
www.ukurier.gov.ua8  червня 2011 року, середа, № 103 3

Демократія проти «сім’ї».
Тепер в Аравії
ГАРЯЧА ТОЧКА. Список  близькосхідних країн,  
від поїздок до яких  рекомендує відмовитись вітчизняне МЗС,
поповнив Ємен

ПРОШУ СЛОВА!

НОВИНИ ТА КОМЕНТАРІ

Ноги в руки?
Павло КУЩ,

«Урядовий кур‘єр»

…— Порятунок потопаючих — справа ніг самих пото-
паючих! — буркнув приятель, який недавно від-

почивав на узбережжі Азова «дикуном».
— Справа рук, — несміло підказую.
— Ні, більше надії таки на ноги, бо завдяки їм я звідти втік!
Він узявся емоційно розповідати про унікальні властивості міс-

цевих спиртних напоїв.
— Якраз перед цим побував у дантиста і поставив дві новенькі

пломби. І що ж ти думав? Від тієї горілки вони розплавилися! Тіль-
ки подивись! — широко роззявив рота.

Втім, за словами бідолахи, це ще півбіди. Адже спиртне, яким
торгують у приморських «наливайках», здатне викликати химерні
видіння.

— Що, невже чорти почали ввижалися? 
— Якби ж чорти! Коротше, поки за мною ганялися огірки-вбивці,

я ще терпів. Однак коли примарилася гречка за 5.50. нерви не
витримали. Ну його, той відпочинок. Здоров’я дорожче. Тому я
ноги в руки і тільки мене там бачили!..

Що ж, давно відомо: без ризику та екстриму відпочинок «дику-
ном» на березі не обходиться. Інша річ — відпочинок організова-
ний, де все заздалегідь продумано до найменших дрібниць.
Наприклад, туристична фірма, яка пропонує поїздки в одну з теп-
лих країн, провела спеціальні курси, підкувавши нас теоретично і
перевіривши знання на практиці. Потім влаштували екзамен.

З теорією в мене не виникло проблем.
А ось із практикою вийшло не так гладко.
— Із саморятувальником доводилося мати справу? — запитав

інструктор.
Відразу кивнув головою. Бо без цього індивідуального апарату

захисту до шахти, яка є небезпечним виробництвом, нікого не пус-
кають. 

— А з саморятувальником «Розум»?
— Як?.. 
Інструктор зверхньо посміхнувся і почав розповідати. Виявля-

ється, в турфірмі прислухалися до настанови відомого кіногероя
професора Ф.Ф. Преображенського: «… якщо доводиться іноді
випивати, то робити це потрібно з розумом». І тепер усіх туристів
у обов’язковому порядку оснащують індивідуальними саморяту-
вальниками «Розум».

Я й справді отримав пласку коробку з ременем через плече.
Всередині — три «цуцики» (пляшки 0,25). Заводські горілка,
коньяк, а ще пляшка з сивуватою рідиною і кукурудзяним качаном
замість пробки. Комплект, який треба постійно мати при собі,
можна використовувати перед вживанням спиртного. Тобто за
годину чи дві до щедрого застілля слід клюкнути 50—70 грамів
горілки чи коньяку для «розбігу». Печінка і весь організм у цьому
випадку, кажуть фахівці, натяк зрозуміють і зможуть приготувати-
ся до того процесу, якому дуже пасують синоніми «дудлити» чи
«глушити».

«Розум» буде незамінним і після того, що зветься «перебрав»
чи вживання неякісних спиртних напоїв. Адже радять при отруєнні
метиловим спиртом відразу ковтнути грамів 100 спирту етилового
— тієї ж горілки. Причому це можна зробити вже навіть не тримаю-
чись на ногах. А що? Опинився на чотирьох під столом, згадав про
«Розум», дістав «цуцика», ковтнув рятувальну дозу і упевнено
порачкував на свіже повітря.

