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ЮЩЕНКО НАВОДИТЬ
ПОРЯДОК У КРИМУ

Віктор Ющенко відвідає Крим, аби бла�
гословити початок утилізації нафтопродук�
тів, зібраних на прибережній смузі після
шторму в листопаді 2007 року. Очікується,
що український уряд пред’явить рахунок ма�
йже на 1,5 млрд. дол. власникам російських
затонулих суден, пише журналіст російсь�
кої “Незавісімой газети”.

Під час шторму 11 листопада 2007 року
в Керченській протоці краху зазнали тан�
кер Волгонефть�139, сухогрузи Вольно�
горск, Нахичевань, Ковель. У море вилило�
ся, за офіційними даними, 7 тис. т сірки і
більше 4 тис. т мазуту.

Екологи попереджають, що основна
маса мазуту і сірки просто скупчилася на
дні. А з потеплінням вона почне спливати,
забруднюючи пляжі, повідомляє прес�
центр кримської республіканської асоціації
Екологія і світ. Екологи звернулися до пре�
зидента і уряду України з вимогою визнати
Чорне море зоною лиха, ввести в Керчен�
ській протоці режим надзвичайної ситуації,
запросити закордонних фахівців для роз�
робки заходів щодо очищення моря і дна.
“Людина з лопатою і граблями не впорає�
ться з цим завданням”, – підкреслюють еко�
логи. Вони запропонували Ющенку створи�
ти міжнародний фонд порятунку моря.

Природоохоронна організація попере�
дила українського лідера, що Україна і Ро�
сія не впораються з проблемою самотуж�
ки. Експерти Євросоюзу незабаром ще раз
відвідають Керченську протоку для вивче�
ння наслідків аварії, повідомив днями мі�
ністр із питань надзвичайних ситуацій Укра�
їни Володимир Шандра. Він пояснив, що фа�
хівці ЄС допоможуть “визначити перспек�
тиву розвитку цієї ситуації”.

Віктор Ющенко вирішив на власні очі по�
бачити, що відбувається в Криму. Україн�
ський президент обурився, дізнавшись, що
5,5 тис. т суміші водоростей, піску, мазуту і
сірки в мішках всю зиму зберігалися прос�
то неба в териконі Керченського морсько�
го порту. З потеплінням суміш почала про�
сочуватися у воду. У відповідь перший віце�
прем’єр Олександр Турчинов провів засі�
дання Державної комісії з питань техноген�
но�екологічної безпеки і надзвичайних си�
туацій. Комісія доручила українським міні�
стерствам негайно підготувати
документи для стягнення з росій�

ЕКОЛОГІЧНИЙ КАЛЕНДАР
ТРАВЕНЬ

3 � День Сонця
8 � Міжнародний день Червоного Хреста і

Червоного Півмісяця
10 � Міжнародний день мігруючих птахів
11 � День матері
15 � Міжнародний день родини. Всеукраїн�

ський день сім’ї
17 � День Європи. День науки
18 � Міжнародний день музеев. День наці�

ональної скорботи (День пам’яті жертв де�
портації кримськотатарського народу)
 � 90 років від дня народження Костянтина

Павловича Чепурова (1918), українського
мікробіолога
21 � Всесвітній день культурного різнома�

ніття в ім’я діалогу та розвитку
22 � Міжнародний день біологічного різ�

номаніття
31 � Всесвітній день без тютюну (проти

тютюнопаління)

Ст. 5

НА ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ ВИРІШИЛИ ЗАОЩАДИТИ?
Інститут нейрохірургії ім. Ромодано�

ва придбав лінійний прискорювач за 17
мільйонів гривень замість гамма�ножа –
апарата, здатного видаляти ракові пух�
лини з високим ступенем точності, на
який українці зібрали 59 мільйонів.

Гамма�ніж – це апарат, призначений
для безкровних операцій з видалення
пухлин головного мозку. Без нього до�
водиться розкривати черепну коробку,
щоб видалити злоякісні утворення. Піс�
ля такої операції виживає небагато паці�
єнтів. У гамма�ножа 201 промінь, котрі
безперешкодно проходять крізь череп�
ну коробку і, сходячись у потрібному
місці, випалюють пухлину.

Щоб придбати цей диво�ніж, українці

змогли зібрати 4,7 мільйона гривень.
Ще 54,7 мільйона на його купівлю ви�
ділила держава. Однак замість гамма�
ножа інститут нейрохірургії ім. Ромо�
данова придбав схожий, але дешевший
апарат (17 млн. гривень) – лінійний при�
скорювач.

За словами заступника директора
Інституту нейрохірургії ім. Ромодано�
ва Віталія Цимбалюка, на  42 мільйони
гривень, які лишилися, планується по�
будувати спеціальний центр для ліній�
ного прискорювача, а також купити
супутнє обладнання вартістю до 12 мі�
льйонів гривень.

“Крім того, зараз бу�
дують триповерховий ко�

ТРАНСГЕННІ КУЛЬТУРИ НЕ ВРЯТУЮТЬ СВІТ ВІД ГОЛОДУ
 Економісти закликають до зміни аг�

рарної політики у світовому масштабі.
Як повідомили УНІАН у прес�центрі

Асоціації «Український клуб аграрного
бізнесу» (УКАБ) із посиланням на бри�
танське видання “The Guardian”, шістде�
сят країн світу, представлених у біль�
шості інституцій ООН, а також представ�
ники Світового банку на зустрічі 15 квіт�
ня закликали до радикальних змін у сі�

льському господарстві
для недопущення збіль�
шення дефіциту продово�
льства в окремих регіо�
нах Землі й для обмеже�
ння ескалації цін на про�
довольчі товари.

Звіт був підготовле�
ний у рамках Міжнарод�
ної програми з продово�
льства ООН (World Food
Programme). Експерти,
згідно з документом, за�
кликають лідируючі краї�
ни світу виділити 500 млн.
дол. для негайного напра�
влення їх на подолання
продовольчої кризи, що
набирає обороти, зокре�
ма для подолання наслід�
ків зростання цін (у де�
яких країнах зростання
цін становило 80% за рік)
і продовольчих бунтів у
багатьох містах. За інфо�
рмацією Світового банку,
33 країни у світі зараз
мають небезпеку політи�
чної й соціальної дестабі�
лізації та внутрішніх кон�
фліктів, що можуть вини�
кнути через високу про�
довольчу інфляцію.

Але звіт, головним ідеологом
якого виступили Сполучені Штати, не
затвердили Велика Британія, Австра�
лія та Канада. Автори говорять про
те, що використання ГМ�технологій не
може швидко подолати проблему в
найбідніших країнах і переконують,
що розширення площ під біоенерге�
тичними культурами, для
забезпечення транспорту Ст. 6
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ÓÅÀ “Çåëåíèé ñâ³ò” 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.

Ãàçåòà “Çåëåíèé Ñâ³ò” 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.

Ñêëàä ðåäêîëåã³¿:

Гончаренко Г.А.

Лисиченко Г.В.

Хазан П.В.

Ãàðÿ÷³ òåìè

ПІВДЕННІЙ ЄВРОПІ
ЗАГРОЖУЄ КАТАСТРОФА?
Британські учені стверджують, що в пі�

вденній частині Європи і Північної Африки
в найближчому столітті станеться сильний
землетрус і цунамі, викликані одним з роз�
ломів в Середземному морі.

Як вдалося встановити дослідникам,
стихія загрожує прибережним районам
багатьох країн Середземномор’я, зокре�
ма Ізраїлю, Єгипту, Хорватії. Найбільше від
цунамі може постраждати острів Крит.

Прогнози вчених ґрунтуються на резу�
льтатах  радіовуглецевого аналізу і ком�
п’ютерного моделювання, що відновили
картину катастрофи 365 р. н.е. Потужні зе�
млетруси біля південно�західної частини
побережжя Криту відбуваються кожні 800
років.

Інтервали між землетрусами були об�
числені шляхом спостереження за рухом

ГОЛОДУЮЧІ МОЖУТЬ
ХАРЧУВАТИСЯ КОМАХАМИ?

У Таїланді почалася міжнародна конфе�
ренція під егідою ООН, де експерти заяв�
ляють про те, що комахи можуть допомог�
ти впоратися із продовольчою нестабіль�
ністю в багатьох голодуючих країнах. На
думку експертів ООН, комахи можуть бути
хорошим джерелом білків і вітамінів, тому
що в жуках, кониках і метеликах міститься
стільки ж білка, як, наприклад, у м’ясі або
рибі.

Також фахівці зазначають, що личинки
комах містять важливі вітаміни й мінерали,
саме тому багатьом голодуючим країнам
варто звернути увагу на комах для того,
щоб владнати продовольчу нестабільність.

Необхідно зазначити, що їстівними для
людини вважаються близько 1 тисячі 400
видів комах, які використовують у їжу в 36
африканських, 29 азіатських і 23 країнах
Північної й Південної Америки.

АНТАРКТИДА РОЗКОЛЮЄТЬСЯ
Вчені б’ють на сполох – на заході Ан�

тарктиди зненацька відокремився величе�
зний льодовик площею 570 кв км, повідом�
ляє Assocіated Press.

Останні дані з супутників показали, що
Антарктида втратила величезну груду кри�
ги. На думку британського полярника й уче�
ного Девіда Воґгена, це – наслідок глоба�
льного потепління на планеті.

Експерти заявляють про те, що незаба�
ром від континентального шельфу Півден�
ного полюса також може відпасти льодо�
вик.

Нагадаємо, що найбільший айсберг за
всю історію спостережень відвалився 2002
року. Він був названий В�22 і був удев’яте�
ро більший від острова Сінгапур. Площа
айсберга становить більш ніж 5,5 тис. ква�
дратних кілометрів.

В ООН стурбовані тим, що швидкість, з
якою тануть льодовики на планеті, за ос�
танні кілька років подвоїлася. Під загро�
зою опинилися деякі екосистеми, а клімат
може істотно змінитися.

Як відомо, в Антарктиці міститься 90%
криги у світі. Позаяк за останні 50 років
температура на континенті підвищилася на
три градуси за Цельсієм, така ситуація
може загрожувати світу екологічною ка�
тастрофою.

ЮЩЕНКО НАВОДИТЬ
ПОРЯДОК У КРИМУ

Початок на ст. 2

ських судновласників збитків.
Нагадаємо, відразу після катастрофи в

листопаді минулого року Віктор Ющенко
звинуватив власників суден, які затонули в
Керченській протоці, і дав доручення МЗС і
Мінтрансзв’язку почати офіційні перегово�
ри з Російською Федерацією щодо відшко�
дування збитків. Російська сторона не виз�
нала ні своєї провини, ні названої Києвом
суми збитку.

Візит Ющенка на півострів активізував
місцевих чиновників. Республіканський ко�
мітет з охорони навколишнього природно�
го середовища Криму вирішує питання про
негайне виділення кримським урядом засо�
бів для початку утилізації зібраної суміші.

тектонічних плит у місці розлому. Востаннє
в цьому районі могутній землетрус відбув�
ся приблизно в 1300 році, таким чином, но�
вого землетрусу можна чекати в найближчі
100 років.

У східній частині Середземного моря
цунамі і  землетрус можуть бути викликані
зрушенням на північ Африканської плити. В
середньому, кожні сто років в середзем�
номорському регіоні  трапляється  по од�
ному руйнівному  цунамі. Проте за останнє
століття в регіоні не спостерігалося могут�
ніх  землетрусів.

Нагадаємо, що навіть незначні землет�
руси в європейському регіоні можуть бути
дуже небезпечні для українців: наприклад,
в результаті навіть слабкого поштовху зем�
ляна гребля Київською ГЕС може не витри�
мати, і тоді на Оболонь, Троєщину, а потім і
на всю Україну хлине радіоактивне цунамі з
Київського моря.

ПРЕЗИДЕНТ ЗАПУСТИТЬ ПЕРЕ�
РОБКУ ВІДХОДІВ НА ЧАЕС
Президент Віктор Ющенко здійснить

робочу поїздку до Київської області. Голо�
вна мета поїздки – відвідання Чорнобиль�
ської АЕС напередодні чергової дати тра�
гедії на цій станції, повідомляє прес�служба
президента.

Планується, що Ющенко візьме участь у
заходах щодо подальшого гарантування
безпеки ЧАЕС, а саме – буде присутній на
відкритті пускового комплексу першої чер�
ги комплексу “Вектор” (з переробки раді�
оактивних відходів).

Йдеться про перше за роки незалежності
України введення в експлуатацію комплек�
су з безпечного захоронення відходів.

Також президент спостерігатиме за ви�
вантаженням останньої паливної збірки з
реактора третього блоку ЧАЕС.

Цим, фактично, завершується виконан�
ня доручення глави держави від 5 грудня
2005 року.



№55 (218) травень 20083 “Çåëåíèé ñâ³ò” ó ä³¿

СВЯТКУВАННЯ ДНЯ ДУРНЯ МІНІСТЕРСТВОМ ОБОРОНИ, АБО ТЕХНОЛОГІЇ ОКУПАЦІЇ

Íà ñòîð³íêàõ íàøî¿ ãàçåòè
äðóêóâàâñÿ ìàòåð³àë ïðî ãåðî¿÷í³
îïåðàö³¿ óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ,
ñêîºí³ íà öèâ³ëüíîìó ôðîíò³.
Ïðîäîâæóºìî çãàäàíó òåìó.

1 квітня цього року, коли усе
прогресивне людство планети свя�
ткувало Всесвітній день дурня,
Міністерство оборони України зве�
зло до ЖЕКу в Святошинському
районі Києва близько двохсот сво�
їх працівників і членів їхніх сімей
для проведення псевдогромадсь�
ких слухань.

Українські вояки завжди шану�
вали святого, який був їхнім покро�
вителем. Пресвятій Богородиці
молилися козаки перед кожним

жити. Ґазда обурився – на якій, мов�
ляв, підставі? А гість відповідає: ”пата�
му што вот здєсь на пєчкє вісєлі маі
лапті!”.

Наша країна вже давненько позба�
вилася імперського зашморгу цього му�
жика, але, на жаль, успадкувала від оку�
паційного режиму окупаційну армію, на�
звавши її Збройними силами України.
Хоча ментальність і замашки деяких пре�
дставників цієї армії цілком тотожні із
ментальністю зайди з байки. І не тільки
мовно, психологія окупанта глибоко си�
дить у багатьох представників нашого
генералітету, якого нашим називати мо�
жна лише умовно.

Своїми окупаційними замашками
славні військовики уславилися у Свято�
шині, де вони вирішили винищити 4,68 га
рекреаційної київської земельки. І не
хто�небудь, а Головне управління роз�
відки МОУ. Якщо хто не знає що це є,
нагадаю, що це – спадкоємець ГРУ (го�
ловного розвідувального управління
СССР), яке так барвисто описав у своїй
книзі „Акваріум” колишній гереушник
Віктор Суворов. Коротко – це конку�
рент КГБ у своїх кривавих підступних
справах.

У святошинському реліктовому лісі
традиційно розміщувалися рекреаційні
заклади. Так, на початку минулого сто�
річчя там були дачі киян та оздоров�
ниці. Академік Ігор Юхновський, дире�
ктор Інституту національної пам’яті, за�
певняє, що у Святошині любив лікувати�
ся та відпочивати Президент України Ми�
хайло Грушевський, і саме на тому місці,
де донедавна розміщувався військовий

шпиталь. Тут, у Святошині, на дачі теат�
рального приятеля у 20�х роках минуло�
го століття переховувався від чекістів
юний Павло Тичина.

Словом, у 1946 році в оздоровниці,
де раніше лікувався М. Грушевський, ти�
мчасово перебувала медчастина, де лі�
кувалися фронтовики. Місце сподобало�
ся генералам і вони його привласнили під
шпиталь. Київська територіальна грома�
да тоді не сперечалася з Міністерством
оборони СССР – погодилася. А хто тоді
міг з цим монстром сперечатися?

Та у наші дні 2004 року шпиталь лікві�
дували, але земельку військовики не по�
кинули, встановивши там камуфляжну
охорону. Довго військові тримали земе�
льку наче в резерві, аж поки у 2007 році
не отримали Державного акту на постій�
не користування цією землею. У цьому ж
році „освободітєлі” почали „освобож�
дать” територію від реліктових дерев.
Владні похоронці довкілля столиці навіть
дали їм ордери на знищення 71 дерева,
буцімто аварійних. Під цю дудочку
„славні військовики” вирізають під пень
близько двох гектарів залишків лісу. По�

тім київська влада, мабуть, безхабарно,
змінює цільове призначення ділянки з
рекреаційної на житлозабудовну, щопра�
вда з припискою максимального збере�
ження зелених насаджень. А оскільки та�
ких вже немає, то й максимально збері�
гати вже нічого.

То ж, не узгодивши свої дії з Голов�
ним управлінням охорони культурної спа�
дщини КМДА, а ні з Управлінням контро�
лю за благоустроєм, „славні захисники
атєчєства” спорудили по периметру ді�
лянки 2,5�метровий паркан і почали у лю�
тому цього року трощити будівлі, зане�
сені до об’єктів культурної спадщини та
проводити інші земельні роботи.

Громадськість забила на
сполох. Звернулися до проку� Ст. 4

Руїни після військовиків у мирний час на цивільному фронті.
Вул. Львівська, 15, Київ

Дачний будиночок полковника Івана Мирови�
ча, нащадка гетьманських родів Полуботка і
Самойловича, приречений на знищення Мініс�
терством оборони

На місці залишків реліктового лісу виросте
військовий(?) масив хмарочосів. Проект

Військові “герої” у цивільному засто�
совують силу до місцевих жінок

Пікетування громадськістю Кабінету
Міністрів України з вимогою припинити
свавілля Міністра оборони України

рез проблеми накопи�
чення у Києві сміття.
Проблема ж справді є?

Та аргумент військо�
вих був залізний: „Ета
наша тєріторія і ми дє�
лаєм там что хатім”, –
вигукнув хтось із „учас�
ників” зібрання.

Тут мені на думку
спала стара байка.
Одної лихої ночі до гос�
поди чоловіка попроси�
вся перехожий, мовляв
замерзаю і таке інше.
Господар погодився –
пустив незваного гостя,
нагодував, постелив
біля печі. На ранок зай�
да заявляє, що буде тут

боєм чи підготовкою до військової опе�
рації, Її ім’ям називали козацькі церкви.
Серед шанованих святих в українців був і
св. Георгій переможець, зображення
якого на хоругвах майоріли над україн�
ськими полками.

Складається враження, що сучасні ук�
раїнські військовики вшанували 1 квітня і
свого святого, й цей „святий” справді
сприяв своїм шанувальникам. Дух його
дико витав над аудиторією, щедро сіючи
перли мудрості свого департаменту.

А випливає це з того, що здоровий
глузд на цьому зібранні відпочивав. По�
судіть самі, збори про доцільність забу�
дови хмарочосами рекреаційної тери�
торії столиці проводяться не серед меш�
канців, які близько цієї території прожи�
вають, а в середовищі забудовників. А
чому тут повинні стояти житлові будин�
ки? Чому б тут, в оздоровчій зоні Києва,
не збудувати сміттєспалювальний комбі�
нат? Привезти до приміщення ЖЕКу пра�
цівників сміттєвої галузі та аргументува�
ти доцільність спорудження заводу че�
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ратури, до Президента України, до інших
інстанцій. Головне управління охорони
культурної спадщини КМДА склало При�
пис про зупинку робіт, які призвели до
знищення понад половини об’єктів куль�
турної спадщини Києва. Міністерство
оборони припис ігнорувало. Ми виріши�
ли, що Єханурову не доповіли про цей
факт, развєдка ж працює бездоганно, і
пропікетували Міноборони, передавши
для міністра його генералом Звернення
громадськості та копії Приписів. Це та�
кож не вплинуло на „доблесних україн�
ських вояків”. Згодом, ми прийшли під
Кабінет Міністрів та передали для пре�
м’єра Звернення, щоб остання вгамува�
ла хижацькі апетити Міністра оборони.

Не знаю, чи вплинуло наше звернен�
ня, але мудрі генеральські голови вирі�
шили перехитрити громадськість і під ви�
дом громадських слухань провели засі�
дання працівників своєї галузі.

Дух першоквітневого святого навію�
вав різні фантазії. Приміром, військови�
ки заявили, що дерева на території коли�
шнього їхнього шпиталю були хворі, че�
рез це їх вирубали. А здоровий глузд на�
шіптував: „подивіться, за 10 метрів че�
рез дорогу стоїть гай, порятований від
хижих забудовників місцевими жителя�
ми, у ньому понад 90% дерев у задові�
льному чи хорошому стані...”. Військо�
вики заявляють: „усі старі споруди на
території колишнього їхнього шпиталю
з’їдені грибком і аварійні”. А здоровий
глузд запевняє: „усе, що потрапляє до
військових стає непридатним...”.

Слухаючи сучасних військовиків і їхні
аргументи диву даєшся. З пам’яті вири�
нає анекдотичний образ військового, і
починаєш розуміти, що немає диму без
вогню. Складається враження, що це не
Збройні сили України створені  для захи�
сту українського народу, а український
народ створений для забезпечення і про�
цвітання своїх Збройних сил.

Порівняємо матеріальну сторону ро�
ботяг і військових. Військовий може йти
на пенсію у 45 років, роботязі – ще 15
років треба горбатити. Порівняйте тепер
їхні пенсії. І запитайте себе чому ваша
пенсія на порядок нижча від військово�
го? Чому кожен військовослужбовець
повинен мати квартиру, і не де�небудь, а
пересічний українець, на плечах якого
утримуються і збройні сили, і армія дер�
жавних чиновників, може до глибокої
старості, (якщо слово глибока вище 60�
річного бар’єру), проживати 2�3�ма сі�
м’ями в одній квартирі? І гроші на квар�
тири військових беруться із зарплат пла�

тників податків. Цих „Чому?” можна при�
водити безліч.

А чим же відзначилися українські
Збройні сили? Може, захистом україн�
ських національних інтересів, коли росі�
йська армія забирала в України навіга�
ційні об’єкти на берегах Чорного моря,
зокрема, такі необхідні українським вій�
ськовим морякам, чи, коли та ж чужа
армія проводила незаконні диверсійні
військові операції на нашій території?

Навіть на цих псевдослуханнях „за�
щітнічки” закривали руками обличчя і
ховалися від об’єктива фотокамери. Що
ж вони робитимуть, коли побачать жер�
ла ворожих гармат і кулеметів?

Легко воювати з жінками і цивільни�
ми, які намагалися задати незручні орга�
нізаторам зібрання запитання. Легко ви�
кручувати жінкам Святошинського райо�
ну столиці руки, коли представників Мі�
ністерства оборони навезено близько
двохсот, а місцевих жителів – не більше
двадцяти. Тут вони герої!

Не важко уявити, яка зневажлива до
цивільного населення України атмосфе�
ра запанує там, де поселиться кілька сот
чи тисяч їхніх сімей. На вулицю буде стра�
шно випустити своїх дітей!

Ми не плекаємо якоїсь ненависті до
наших збройних сил чи до військовиків.
В Україні традиційно шанобливо стави�
лися до солдата чи офіцера. Але ж не
можна заради своїх меркантильних інте�
ресів знищувати наше природно�істори�
чне середовище, ще й намагатися роби�
ти нас дурнями, мовляв будинки і дерева
були хворі. Ми ж не хворі! Ми маємо очі
й розум.

Чому б військовикам не збудувати
собі житло десь у нових районах, де 25�
поверхові хмарочоси виглядали б при�
родно і вписувалися б в місцеву архітек�
туру, а не нависали 15�ма поверхами над
місцевими 9�поверхівками, дивуючи лю�
дей архітектурним та естетичним несма�
ком. Я вже не згадую про те навантаже�
ння на комунальні та електро мережі й
екологічний тиск, спричинений паркінга�
ми та автостоянками нового масиву, і
пожвавлення автомобільного руху на
наших вулицях. Адже тисячі службових
та приватних автівок мають чимось пе�
ресуватися до помешкань своїх власни�
ків. При цьому на псевдослуханнях про�
ектанти повідомили, що об’єктів соціа�
льної сфери, як то школи, дитсадки тощо
ними не передбачаються, мовляв, їх тут і
так вистачає.

Сьогодні, в епоху тотальної корупції,
можна купити все – від голосу виборця,
рішення продажного чиновника до яде�
рної бомби. Гроші панують над людсь�
кою мораллю і логікою. Не можна купи�
ти тільки совість і здоровий глузд. Влас�
не цими чеснотами, як з’ясувалося орга�
нізатори псевдослухань не страждають.

Обурює, що територія нашої столиці
належить нам, київській територіальній
громаді, але про те, що нас продали, ми
дізнаємося останніми. Коли під нашими
вікнами споруджують триметровий бе�
тонний паркан, а на ранок ми бачимо, що
усі дерева всередині паркана вирубані
та викорчувані, а посередині потужна
техніка копає черговий котлован.

Сваволі треба покласти край. Якщо
державна і місцева влада не хоче захи�

ЧЕРНОВЕЦЬКОГО ВИКРИЛИ У
МАХІНАЦІЯХ ІЗ ЗЕМЛЕЮ
Правоохоронці виявили факти злов�

живань і підробки документів посадов�
цями КМДА при виділенні земельної ді�
лянки вартістю понад 100 млн. грн.

Як повідомляє прес�служба МВС, на
підставі сфальсифікованого технічного
звіту до державного земельного кадас�
тру було внесено інформацію щодо ко�
ристувача земельної ділянки у Києві за�
гальною площею 11,2 га. Ця земля (рин�
кова вартість понад 100 млн. грн.) в 2006
р. була безпідставно зареєстрована за
одним із ТОВ.

Окрім двох районних керівників з
питань землевпорядкування, свій підпис
на сфальсифікованих документах поста�
вив і керівник Головного управління зе�
мельних ресурсів мерії. Згоду на розро�
блення документації із землеустрою на�
дав особисто мер Києва 11 квітня 2007
року.

За фактом підробки документів за
попередньою змовою групою осіб Го�
ловне слідче управління Міністерства
внутрішніх справ порушило кримінальну
справу. Санкції передбачають до п’яти
років позбавлення волі.

У день відкриття судочинства у цій
кримінальній справі начальник ГУ земе�
льних ресурсів КМДА пішов у відставку
за власним бажанням.

Напередодні Київська міська терито�
ріальна виборча комісія зареєструвала
нинішнього мера Києва Леоніда Черно�
вецького кандидатом на посаду Київсь�
кого міського голови.

За матерiалами РБК�Україна

Пікетування громадськістю сесії Свято�
шинської райради Києва з вимогою про�
вести справжні громадські слухання

Êè¿âñüê³ â³ñò³
щати наші інтереси, ми мусимо самостій�
но стати на свій захист. У противному
випадку скоро зникнуть залишки свято�
шинського реліктового лісу і пам’ять про
колись тихі замріяні вулички Святошина,
по яких гуляли Володимир Вінниченко,
Михайло Грушевський, Павло Тичина та
Василь Стус.

Голова Святошинської
районної організації

„Зеленого світу”
Віктор Ткаченко
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мплекс для лінійного прискорювача й
томографа, – пояснює Цимбалюк. – І ми
вже не впевнені, що тих 30 мільйонів, які
лишилися, вистачить на це будівництво”.

Зауважимо, що принцип роботи ліні�
йного прискорювача схожий з гамма�
ножем, але операція на ньому забирає
менше часу. Нейрохірург, доктор меди�
чних наук Микола Зорін запевняє, що від
лінійного прискорювача навіть більше
користі, ніж від гамма�ножа. Цим апара�
том, за його словами, можна лікувати
ширший спектр онкологічних захворю�
вань.

Але Пітер Ейємір, віце�президент ко�
рпорації Elekta, в якої Україна купила
прискорювач, заявляє, що лінійний при�
скорювач не може ґарантувати такої ви�
сокої точності при операціях на голов�
ному мозку, як гамма�ніж.

Зазначимо, що в Україні щороку ре�
єструють 10 тисяч випадків ракових пух�
лин головного мозку.

НА ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
ВИРІШИЛИ ЗАОЩАДИТИ?

Початок на ст. 1

УКРАЇНЦІ ПЛАТЯТЬ
ЗДОРОВ’ЯМ ЧЕРЕЗ ВЛАДУ?

Згідно з даними Державного коміте�
ту статистики України, кожен восьмий ук�
раїнець не задоволений станом здоро�
в’я й почуває себе хворим.

Як повідомляють експерти, Україна
за останні десять років втратила близь�
ко 4 мільйонів людей, але найбільше по�
боювань викликає велика смертність чо�
ловіків.

На думку фахівців, причина такої си�
туації – неефективний розподіл коштів
бюджету, а також недосконалість сис�
теми охорони здоров’я.

За словами міністра охорони здоро�
в’я України Василя Князевича, у селах
люди почувають себе здоровішими, ніж
мешканці великих міст. Імовірно, це по�
в’язано з екологічною й психоемоційною
ситуацією міст.

Найбільше людей, які оцінили стан
свого здоров’я як хороший, мешкає у
Західній Україні та Криму. Найгірше здо�
ров’я мають кияни (на їхній погляд), а та�
кож населення Східної та Центральної
України. Причина поганого самопочуття
мешканців східних областей – високий
рівень урбанізації, розвитку промисло�
вості, а відтак забрудненості довкілля.

Як свідчить статистика, 2007 року
96% населення України зверталися за
медичною допомогою. Третина хворих
мала проблеми з кровоносною систе�
мою.

Нагадаємо, що українці за триваліс�
тю життя посідають передостаннє місце
серед країн Європи, випереджаючи лише
Росію.

Згідно з даними ООН, уже через 23
роки українців поменшає до 39 мільйо�
нів. Демографічний звіт ООН повідом�
ляє, що в Україні найнижчий у світі при�
родний приріст населення.

У грудні чисельність населення Ук�
раїни скоротилася на 0,06%, або 25400
людей проти листопада, а на 1 січня 2008
року становила 46 372 700 людей.

негайних заходів зі збереження психіч�
ного здоров’я нації.

Також на здоров’я як європейців, так
і українців дедалі більший вплив чинять
кліматичні зміни. За прогнозами ВООЗ,
підвищення середньорічної температури
на три градуси в європейському регіоні
призведе до 86 тисяч додаткових смер�
тей щорічно.

Особливу небезпеку становить літня
спека. 2003�го року у країнах Європи від
неї загинуло майже 70 осіб. Нейтралізу�
ючи фактор навколишнього середовища,
можна запобігти 19 відсоткам смертей,
а в Україні це 155 тисяч щорічно.

Найбільш вразливі до глобального
потепління виявляються літні люди. Для
них передчасну смерть може спричинити
тепловий напад, серцево�судинні, ниркові,
респіраторні захворювання. Ризикують
своїм здоров’ям і мало захищені родини,
які не мають грошей на нормальне харчу�
вання, лікування, житлові умови.

Åêîëîã³ÿ ³ çäîðîâ’ÿ
їні було зроблено 30 мільйонів абортів.

На такі ж вражаючі цифри вказує і
офіційна статистика здійсненних абортів
в Україні: у 1990 році було зроблено 1
млн. 19 тис. абортів, у 1992 – 902 тис.
абортів; у 1995 – 740 тис. абортів; у 2000
– 434 тис.; у 2001 – 370 тис.; у 2002 – 346
тис.; у 2003 – 316 тис.; у 2004 – 289 тис.; у
2005 – 264 тис.; у 2006 – 230 тис. абортів.

Для порівняння, у Польщі за ці ж роки
було зроблено лише 82 тис. 329 абортів,
що в 365 разів менше, ніж в Україні.

„Сьогодні в Україні щодня робиться
понад 700 абортів”, – повідомляють у
Всеукраїнській громадській організації
Доля, додаючи при цьому, що аборт –
це убивство живої істоти. Незважаючи
на це, в Україні його можна зробити на�
віть на 154 день вагітності.

З огляду на таку тенденцію, а також
те, що за роки незалежності з 52 мільйо�
нів українців залишилося лише 46 міль�
йонів, експерти б’ють тривогу і заявля�
ють про те, що Україна знаходиться на
межі демографічної катастрофи.

«Уже через 5 років в Україні емігра�
нтів з Азії, Близького Сходу, Африки
може бути більше, ніж етнічних україн�
ців. Уже сьогодні Україна страждає від
браку робочої сили – заводи не мають
молодої зміни, вищі навчальні заклади
незабаром будуть битися за кожного
абітурієнта. Демографічна криза насті�
льки гостра, що її масштаби загрожують
українській державності», – відзначають
у ВГО Доля.

УКРАЇНКИ – ДІТОВБИВЦІ?
Сьогодні в Україні щодня робиться

понад 700 абортів. Усеукраїнська гро�
мадська організація виступила з заявою
про те, що за роки незалежності в Укра�

ЯКІ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ
У Британії міністерські працівники та

борці за екологію склали список з 25 по�
тенційних загроз для навколишнього се�
редовища й вимагають вжити заходів для
їхнього усунення.

Екологи заявляють, що в майбутньо�
му навколишньому середовищу загро�
жують не генно�модифіковані продукти,
а токсичні наноматеріали, підкислення
Світового океану та частішання екстре�
мальних метеорологічних явищ.

Також у списку найважливіших заг�
роз екології вчені зазначають і біоміме�
тичних роботів, і експериментальні спро�
би штучно вплинути на клімат, і викорис�
тання біопалива.

Загрожують навколишньому середо�
вищу й електростанції у відкритому морі,
які порушують життєдіяльність морсь�
ких екосистем, і штучні віруси, спеціаль�
но створені шляхом генної інженерії.

Екологи повідомляють, що даний спи�
сок був складений ними для того, щоб
звернути увагу громадськості на існую�
чу проблему, яка нависла над навколиш�
нім середовищем. Вони також заклика�
ють вжити необхідних заходів, доки
дана проблема не перетворилися на по�
літичну й соціальну.

УКРАЇНА СЕРЕД НЕВТІШНИХ
ЛІДЕРІВ

Україна займає сьоме місце у світі за
кількістю курців. Не дивно, що українці в
середньому живуть на 12 років менше
за громадян інших європейських країн.

Керівник українського бюро Всесві�
тньої організації охорони здоров’я Ігор
Поканевич нещодавно на прес�конфе�
ренції в черговий раз звернув увагу на
жалюгідний стан сучасної української
медицини та колосальні проблеми зі здо�
ров’ям нашої нації.

Головна різниця у ставленні європе�
йців та українців до свого здоров’я, на
думку експерта, полягає в тому, що євро�
пейці більш уважні та відповідальні у цьо�
му питанні.

Проте, згідно з соціологічним опиту�
ванням, українці останнім часом теж ста�
ли приділяти йому більше уваги. Так, для
95�ти відсотків опитаних воно стоїть на
першому плані в системі цінностей. Але
водночас наші люди мало що роблять
для збереження свого здоров’я.

Наприклад, Україна займає сьоме
місце у світі за кількістю курців. А от се�
ред європейців більшає прихильників
здорового способу життя, регулярної
діагностики, занять спортом. Не дивно,
що українці в середньому живуть на 12
років менше за громадян інших європе�
йських країн.

На першому місці за розповсюдже�
ністю в Україні серцево�судинні захво�
рювання, зазначив Поканевич, на друго�
му � онкологічні. Також у нас досить ви�
сокі показники травматизму: дорожнь�
ого, на робочому місці, побутового. І
одні з найвищих у Європі показники зах�
ворюваності на туберкульоз і ВІЛ/СНІД.

Крім того, останнім часом в нашій
країні гостро постала проблема психіч�
них захворювань, зокрема й депресив�
них розладів. Нажаль, поки що їй не при�
діляють належної уваги, пише “Газета
по�українськи”.

Так, наприклад, за кількістю само�
губств Україна – на сьомому місці в
Європі. А це говорить про необхідність
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пальним, призводить до збільшення де�
фіциту продовольства у світі.

Автори Міжнародної оцінки сільсь�
когосподарської науки та технології для
розвитку (International Assessment of
Agricultural Science and Technology for
Development (IAASTD) на 2500 сторін�
ках говорять про те, що у світі виробля�
ється достатньо їжі, щоб прогодувати
все населення, проте 800 млн. осіб стра�
ждають від недоїдання. “Їжа зараз по�
рівняно дешевша й збалансованіша, ніж
40 років тому, але недоїдання й продо�
вольча криза загрожує мільйонам”, –
йдеться у звіті. “Збільшення населення
та доходів людей розкручують продо�
вольчий попит, особливо на м`ясо й мо�
локо, виробництво яких конкурує за зе�
млю з культурами, що після переробки
стають біопаливом. Нерівномірний роз�
поділ продуктів харчування та конфлік�
ти, викликані бажанням встановлення ко�
нтролю над природними ресурсами, за�
паси яких вичерпуються, несуть головну
політичну й соціальну загрозу для уря�
дів, все це відбуватиметься на фоні гло�
бального потепління й збільшення насе�
лення з 6,7 до 9,2 млрд. осіб у 2050 році”,
– йдеться у звіті.

Звіт – це перша серйозна спроба
об‘єднати уряди, громадські організації
та бізнес багатих і бідних країн. Над його
написанням працювали 400 науковців
впродовж 4 років. Сучасна система ви�
робництва й торгівлі продуктами харчу�
вання у світі призвела до дуже нерівно�
мірного розподілу доходів, завдала зна�
чних збитків екології й збільшує глоба�
льне потепління.

Автори підкреслюють, що аграрна
наука повинна працювати над підвищен�
ням врожайності культур, але, при цьо�
му потрібно зберігати родючість землі
й зменшувати забруднення водних ре�
сурсів. “Інвестиції в аграрну науку змен�
шилися, але зараз ми гостро відчуваємо
необхідність стабільного збільшення
виробництва продуктів харчування. На�
укових ініціатив, корисних для поліпше�
ння життя бідних людей, дуже мало”, –
зазначає у звіті директор IAASTD Ро�
берт Ватсон.

Науковці зробили висновок, що ГМ�
організми не в змозі вирішити проблеми
достатнього забезпечення продовольс�
твом бідного населення, й не виправдо�
вують покладених на них надій. “Фінан�
сування цих технологій не приводить до
бажаних результатів, а інформація над�
ходить часто епізодична й суперечлива,
невизначеність щодо можливих переваг
і загроз висока”, – йдеться у звіті.

“Коротка відповідь на запитання чи
можуть трансгенні культури забезпечи�
ти людство продовольством – буде “ні”,
але вони можуть дещо підтримати ситу�
ацію. Нам потрібно зрозуміти їх ціну й
можливі переваги”, – зазначив Роберт
Ватсон.

Свою роль у світовій продовольчій
кризі зіграв розвиток біопаливних прог�
рам, які не дають істотного ефекту в за�
безпеченні транспорту пальним, але про�
вокують серйозне зростання цін на про�

ТРАНСГЕННІ КУЛЬТУРИ НЕ
ВРЯТУЮТЬ СВІТ ВІД ГОЛОДУ

Початок на ст. 1 довольство.
На думку експертів Українського

клубу аграрного бізнесу, слід звернути
пильну увагу на висновки світових нау�
ковців і підготуватися до глобальних
викликів. “Україна, якщо їй вдасться під�
вищити ефективність сільського госпо�
дарства, стане важливим гравцем на ри�
нку продовольства й зможе забезпечи�
ти не тільки свої, але й світові потреби в
продуктах харчування, в основному на
Близькому Сході й у Північній Африці”,
– зазначив президент УКАБ Олексій
Лисиця. На його переконання, саме під�
вищення ефективності господарювання
має стати лейтмотивом взаємодії влади
та аграрного бізнесу при формуванні по�
дальших кроків у вдосконаленні аграр�
ної політики в країні.

Äîâ³äêà ÓÍ²ÀÍ.
Асоціація «Український клуб аграр�

ного бізнесу» (УКАБ) – неурядова біз�
нес�асоціація, яка об’єднує лідерів аг�
рарного бізнесу України. Основним за�
вданням УКАБ є всебічне представлен�
ня інтересів і відстоювання ролі приват�
ного бізнесу агропромислового компле�
ксу під час розробки й впровадження
аграрної політики України.

ЕКОЛОГИ ВИМАГАЮТЬ
МАРКУВАННЯ ГМО В УКРАЇНІ

Всеукраїнська екологічна ліга напо�
лягає на запровадженні в Україні обо�
в’язкового маркування продуктів, які
містять генетично модифіковані органі�
зми (ГМО).

Генетично модифіковані продукти не
відрізнити на вигляд чи на смак.

 Досліджень, що чітко доводять шко�
ду генетично модифікованих продуктів,
поки що немає, і генетична модифікація
дозволяє багатьом рослинам рости в
непридатних раніше умовах. Проте ба�
гато екологів побоюються можливих
наслідків споживання ГМО і вимагають,
щоб ця інформація була наявною на всіх
продуктах, які містять трансгенні речо�
вини.

Нещодавно ця громадська організа�
ція виграла суд в Кабінету Міністрів, який
торік у листопаді під проводом Віктора
Януковича відмовився від маркування,
мотивуючи це перспективою вступу до
СОТ.

Однак, попри рішення суду, уряд Юлії
Тимошенко досі не запровадив спеціа�
льних позначок для харчів з трансгенни�
ми організмами. Чи наважиться він на
той крок, і як це може вплинути на сто�
сунки України з партнерами по СОТ?

Про це кореспондентка Бі�Бі�Сі Оль�
га Бурда запитала першого заступника
голови всеукраїнської екологічної ліги
Тетяну Тимочко.

Тетяна Тимочко: На жаль, запрова�
дження в дію цієї постанови затягувало�
ся, і дуже серйозна була небезпека, що
зі вступом України до СОТ введення
маркування буде дуже складним проце�
сом, тому що деякі країни можуть це
розглядати як обмеження торгівлі.

Бі�Бі�Сі: Чи підтверджуються вже оці
побоювання?

Тетяна Тимочко: Офіційних підтвер�
джень Україна не має. Але з неофіцій�
них джерел нам стало відомо, що пред�
ставники деяких фірм, які ввозять в

Україну продукти харчування, які містять
генетично модифіковані огранізми, пла�
нують здійснити запити щодо можливих
дій уряду щодо введення маркування.
Відверто кажучи, введення маркування
є обов’язковою умовою вступу України
до Європейського Союзу. Це не може
розглядатись як обмеження торгівлі.

Бі�Бі�Сі: Ви сказали, що Європейсь�
кий Союз вимагає запровадження мар�
кування. А які країни тоді можуть висту�
пати проти?

Тетяна Тимочко: Найбільшим лоббі�
стом генетично модифікованих продук�
тів є Сполучені Штати Америки, бо вони
є виробниками цих продуктів. Але це не
було вимогою, застереженням нашого
вступу до СОТ. Введення маркування не
може бути застереженням, тому що це
обов’язкове право громадян будь�якої
країни на інформацію щодо якості хар�
чових продуктів.

Бі�Бі�Сі: Що зараз планує робити
уряд, щоб якось унормувати цю ситуа�
цію?

Тетяна Тимочко: Як нам стало відо�
мо, вже на цьому тижні на засіданні Ка�
бінету Міністрів розглядалося питання
про загальнодержавну програму захис�
ту прав споживачів, де у виступі прем’єр�
міністра була висловлена стурбованість
тим, що в Україні не існує маркування
генетично модифікованих організмів, і
прем’єр також сказала, що уряд планує
ввести маркування продуктів харчуван�
ня, які містять ГМО.

Бі�Бі�Сі: Ви сказали, що запрова�
дження маркування відтермінував уряд
Віктора Януковича.

Тетяна Тимочко: Уряд Януковича цю
постанову ввів у дію 1�го серпня, і він же
відмінив цю постанову 21�го листопада.
Це означає лише одне: дуже сильне лоббі
ГМО�продуктів харчування є в Україні,
тобто є дуже багато зацікавлених людей,
які знаходяться на найвищих ланках
управління в державі, які мають зиск від
виробництва і продажу продуктів хар�
чування, які містять ГМО. Більше нічим
це пояснити не можна. Прекрасно чино�
вники розуміють, що введення маркуван�
ня дасть людям право вибору, і цей ви�
бір буде не на користь ГМО�продуктів.

Бі�Бі�Сі: Чому ваше лоббі, лоббі Все�
української екологічної організації в
особі Анатолія Толстоухова, який тоді
був міністром Кабінету Міністрів, вияви�
лося набагато слабшим, ніж лоббі, яке
стоїть на боці генетично модифікованих
продуктів?

Тетяна Тимочко: Виробництво ГМО і
продуктів харчування з їхніми компоне�
нтами – це грандіозний мільярдний біз�
нес в усьому світі. І звичайно, порівняти
можливості цього величезного бізнесу
з можливостями громадської екологіч�
ної організації, хоч би її рупором в уряді
був Анатолій Толстоухов, впливовий по�
літик, виявилось абсолютно непорівня�
ними речами. Сам той факт, що більшість
міністрів уряду за дуже короткий час з
незрозумілих причин проголосували за
відміну маркування. Уявіть собі, які зу�
силля були докладені з іншого боку! Але
насправді і наступний уряд Юлії Тимо�
шенко також не ввів терміново в дію від�
новлену постанову про маркування. Тоб�
то лоббісти ГМО, очевидно, є в усіх уря�
дах різних кольорів.
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ТОТАЛЬНА РОЗПУСТА
В УКРАЇНІ

Статистика Дитячого Фонду ООН –
ЮНІСЕФ – свідчить про сексуальну ре�
волюцію в Україні: кожен десятий семи�
класник мав сексуальний досвід, а се�
ред дев’ятикласників – кожен другий.

Як свідчать дані ЮНІСЕФ, чверть ук�
раїнських учнів, що мали незахищений
секс, у ліжку опинилася після вживання
наркотиків чи алкогольних напоїв. І це,
на думку дослідників, є найбільшою заг�
розою для суспільства. Соціологи ж на�
зивають секс у ранньому віці бомбою
уповільненої дії.

«Ми переживаємо практично сексу�
альну революцію. Але те, що ми маємо
навіть за умов епідемії СНІДу, практич�
но кожен четвертий сексуальний контакт
серед підлітків проходить без презер�
вативу. Це жахлива ситуація. Це великі
ворота для хвороб, які передаються ста�
тевим шляхом”, – заявляє соціолог Оль�
га Балакірєва.

Опитування серед українських шко�
лярів засвідчує, більше діти довіряють
учителям, ніж батькам. Адже про про�
філактику ВІЛ/СНІДу та про важливість
безпечного сексу учням здебільшого
розповідають класні керівники і шкільні
психологи. Проте, нерідко запитання су�
часних підлітків ставлять у глухий кут,
навіть, досвідчених педагогів.

“Відверто з питанням сексу вони не
звертаються. Але цікавляться першим
коханням. Тут намагаєшся вивести дітей
на розмову з батьками. Щоб батьки по�
ділилися з дітьми. Щоб наступив у бать�
ків контакт з дітьми тісніший”, � розпові�
дає Інна Овчарук, вчитель Київської
СЗОШ №21.

Бажання підлітків завчасно подоро�
слішати � може мати лихий кінець, впев�
нені їхні батьки. Утім, соромляться роз�
починати відверті бесіди зі своїми чада�
ми.

ках і майже голим верхом зазивали до�
рослих дядечок та гарячих хлопчиків з
грошенятами їм телефонувати за ось
цими (зринали на екрані) телефонами, а
вже тоді вони покажуть «не по�детски»
весь свій нешколярський майстер�клас.

Звичайно, все це говорилося непря�
мо, але настільки не завуальовано, що
ясно було навіть не дуже інтелектуально
розвиненим: телефонуй просто зараз –
і отримаєш масу неприкритого геніталь�
ного задоволення. Дурненькі ж дівчатка
захоплено ділилися з своїми віртуальни�
ми подружками�школярками, як гарно
їм ведеться в будинку розпусти: стоїть
він на березі моря, вчитися математиці
чи історії не треба, напружуватися нема
чого, ну хіба що, дефілювати перед кліє�
нтами в напівроздягненому вигляді, ну а
далі… хай кожен додумує сам.

 Багато ж розуму для цього не тре�
ба. Далі йшов ще більш поміркований
текст із рубрики «Секс і дружба», де
школярам пояснювалося, що друг у
школі, наприклад, може запросто бути й
сексуальним партнером, ну а сексуаль�
ний партнер деінде – чого вже там! – по
сумісництву може побути і другом. Су�
пер. Двозначна посмішка ведучої (бідна
недалека дівчинка, її ж цьому, дурнень�
ку, навчили!) була настільки ж відразли�
вою, наскільки відразливим був і сам
текст її промови. Очевидно, в дитинстві
батьки не навчили свою дитину шляхет�
ності й гідності, бо самі таких слів не зна�
ли � правдиву історію України не вивча�
ли. От і наслідки.

Я згадую десь прочитаний факт, що
під час другої світової війни німецькі лі�
карі (вони ж педанти, все документува�
ли) були вражені одним фактом під час
обстежень населення на окупованих те�
риторіях – більшість українських дівчат
до 20 (!) років були цнотливими. Не так
вже й багато років минуло. Але вороже�
ньки старались, стараються й по сьо�
годні. Тому на екранах дівчатка шкіль�
ного віку рекламують «клубнічку». І ні у
кого волосся дибом на голові не стає!

Якщо хочете заспокоєння – можете
заспокоїтися тим, що передача все�таки
нічна. Але це слабе заспокоєння. Сам
факт існування подібних «клубнічок», до
речі текст промовлявся досить гарною
українською, а від цього шокував ще бі�
льше, бо ж наша мова сама по собі захи�
щена від непристойностей, в ній немає ні
брутальних лайок, ні такого привабли�
вого для світу російського мату. Вона
чиста. І ось цю мову – чи не навмисно? –
використовують для подібної нечисті.

То хто за це відповідатиме? Адже
взагалі за сам факт появи на екрані та�
кого штибу передачі має автоматом ви�
стрілювати карна відповідальність! Вла�
сникові каналу, розробникові передачі і
т.д. Чи, може, взагалі оголосити бойкот
такому телебаченню – просто відмови�
тися від нього і перестати платити? Гля�
дач так точно не постраждає – тільки
виграє, бо очистить своє внутрішнє єство
від бруду й аморальності неукраїнсько�
го телевізійного простору.

Наталка Артанія Кобза
15 квітня 2008 р.

3.50 ранку,
тільки"но по «Клубнічці», щоб не розгуби"

ти вражень.

Дитячі проблеми набули таких масш�
табів, що вирішити їх не в змозі навіть
дорослі. Дослідники апелюють до чино�
вників. Пропонують запровадити профі�
лактичні курси не лише для школярів, але
і для їхніх батьків.

Як повідомлялося, за результатами
опитування Всесвітньої організації охо�
рони здоров’я, Україна посідає перше
місце у світі за масштабами підліткового
алкоголізму. Тобто, українські діти та
молодь споживають алкоголю найбіль�
ше у світі порівняно зі своїми ровесника�
ми із інших країн.

«КЛУБНІЧКА»: ТЕЛЕБАЧЕННЯ
«ЦЕЛОФАНОВОЇ РЕСПУБЛІ�
КИ» ВІДВЕРТО РЕКЛАМУЄ

БУДИНКИ РОЗПУСТИ
ЗІ ШКОЛЯРКАМИ

У передачі на НТН «Клубнічка» дів�
чатка�школярки(!) на ймення Таша, Кіса і
Аліса у спокусливих панчішках і майже
голим верхом зазивали дорослих дяде�
чок та гарячих хлопчиків з грошенятами
їм телефонувати за ось цими (зринали на
екрані) телефонами...

Досить довгий час – може, півроку,
може, більше – я телевізор не дивлюсь
зовсім. Адже дивитися там нема чого:
коли, вмикаючи відео, на якусь хвилину
вмикається і випадковий телесюжет, то
цієї миті досить, щоб оцінити рівень чер�
гової «хітової» передачі. Якщо коротко,
то більшість програм нашого та російсь�
кого ТБ розраховані на розумово відс�
талих або сліпоглухонімих, бо всякий
інший вражається подивом: ось за це га�
небне видовище я маю ще й сплачувати
гроші (мається на увазі пакетна плата за
кабельне чи якесь інше ТБ)?

Та сьогодні вночі я трохи довше зат�
рималась біля екрана. По «Новому кана�
лу» в «Репортері» кримські депутати
розповідали, як вони відчайдушно спа�
сають природні угіддя, ліси, гірські ма�
сиви від розкрадання: «ничтоже сумня�
шеся» купують їх самі, щоб чужі, за їхнім
поясненням, не дерибанили. (А й дійсно:
свої бандюки – тож набагато приємніше
за чужих!)

Іншими словами, депутати спасають
кримську землю від дерибану… дериба�
ном. Дєдушка Лєнін, спи спокійно: твої
заповіти живі і видно по всьому, вмирати
не збираються. Адже чим це ноу�хау від�
різняється від не призабутого ще і тако�
го популярного серед охочих до маро�
дерства принципу «грабь награблен�
ное»?

Але уяву потрясла навіть не ця, а інша
� солодко�наївна й грайливо�спокуслива
назва передачі на НТН «Клубнічка», в
якій дівчатка�школярки (!) на ймення
Таша, Кіса і Аліса у спокусливих панчіш�
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Склад: На 4 порції: 1 середній бакла�

жан, 220 г цукіні, 4 ст. ложки маслинової
олії, зелень василька, винний оцет чи сік
лимона, 3 невеликих помідори (розріза�
ти на 4 частині), 175 г м’якого сиру (мо�
царела), сіль, перець.

Приготування: Наріжте баклажани і
цукіні на шматочки (приблизно по 1 см).
Змішайте олію, оцет, сіль і перець. Поли�
йте овочі соусом, що вийшов, і викла�
діть у форму. На сильному вогні чи на
грилі запікайте овочі протягом 8 хвилин.
Додайте помідори і потримайте в ду�
ховці ще 2 хвилини. На овочі розкладіть

сир, порізаний кубиками, і запікайте ще
кілька хвилин доти, поки овочі не стануть
м’якими, а сир розплавиться. Прикрась�
те страву васильком.

ЧОМУ І ЯК ЖІНКИ
ВИБИРАЮТЬ ЧОЛОВІКІВ?
Американські психологи з універси�

тету Техаса (Остін) з’ясували нові чинни�
ки, які зумовлюють вибір партнера в жі�
нки.

Досі вважалося, що жінка вибирає
чоловіка залежно від того, у яких стосу�
нках вона зацікавлена. Наприклад, жін�
ки, які хочуть серйозних відносин, виби�
рають у партнери чоловіків, здатних пік�
луватися про них і їхніх дітей.

А от жінки, яким потрібен необтяж�
ливий роман, хочуть привабливого й фі�
зично дужого чоловіка.

Проте, результати нового дослідже�
ння свідчать про те, що крім цих чинників
на жіночий вибір впливає ще дещо. Жін�
ки кориґують свої запити, зважаючи та�
кож на власну привабливість. Наприклад,
вродливі жінки не задовольняються не
надто симпатичними чоловіками, які мо�
жуть цілком задовольнити менш прива�
бливих.

Фахівці виокремили чотири головних
риси, які перш за все цікавлять жінок у
їхніх потенційних партнерах. По�перше,
це добрий набір генів � тобто, чоловік
має бути здоровою, зовні привабливою
та розумною людиною; по�друге, рівень
матеріального добробуту; по�третє, його
бажання мати дітей і його батьківська
вдача; по�четверте, його відданість і вір�
ність обраниці.

Згідно з опитуванням, проведеним в
період з січня по вересень 2005 року се�
ред жінок і чоловіків у віці від 18 до 59
років, що мешкають у Львові та Львівсь�
кій області, фактично кожний десятий
співвітчизник (а це більш як 14% респо�
нденток і близько 4% чоловіків) стика�
ються на роботі з небажаними нефор�
мальними поплескуваннями і погладжу�
ваннями сексуального характеру з боку
начальства. Стільки ж – з небажаною
сексуальною ініціативою з боку колег,
що стоять на одному з ними щаблі в офі�
сній ієрархії.

Прикметно, що в Західній Європі і
США суди завалені позовами проти на�
чальників, котрі дуже низько нахилили�
ся над колегою, що сидить за комп’юте�
ром, і співробітниць, що поплескали то�
вариша по службі по плечі, а в Україні
мовчать, навіть коли справа доходить до
зґвалтування на робочому столі.

У ЛЬВОВІ НЕ ЖАЛІЮТЬСЯ
НА ПОГЛАДЖУВАННЯ

Західноукраїнський правозахисний
центр «Жіночі перспективи» став першим
і наразі єдиним з усіх вітчизняних право�
захисних організацій, який провів дослі�
дження щодо проблем сексуальних до�
магань на робочому місці з боку керів�
ників і колег по службі, рівних за ран�
гом. Про це повідомив «Кореспондент»
з посиланням на «Жіночі перспективи».

ЖІНКА І АЛКОГОЛЬ – НЕСУМІСНІ
Фахівці з Національного інституту

раку провели масштабне дослідження
серед жінок і прийшли до висновку, що
вживання алкоголю, навіть у помірних
кількостях, сприяє розвитку раку грудей.

Учені впродовж семи років прово�
дили дослідження, в якому взяли участь
близько 184 тисяч жінок в менопаузі. За
цей час було зареєстровано 5461 випад�
ків раку грудей, серед яких переважала
так звана гормонально�позитивна фор�
ма – рак грудей з позитивними рецепто�
рами естрогену і прогестерону.

Проаналізувавши отримані дані, фа�
хівці виявили, що у жінок, які вживали
близько 14�28 грамів алкоголю за добу
ризик даної форми раку збільшувався
на 32%. А при вживанні ще більшої дози
алкоголю ризик підвищувався на 51%,
повідомила керівник дослідження Жас�
мин Ллю (Jasmine Lew).

Необхідно зазначити, що рак грудей
займає друге місце у світі за смертністю
від онкологічних захворювань серед жі�
нок. Фахівці щорічно діагностують бли�
зько 1,2 мільйонів нових випадків раку
грудей, і близько 500 тисяч людей вми�
рають від цієї хвороби.

ське рибоохоронне агентство.
Китобійний флот Японії мав намір

забити 850 китів, але натомість японці
змогли забити в Антарктиці лише 551
кита.

Це трапилося завдяки масовим ак�
ціям активістів організації  Sea
Shepherd Conservatіon Socіety, які в
березні закидали японське китобійне
судно пляшками й контейнерами з ре�
човинами, які мають неприємний запах.
А в січні два активісти проникли на
борт іншого китобійного судна й зму�
сили його припинити полювання на мі�
сяць.

Необхідно зазначити, що розбіж�
ності із приводу китобійного промис�
лу призвели до дипломатичного кон�
флікту між Японією та Австралією –
австралійський уряд заявив, що спро�
бує зупинити забій китів юридичними
засобами на основі міжнародного за�
конодавства. Водночас, японська вла�
да стверджує, що китобійний проми�
сел � це національна традиція.

У 1986 році Японія припинила забій
китів у комерційних цілях і приєднала�
ся до міжнародного мораторію на ки�
тобійний промисел. Але вже через рік
японські представники повідомили
про початок наукового забою китів з
метою їхнього вивчення, що не супе�
речить міжнародній китобійній кон�
венції.

За останні 20 років японські кито�
бої вбили близько 7 тисяч антарктич�
них китів�смугастиків у наукових цілях.

ЕКОЛОГИ ВРЯТУВАЛИ СОТНІ
КИТІВ ВІД ЗАБОЮ

Уперше за останні 20 років китобі�
йний флот Японії не виконав повністю
свій план із забою китів, тому що ак�
тивісти організації  Sea Shepherd
Conservatіon Socіety провели цілу ни�
зку акцій протесту, повідомляє япон�


