ній оспівується організоване ама�

зонське військо. В цьому полку жіночім
був свій прапор «корогва» і навіть полко�
ва музика — «барабан». До наших часів
дійшли старі волинські колядки, які свід�
чать, що участь жінок у війні була загаль�
ноприйнятим явищем. В одній з пісень з
села Колодяжного оповідається про
трьох вдовиних дочок, з яких одна йде на
війну і завойовує половину турецького
війська. До того ж, як свідчить детальний
опис, поліські амазонки мали великі гру�
ди, то, щоб під час бою вони їм не заважа�
ли, закидали груди через плечі на спину, і
стріляли.

— Отож, волинські бойжони були
мудрішими від тих славнозвісних анти*
чних амазонок, котрі обрізали одну
грудь, аби зручно стріляти з лука...

— Зберігся малюнок з Радивилівсь�
кого літопису, де зображені жінки в армії
Святослава, розповідає Тарас Богдано�
вич Каляндрук, автор книги «Таємниці
бойових мистецтв». — Є опис грецьких
вчених, що у 971 році в битві з візантійця�
ми серед загиблих русинів знаходили ме�
ртвих жінок у чоловічому одязі, які вою�
вали нарівні з чоловіками. Набагато пізні�
ше в мирні часи очевидці описують участь
жінок в поєдинках з бродячими борцями.

Розповідає Тарас Каляндрук.
— Тарасе Богдановичу, то як же такі

дівки заміж виходили? Не кожний па*
рубок наважиться в неї руки просити...

— А парубки й не просили. Наші дів�
чата самі ходили хлопців сватати. Фран�
цузький мандрівник Гійом Левассер де
Боплан, котрий відвідав наші краї в ХVІІ
столітті, в деталях описав таке сватання.
Дівчина йде в хату до батьків парубка,
якого любить. Вона повідомляє їм про
свої почуття і наміри побратися з їхнім
сином. Коли ж він противиться, батьки
намагаються його вмовити, інакше біди
не минути.

— А що, дівка парубка бити буде?
— Ні, гірше. Відмовити дівчині батьки

не могли. Це означало накликати на себе
біду. Адже дівчина піде ображеною, може
зачаїти зло. Правда, сватання відбувалось

між людьми одного соціального стану.
— Чим же пояснити таке становище

парубка — безвольністю мужчин?
— Перш за все високим становищем

жінки в суспільстві, яке було закладене
ще раніше, у часи Древньої Русі. Жони
князів займались зовнішньополітичною
діяльністю. Княгиня Ольга паралельно з
князем Ігорем посилала від себе послів
представляти інтереси в Константинополі.
Цілком логічно, що традиції таки дійшли
до козацьких часів. У ХVІ�ХVІІ століттях
дворянки будь�якої європейської держа�
ви могли позаздрити незалежності укра�
їнської жінки. В той час, коли теологи та
вчені на Заході вели дискусії на тему, чи є
у жінки душа, багаті та освічені українки
були рівноправними з чоловіками. Жінки
були членами церковних братств, засно�
вували монастирі, школи, видавали кни�
ги. Вони вільно обирали собі жениха, самі
розпоряджались своїм багатством, керу�
вали ним, розривали невдалі шлюби і на�
віть воювали.

Ось приклади. Олена Горностаєва з
княжого роду заснувала Пересопницький
монастир, де було написане живою роз�
мовною мовою знамените Пересопниць�
ке Євангеліє, на якому Віктор Ющенко
давав присягу Президента. Анна Гайська
в ХVІ столітті заснувала Почаївський мо�
настир, Софія Чорторийська відкрила
друкарню і сама перекладала з грецької
на українську Святе Письмо. Єлизавета
Гулевичівна була однією з засновниць
Київського братства, монастиря, школи,
лікарні для дітей.

Часом жінкам доводилось брати
зброю в руки, і вони нічим не поступа�
лись чоловікам. Анна Борзобагата Кра�
сенська управляла казною Луцької
єпархії. Коли проти неї виступило опол�
чення, вона одягнула на себе панцир і на
чолі свого власного війська розгроми�
ла противника. Волинська княгиня Софія
Ружинська очолила 60�тисячні воєнні за�
гони і під музичний супровід приступом
взяла в 1608 році замок князів Корець�
ких.

— То ж чому тоді козаки не пуска*
ли жінок на Запорізьку Січ?

— Історії відомі чоловічі та жіночі
воєнні союзи. Січ була традиційним чо�
ловічим союзом. А це як чоловічий мона�
стир. Однак на козацьких іконах, хоруг�
вах вони зображали Пресвяту Покрову
Богородицю, свою захисницю і храните�
льку. І бій розпочинали лише тоді, як усі
козаки дружно помолились до Пресвя�
тої Богородиці.