…Погодьтеся, ось такі кпини і аналогії з гірняцьким саморяту-
вальником були б смішними, якби не було так сумно. І недавні
випадки отруєння алкоголем туристів за кордоном — зайве під-
твердження, що відпочинок часто перетворюється на екстремаль-
ний вид дозвілля. Навіть складається враження, що люди досі
зроду не бачили і не вживали спиртного, до якого за кордоном
допадаються, даруйте, немов дурний до мила. Тому в цій ситуації
різко побільшало рекомендацій фахівців, які навперебій пропону-
ють як краще подолати підступного «зеленого змія». Втім, мені
особисто більше імпонує порада бувалого приятеля: порятунок
потопаючих у чарці — справа рук і ніг самих потопаючих. Отож
беріть ноги в руки і тікайте подалі від спиртних напоїв сумнівної
якості.

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Ситуація в сучасному
Ємені, який нині зай-

має більшу частину тери-
торії, названої древніми
римлянами «Арабіа
Фелікс» — «Щаслива
Аравія», далека від подіб-
них епітетів: у країні три-
ває протистояння влади і
опозиції. 

Не встигли  опозиціоне-
ри відсвяткувати від’їзд
президента Ємену Алі
Абдали Салеха до  сусід-
ньої Саудівської Аравії, де
він нібито лікується після
отриманих внаслідок
нападу на офіційну рези-
денцію поранень, як  при-
хильники Салеха повідо-
мили про його наміри яко-
мога швидше повернутися
до країни. Принаймні, за
словами одного з мініс-
трів, про вигнання прези-
дента, який перебуває при
владі з 1978 року, не
йдеться, попри вимоги
опонентів, які закликають
до його відставки.

Подальший перебіг
подій, на думку експертів,

залежить від кількох сил.
З одного боку це — сім’я
президента, яка навіть
будучи ослабленою, збері-
гає управлінські важелі,
зокрема керує  органами
безпеки.  З другого —кон-
гломерат опозиційних
партій і  народний рух. Як
завжди, на  вістрі змін
молодь, яка закликає
створити перехідну пре-
зидентську раду  за учас-

тю всіх політичних сил
країни, щоб заповнити
владний вакуум аж до
проведення  позачергових
виборів, сформувати уряд,
змінити конституцію,
заснувати законодавчий
орган. 

Проти повернення
опального керівника  до
влади може виступити і
міжнародне співтоварис-
тво – не лише країни Пер-

ської затоки, а й європей-
ська спільнота та США.
Водночас, поширюються
побоювання щодо подаль-
шої нестабільності у краї-
ні, населеній різними пле-
менами, яка одночасно є
базою для Аль-Каїди. І
тоді регіональний кон-
флікт ризикує набути
інших масштабів. Акту-
альною залишається
загроза експорту насилля,
а також масова міграція
населення  через брак
питної води і харчів. 

У зв’язку з цим  вітчиз-
няне Міністерство закор-
донних справ закликало
сторони конфлікту
негайно припинити
насильство, проявити
максимальну стрима-
ність та відмовитися від
кроків, які здатні спричи-
нити подальше загос-
трення ситуації. Співвіт-
чизникам МЗС наполег-
ливо рекомендує тимча-
сово утриматись від поїз-
док до Ємену, а тим
українським громадянам,
які наразі перебувають
на території країни, —
залишити її.
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За газ розрахувалися
вчасно 

УГОДА. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»
перерахувала ВАТ «Газпром» близько 948 млн доларів США за
імпортований у травні 2011 року природний газ. Ціна природного
газу для Компанії у другому кварталі 2011 року становить майже
297 доларів США. Відповідно до умов додаткової угоди до базо-
вого контракту, яка була укладена між Національною акціонер-
ною компанією «Нафтогаз України» та ВАТ «Газпром» 21 квітня
2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням
знижки у 100 доларів США за 1000 кубометрів. 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щомі-
сяця своєчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання
перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого природного
газу, повідомляє прес-служба української компанії. 

Індекс інфляції
За повідомленням Державного комітету статистики України, індекс

споживчих цін   (індекс інфляції) у травні 2011 року становив 100,8
відсотка порівняно з квітнем 2011 року. 

За період січень-травень цього року — 105,5 відсотка. За період
січень 1998 року — травень 2011 року — 523,3 відсотка. 

При цьому індекси споживчих цін на товари та послуги, за даними
департаменту статистики цін Держкомстату, мали такий вигляд:

(відсотків)

Травень 2011 до
квітня 2011 грудня 2010

Індекс споживчих цін 100,8 105,5
Продукти харчування 
та безалкогольні напої 100,8 105,8
Продукти харчування 100,8 105,9
Хліб і хлібопродукти 101,0 109,9
Хліб 100,9 107,9
Макаронні вироби 101,4 107,9
М’ясо та м’ясопродукти 101,4 100,2
Риба та продукти з риби 100,9 104,7
Молоко, сир та яйця 94,9 90,6
Молоко 96,2 91,5
Сир і м’який сир (творог) 97,5 95,1
Яйця 79,0 68,5
Олія та жири 98,2 97,5
Масло 97,3 94,7
Олія 99,3 105,3
Фрукти 105,5 122,0
Овочі 103,8 136,0
Цукор 102,8 111,6
Безалкогольні напої 101,2 104,7
Алкогольні напої, тютюнові вироби 100,7 104,7
Одяг і взуття 100,1 100,0
Одяг 100,2 100,2
Взуття 100,0 99,4
Житло, вода, електроенергія, газ 
та інші види палива 100,2 109,4
Плата за власне житло 
(квартирна плата) 100,4 111,7
Утримання та ремонт житла 100,5 101,5
Водопостачання 100,6 110,6
Каналізація 100,9 109,8
Електроенергія 100,0 122,9
Природний газ 100,0 100,0
Гаряча вода, опалення 99,5 114,3
Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка та поточне 
утримання житла  100,2  101,3
Охорона здоров’я  100,9  103,5

Фармацевтична продукція,
медичні товари та обладнання 100,9  103,9
Амбулаторні послуги  100,3  102,6
Транспорт  102,4  115,8
Паливо та мастила  102,5  129,2
Транспортні послуги  103,0  110,8
Залізничний пасажирський 
транспорт  100,2  103,9
Автодорожній пасажирський 
транспорт  103,3  112,0
Зв’язок  103,3  103,0
Відпочинок і культура  100,2  101,7
Освіта  100,1  101,4
Ресторани та готелі  100,7  103,7
Різні товари та послуги  100,5  100,4

Індекси споживчих цін за регіонами 
у 2011 р.

(до попереднього місяця; відсотків)

 

 

Січень Лютий Березень Квітень Травень

Україна 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 

АР Крим 101,6 101,1 102,1 102,3 101,6 

Вінницька          100,8 100,5 101,1 101,4 100,5 

Волинська         100,6 100,6 101,2 101,4 100,4 

Дніпропетровська   101,1 101,0 101,4 101,1 101,1 

Донецька        101,1 100,7 102,3 100,8 100,8 

Житомирська        101,2 100,4 101,3 101,4 100,3 

Закарпатська      100,5 100,3 100,9 101,1 100,8 

Запорізька 101,2 100,9 101,5 101,2 100,9 

Івано-Франківська 101,5 100,5 101,0 101,1 100,4 

Київська 100,4 100,7 101,1 101,4 100,8 

Кіровоградська 101,4 100,7 101,2 101,1 101,3 

Луганська 101,3 101,1 101,6 101,5 101,2 

Львівська 101,0 100,7 101,5 101,7 100,4 

Миколаївська 101,1 101,2 101,7 101,7 100,9 

Одеська 101,2 101,1 101,2 101,9 100,9 

Полтавська 100,9 101,3 100,8 101,4 100,9 

Рівненська 101,0 100,6 101,2 101,5 100,4 

Сумська 100,9 100,5 101,0 101,1 100,5 

Тернопільська 100,7 101,0 101,2 101,2 100,5 

Харківська 101,2 100,3 101,7 100,9 100,6 

Херсонська 101,2 100,9 101,7 101,7 100,9 

Хмельницька 100,8 100,6 101,0 101,4 100,4 

Черкаська 100,9 100,4 100,8 101,0 100,5 

Чернівецька 100,9 100,3 101,2 101,2 100,8 

Чернігівська 101,3 100,7 101,3 101,6 100,5 

м. Київ 100,6 102,7 101,5 100,5 100,6 

м. Севастополь 101,4 100,5 101,7 102,5 102,0 

За даними Держкомстату 

Єменські опозиціонери радіють по-своєму




