
На Південному березі Криму в 
промислових масштабах добувають 
пісок для російського Олімпій-
ського містечка в Сочі, що створює 
серйозну загрозу обвалу берега 
для відпочивальників. 

«На цих територіях така діяль-
ність категорично заборонена», — 
наголошує громадський екологіч-
ний інспектор Микола Подоляко. 
На цьому рік тому акцентували і ро-
сійські екологи, коли задля будівни-
цтва Олімпійського містечка в Сочі 
російська влада хотіла дати добро 
на видобуток піску в прибережній 
частині Анапи, що теж в акваторії 
Чорного моря. Добувати будматері-
али під власним берегом російські 
екологи заборонили. Можливо, саме 
після того скандалу добувати пісок 
перейшли до українських берегів — 
уже півроку його вигрібають на на-
ших курортах. 

Із січня цього року двічі на день 
кораблі звозять пісок до причалу 
№237 в Камишовій бухті під Севас-
тополем. Видобуває пісок у промис-
лових масштабах компанія «Суеста». 
ТСН вдалося відзняти, як його при-

ймають, очищують, а далі вивозять 
вантажівками на будівництво ро-
сійського Олімпійського містечка в 
Сочі. 

Але зайти і перевірити закон-
ність такої діяльності природоохо-
ронці не можуть. «Нас не допуска-
ли. Спочатку в Донузлаві, потім у 
Гурзуфі, Алушті, Севастополі. Ми 
приїхали на територію причалу з 
природоохоронною прокуратурою 
— їх теж не пустили», — розповідає 
Подоляко. 

Разом із піском вимивають і мідії 
та рапани. І це при тому, що чорно-
морська устриця перебуває під за-
хистом Червоної книги, а на вилов 
мідій і рапан закон встановлює об-
меження — до 10 штук на людину. 
Адже компанія, яка займається ви-
добутком піску, дозвіл на таку діяль-
ність має. На документах красується 
підпис заступника міністра екології 
Дмитра Мормуля — це він дозво-
лив приватній компанії добувати в 
заповідних зонах пісок за ціною 34 
копійки за тонну, тоді як російським 
сусідам його продають від 150 гри-
вень. 

Промисловий видобуток піску 

вбиває екосистему всього Криму. 
Приміром, Аспійська бухта — одна 
з найкращих для розмноження дель-
фінів. Однак тепер про це треба го-
ворити у минулому часі. Бо мертве 
дно робить її непридатною для жит-
тя. Тут найближчі кількасот років не 
виросте морський планктон, сюди 
не зайде на нерест риба. У підводних 
кар’єрах уже накопичується сірково-
день, від чого гине риба. Крім того, 
піщаний бізнес загрожує життю, 
адже у глибоченні підводні кар’єри 
зсуваються цілі пляжі — разом із 
людьми. 

Екологи прогнозують: якщо пі-
сок видобуватимуть із такою ж ін-
тенсивністю, уже до середини літа 
частина берега може зійти в море. 
Такі зсуви вже були. На цьому ж 
місці 2010 року привалило відпо-
чивальників. Тоді троє людей заги-
нуло, а налякані місцеві жителі ви-
йшли з протестами. 

Екологічним інспекторам вдало-
ся з’ясувати, що у планах цієї компа-
нії — вирити ще 10 мільйонів тонн 
піску. Цього вистачить на побудову 
невеликого міста. І на глибоку моги-
лу для райського куточка України.

Якби вибори до Верховної Ради 
відбулися на початку червня, 

до парламенту потрапило б шість 
політичних сил. Про це свідчать 
результати опитування, проведе-
ного соцслужбою Центру Разум-
кова спільно з Фондом «Демокра-
тичні ініціативи». 

Так, п’ятивідсотковий бар’єр 
могли б здолати: Партія регіонів — 
27,6%, ВО «Батьківщина» — 25,6%, 
партія «УДАР Віталія Кличка» — 
9,7%, Компартія — 7,1%. 

Партія Наталії Королевської 
«Україна — вперед!» набрала 4,6%, 
ВО «Свобода» — 3,1%, а партія 
«Громадянська позиція» (Грицен-
ко) — 2,6%. Не визначилися з ви-

бором 15%.
Крім того, згідно з результата-

ми дослідження, у парламентських 
виборах готовність узяти участь 
висловили 74,1% українців (38% 
— «обов’язково», ще 36% — «най-
імовірніше»).

До слова, дослідження було 
проведено з 31 травня по 6 черв-
ня 2012 року. Було опитано 2009 
респондентів віком від 18 років у 
всіх областях України, Києві та АР 
Крим.

Теоретична похибка вибірки 
(без урахування дизайн-ефекту) 
не перевищує 2,3% з імовірністю 
0,95.
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Події
Швеція вважає, що процес європейської 
інтеграції України зупинено

Про це у своєму особистому 
блозі написав міністр закор-

донних справ Швеції Карл Більдт.
12 червня в Стокгольмі він мав 

зустріч із послом Швеції в Україні, 
на якій обговорив стан двосто-
ронніх відносин із Україною та з 
жалем констатував, що протягом 
останнього року політична ситу-
ація в Україні змінилася на гірше.

«Разом із Польщею ми роби-
ли ставку на поліпшення й по-
глиблення в Україні європейської 
перспективи, але політичний і 
політизований судовий процес в 
останні роки, на жаль, зупинив 
цей процес», — пише Більдт.

При цьому він не зміг спрог-
нозувати подальший розвиток 

подій, підкресливши, що ключ від 
вирішення цієї ситуації — в руках 
української влади. «Що буде далі, 
ми не знаємо. Ключ перебуває в 
політичного керівництва Украї-
ни», — зазначив міністр. Інших 
деталей він не повідомив.

Як повідомлялося, на початку 
травня Більдт заявив, що Європей-
ський Союз буде посилювати тиск 
на Президента Віктора Януковича, 
щоб він розблокував євроінтегра-
цію України. ЄС турбує ситуація 
з колишнім прем’єр-міністром, 
лідером партії «Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина» Юлі-
єю Тимошенко й низкою інших 
політиків, що перебувають в 
ув’язненні.

Янукович-молодший заступився 
за українське кіно 

У Кличка вже майже 10%, а Тягнибок — 
на межі

Депутат Партії регіонів Віктор 
Янукович зареєстрував три 

законопроекти, спрямовані на 
розширення політики державного 
протекціонізму українського кіно. 

Законодавчі ініціативи роз-
роблялися спільно з Державним 
агентством України з питань кіно 
та Українською кіноасоціацією, за-
значили у прес-службі депутата. 

За словами Януковича-мо-
лодшого, представники націо-
нального кінобізнесу та влади 
об’єдналися, щоб створити макси-
мально прогресивну законодавчу 
базу в галузі кіно. І головна мета 
цих законопроектів — «розвиток 
потужної сучасної української кі-
ноіндустрії». 

Серед основних пропозицій 
— закріпити на законодавчому 
рівні необхідність озвучення, ду-
блювання чи субтитрування всіх 
іноземних фільмів на території 

України. 
«Одне з головних завдань сьо-

годні — розвиток інфраструктури 
українського кіно. Це дозволить 
створити нові робочі місця та за-
лучити додаткові інвестиції в га-
лузь», — пояснив Янукович. 

Крім того, в законопроектах 
пропонується посилити відпові-
дальність за порушення законо-
давства у сфері кінематографії. Зо-
крема, це стосується невиконання 
національних квот на демонстра-
цію українських фільмів і показу 
картин без прокатного посвідчен-
ня Держкіно. 

«Якщо ми говоримо про 
обов’язкову квоту на демонстра-
цію українського фільму, то її 
необхідно чітко дотримуватися, 
а не просто «брати до відома». У 
глядача повинна бути можливість 
дивитись українське кіно», — за-
значив депутат.

Ми не можемо допустити 
русифікації української нації 

Чітка громадянська позиція Ігоря 
Палиці на захист української мови, 
оприлюднена ним у засобах масо-
вої інформації, викликала жвавий 
інтерес волинян. У телефонних 
дзвінках і приватних розмовах 
вони просять народного депутата 
в жодному разі не допустити при-
йняття в другому читанні дискримі-
наційного законопроекту Ківа-
лова-Колісниченка «Про основи 
державної мовної політики», який 
суперечить Конституції України й 
усім нормам міжнародного права, 
зокрема, Європейській хартії регі-
ональних мов і мов національних 
меншин.

Ігор Петрович цілковито поді-
ляє стурбованість суспільства спро-
бами мовної окупації української 
держави, зокрема й творчої інтелі-
генції Волині, та готовий протидія-
ти цим антиукраїнським настроям. 
Перебуваючи в Луцьку на відкритті 
фестивалю «На хвилях Світязя» та 
мистецькому святі «Ніч у Луцькому 
замку», які проходили за фінансової 

підтримки фонду Ігоря Палиці «Но-
вий Луцьк», він дав невеличкий ко-
ментар для місцевих ЗМІ стосовно 
мовного протистояння.

— Я, як і всі свідомі українці, 
не підтримую політиків, які всіма 
правдами й неправдами прагнуть 
прийняти дискримінаційний за-
кон про мовну політику в нашій 
державі, дискримінаційний пере-
дусім відносно української мови, 
яку намагаються витіснити з усіх 
сфер суспільного життя спочатку 
на регіональному рівні, а потім і на 
загальнодержавному. Упослідження 
мови титульної нації, в який би спо-
сіб і з якими нібито благородними 
намірами воно не велося, насправ-
ді має одну мету: жорстку політи-
ку русифікації, винищення всього 
українського, національного, того, 
що складає підвалини будь-якої дер-
жавності. Слідом за газовою трубою 
нам підсовують лінгвоцидну, щоб і 
далі нищити українську мову, пере-
писувати українську історію, заво-
йовувати книжковий, кіно-, теле- та 
інформаційний простір нашої дер-

жави. Мені байдуже, в які кольори 
«пофарбовані» 234 нардепи, що про-
голосували законопроект у першо-
му читанні. Знаю: є серед них і про-
владні, і опозиціонери, є східняки 
і галичани, навіть наші волиняни. 
Але нема і не може бути серед них 
справжніх патріотів, які добре ро-
зуміють, що використання мов на-
ціональних меншин (читай: росій-
ської) в усіх сферах життя нарівні з 
державною або замість неї вже само 
собою означає необов’язковість дер-
жавної мови. Тобто узаконюється 
те, що ми вже маємо, коли посадові 
особи держави, народні депутати, 
міністри, генерали (що там казати 
про якогось одеського сержанта) й 
не думають послуговуватися на ро-
боті державною мовою. Такого нема 
у жодній європейській державі. Я 
часто буваю за кордоном і достемен-
но знаю, що кожна країна і де-юре, 
і де-факто оберігає атрибути своєї 
державності, серед яких на першому 
місці стоїть мова.

Європейська хартія міноритар-
них і регіональних мов, на яку так 
часто посилаються ініціатори за-
конопроекту, бере під захист лише 
ті мови, які зникають. Невже таке 
загрожує мові нашого старшого 
брата? Погляньте на полиці книж-
кових магазинів і газетні розкладки, 
увімкніть будь-який загальнонаціо-
нальний чи регіональний телеканал: 
ви легко переконаєтеся, що це не так.

Я закінчував українську шко-
лу з російською мовою викладан-
ня. Багато моїх друзів навчалися в 
україномовних школах. Між нами 
ніколи не виникало непорозумінь 
на мовному ґрунті. Треба чимшвид-
ше відшити горе-політиків від лінг-
вістичних проблем, аби не збулися 
песимістичні прогнози української 
письменниці Оксани Пахльовської. 
На її переконання, Україна розді-
литься не на україномовну і росій-
ськомовну, а на потенційно європей-
ську та безперспективно «совкову». 
Перша розмовлятиме українською, 
російською, англійською та інши-
ми мовами, а мовою другої буде та, 
яку узаконить законопроект №9073. 
І тим самим пришвидшить кінець 
спадку імперії як «страны господ, 
страны рабов», якій нема і не може 
бути місця в складній інтелектуаль-
ній архітектурі сучасного світу.

У вересні Україна почне 
видобуток сланцевого газу
Буріння першої свердловини з видобутку сланце-
вого газу в Україні почнеться вже у вересні. Про це 
заявив Прем’єр-міністр Микола Азаров. «Фахівці 
компаній «Шелл» і «Шеврон», які стали перемож-
цями конкурсу на розвідку і розробку сланцевого 
газу на Юзівській та Олеській ділянках і з якими 
укладено угоди про спільний розподіл продукції, 
були здивовані оперативністю», — підкреслив він. 
З моменту підписання угоди до початку буріння 
свердловин мине всього три місяці.

Українців більше хвилює 
безробіття, а не мова
Українців найбільше хвилюють безробіття, криза, 
ціни на продукти. Про це свідчать дані соціологічно-
го опитування. Якщо в 2004 році статус російської 
мови цікавив 8,9% українців, то в 2012-му — 3,9%. 
На перших місцях у списку — подолання безробіття 
(59,3%), подолання кризи в економіці, економічне 
зростання (51,8%), підвищення загального рівня 
зарплат, пенсій, стипендій (51,5%), зниження цін на 
продукти і товари першої необхідності (43,3%).

25%
стільки підлеглих в Україні та 
43% керівників працюють від-
далено, з дому. Такими є дані 
української компанії InMind. 
Швидше за інших тренд під-
хоплюють великі міжнародні 
компанії.

Сільвіо Берлусконі можуть запроторити 
до в’язниці на чотири роки 

Прокуратура Італії попро-
сила засудити колишнього 

прем’єр-міністра Сільвіо Бер-
лусконі до трьох років і восьми 
місяців тюремного ув’язнення 
за фінансові махінації холдингу 
Mediaset. Звинувачення також ви-
магає притягти до суду голову хол-
дингу Феделе Конфалоньєрі, яко-
му світить чотири роки в’язниці.

Берлусконі, Конфалоньєрі й 
інші члени керівництва Mediaset 
звинувачуються в тому, що че-
рез офшори купували права на 
трансляцію іноземних фільмів і 
телепрограм, а потім продавали 
їх медіахолдингу за заниженими 
цінами. 

За такою схемою у 1994-
1999 рр. у американських компа-
ній були придбані права на фільми 

і телепрограми на 470 мільйонів 
євро. 

Купівля прав на телетрансля-
цію через офшорні компанії за 
заниженими цінами давала змогу 
не тільки ухилятися від сплати по-
датків, а й створювати незаконні 
фонди, які використовувалися для 
фінансування політичних кампа-
ній Берлусконі. 

Екс-прем’єр Італії та інші фігу-
ранти справи Mediaset свою про-
вину категорично заперечують. 
Наступне засідання суду призна-
чено на 2 липня. 

Італійські суди розглядають 
ще дві справи щодо Берлусконі. 
Його підозрюють в сексі з непо-
внолітньою повією, а також у зло-
вживанні владою та порушенні 
державної таємниці.

Український Крим знищують заради російського Олімпійського 
містечка 
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Народний депутат України Ігор ПАЛИЦЯ: 

Ігор Палиця дає інтерв’ю телеканалу «1+1»