Åêîëîã³ÿ ³ äóõîâí³ñòü

ЦЬОГО РОКУ ПОЛОВИНА
ЛЮДСТВА ЖИТИМЕ У МІСТАХ

ООН учергове доповіла на тему Сві�
тові перспективи урбанізації й повідоми�
ла загалу, що до кінця 2008 року вперше
в історії людства половина населення
Землі житиме в містах.

У доповіді йдеться про те, що до 2050
року пропорція між міщанами й селянами
кардинально зміниться на користь перших,
бо за попередніми підрахунками, у містах
будуть жити 6,4 мільярда землян, а в сіль�
ській місцевості – лише 2,8 мільярда.

Звичайно, з часом  зросте й кількість
мегаполісів – з 19 теперішніх до 27.

Окрім того, у доповіді представники
ООН зауважили, що половина городян
мешкатиме в невеликих населених пунк�
тах із загальною чисельністю населення
менше півмільйона.

КОЖНІ 2 ТИЖНІ НА ПЛАНЕТІ
ЗНИКАЄ ОДНА МОВА

 Прес�секретар генсека ООН Мішель

Монтас виступила із заявою про загро�
зливе становище мов планети: більше
половини мов, якими спілкуються жи�
телі Землі, перебувають на межі зник�
нення.

“ЮНЕСКО відзначає, що більш ніж
половині з приблизно семи тисяч мов
загрожує зникнення й кожні два тижні
вмирає одна мова”, – сказала Монтас.

У паризькій штаб�квартирі ЮНЕСКО
21 лютого відкрився Міжнародний рік
мов,  метою якого буде проблема збе�
реження мовного різноманіття у світі.

Учені заявляють, що вимирання мов
корінних народів веде до втрати уніка�
льних традиційних знань про рослини й
тварин. Однак, зберегти ці мови непрос�
то через малу чисельність їхніх носіїв.
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НАЙТОВЩА ЛЮДИНА У СВІТІ
СКИНУЛА 230 КІЛОГРАМІВ

Найгладкіша, за версією книги Реко�
рдів Гіннеса, людина на планеті схудла
на 230 кілограмів, повідомляє аґенція
Сіньхуа. Житель Мексики Мануель Урі�
бе, якому 42 роки, важив 570 кілограмів.
Товстун був прикутий до ліжка у своєму
будинку в Монтерреї. Він почав скидати
вагу, сидячи два роки на низьковуглево�
дній дієті. “Я збираюся влаштувати ве�
лику вечірку. Я збираюся вибратися з
будинку на прогулянку”, – цитує аґенція
слова Урібе.

Передбачається, що дев’ятого бере�
зня схудлого Мануеля Урібе за допомо�
гою крана витягнуть з його будинку і,
посадивши у вантажівку, покатають міс�
том.

У березні минулого року товстун
вперше за п’ять років залишив свою ква�
ртиру, щоб узяти участь у зйомках і по�
дихати повітрям.

ЦУКРОВИЙ ЗАМІННИК
СПРИЧИНЮЄ ОЖИРІННЯ
Американські вчені з Дослідницько�

го центру поведінки людини Purdue
Unіversіty вивчили властивості цукрово�
го замінника й дійшли висновку, що він є
винуватцем зайвих кілограмів куди біль�
ше від свого природного прототипу –
звичайного цукру.

Автори дослідження Сьюзан Свізерс
і Террі Девідсон зробили науковий екс�
перимент на лабораторних пацюках, щоб
порівняти вплив цукру і його некалорій�
ного замінника на живий організм.

Гризунів поділили на дві групи: одну
годували йогуртом на глюкозі, а іншу �
йогуртом із сахарином. Через декілька
днів фахівці помітили, що ті пацюки, які
харчувалися йогуртом із сахарином, по�
мітно погладшали. Вчені спробували по�
вернути піддослідним тваринам колишні
форми з допомогою дієти, однак, це їм
не вдалося.

Фахівці вважають, що такий резуль�
тат найімовірніше  залежить від того, що
головний мозок реагує на різні продук�
ти по�різному. Адже у свідомості людей
солодке завжди асоціюється з зайвою
вагою, тому, споживаючи цукрозамін�
ник, мозок налаштовує обмін речовин на
засвоєння великої кількості вуглеводів.
Коли ж вони не надходять, він взагалі
втрачає здатність регулювати як слід об�
мін речовин.

Вчені також стверджують, що саха�
рин глушить реакцію організму на соло�
дке, через що спалювати цукрові калорії
належним чином він потім не може.

У ЧОМУ СЕКРЕТ ДОВГОЛІТТЯ?
Група вчених з університету Бостона

провела масштабне дослідження й виз�
начила найбільш важливий фактор у за�
побіганні старінню.

 Вивчивши історію життя та здоров’я
739 чоловіків і жінок, які дожили до сто�
літнього віку, дослідники прийшли до
висновку, що у третини довгожителів
були вікові хвороби до 85 років.

У зв’язку із цим фахівці підсумували,
що для збільшення тривалості життя не�
обхідно сконцентрувати увагу не на зах�
ворюваннях, а на скороченні фізичної
нездатності.

Вчені встановили, що чоловіки стар�
ше 97 років мають значно кращу пізна�
вальну та фізичну функції, ніж їхні одно�
літки�жінки. У зв’язку із цим дослідники
припускають, що літні чоловіки частіше
за жінок самостійно пересуваються й
ведуть більш повноцінний і самостійний
спосіб життя.

Підсумувавши всі отримані резуль�
тати, можна зробити висновок, що для
того, щоб дожити до 100 років, потрібно
як можна довше залишатися в активній і
бадьорій формі,  зазначає АМІ�ТАСС.

виявили, що життя Сонця складається з
11�річних циклів. Відтоді і почався від�
лік, відповідно до якого цей цикл буде
24�м.

На піку сонячної активності спалахи
та вибухи відбуваються майже щосекун�
ди. Відзначаються також виверження
плазми, збурювання сонячного вітру,
генерація потоків прискорених часток,
зміни в рівнях електромагнітного випро�
мінювання Сонця в різних діапазонах.

Впливи цих процесів і відчувають на
собі жителі Землі. “Заряджені частки
приходять на Землю й починають впли�
вати на магнітосферу, – повідомляє Га�
йдаш. – Вона пручається, починає змі�
нюватися, і це призводить до сильних
змін магнітного поля Землі. І саме це мі�
ститься у відчуттях за назвою магнітна
буря, що відчутно позначається на стані
живих організмів і впливає на роботу те�
хніки, тому прогнози геліогеомагнітної
обстановки та попередження про виник�
нення магнітних бурь сьогодні так само
поширені, як і прогноз погоди”.

Фахівець повідомляє, що під час ма�
гнітних бурь організм людини реагує на
ці природні явища погіршенням загаль�
ного самопочуття, збільшується ймові�
рність виникнення проблем із серцево�
судинною системою. Навіть у практично
здорових людей може з’явитися голов�
ний біль, млявість і дратівливість.

СОНЯЧНИЙ ЦИКЛ ПОГІРШИТЬ
САМОПОЧУТТЯ?

У 2008 році Сонце вступає в новий
11�річний цикл, який загрожує землянам
магнітними бурями, що спричиняють по�
гіршення самопочуття навіть здорових
людей, повідомляє керівник Центру про�
гнозів геофізичної обстановки Ізмиран
Сергій Гайдаш.

Геомагнітна активність буде зроста�
ти й досягне свого піка в 2011�2012 ро�
ках, зазначають російські вчені, додаю�
чи, що ознаки нового сонячного циклу
були зафіксовані ще в грудні 2007 року
фахівцями NASA.

Тоді на Сонці були помічені плями,
які свідчили про початок  нового циклу.
Ці плями з’являються не поблизу соняч�
ного екватора, а набагато вище, до по�
люсів, розповідають вчені.

Кілька сотень років тому астрономи

БРОДЯЧІ ТВАРИНИ
 ПОКУСАЛИЛЮДЕЙ

В Івано�Франківську від початку
року по медичну допомогу звернулися
57 осіб, яких покусали бродячі тварини,
повідомили у прес�службі Івано�Франкі�
вського міськвиконкому.

За даними міської влади, в Івано�Фра�
нківську посилилася міграція бродячих
тварин. Особлива їхня активність спос�
терігається на вулицях Довженка і Авто�
ливмашівській обласного центру.

Нині в місті працює дві бригади з від�
лову бездомних тварин, якими щотижня
виловлюється близько 70 особин.

Курячий салат з овочами
Склад: 400�500 г курятини, 300 г кар�

топлі, 300 г ріпчастої цибулі, 300 г морк�
ви, 300 г буряка, 200�300 г спілого соло�
дкого гранату, 150 г оцту, 150 мл перева�
реної води, цукор, майонез.

Приготування: Із суміши води, оцту і
цукру готують солодкий маринад для
цибулі. Цибулю нарізують напівкільцями,
заливають маринадом і залишають на 1
год. М’ясо, картоплю, моркву, буряк ві�
дварюють до готовності й нарізують ку�
биками, додають зерна обчищеного гра�
нату, цибулю і заправляють майонезом.

ти, 10 г свіжих яблук, 10 г майонезу, 20 г
шинки, 85 г філе смаженого гусака, 10 г
свіжих огірків, 20 г помідорів, 1/4 варе�
ного яйця, 5 г зелені петрушки, лимонна
кислота, сіль.

Приготування: Обчищений варений
буряк, свіжу білоголовкову капусту і
яблука ріжуть соломкою. Капусту пере�
тирають із сіллю, віджимають, змішують
з яблуками, буряком і заправляють ма�
йонезом з лимонною кислотою. Салат
прикрашають шматочками шинки, гуса�
ка, яєць, огірків, помідорів і зеленню
петрушки.

Закуска українська
Склад: 20 г буряку, 25 г свіжої капус�


