
Незважаючи на те, що Євро-2012 
для Львова вже закінчилося, 

іноземні вболівальники не хочуть 
покидати місто і масово бронюють 
номери в місцевих готелях на осінь. 
Містом і досі розгулюють стримані 
данці та шведи, в пабах засідають 
німці. Недарма у Львові почали 
жартувати про повторну німецьку 
окупацію: за підрахунками експер-
тів, 74% відвідувачів Львова в день 
першого матчу були німцями, в день 
останнього їх кількість склала 44% 
від усіх приїжджих. Як завжди, бага-
то поляків. Мабуть, відразу ж після 
матчів своєї збірної практично в по-
вному складі виїхали додому порту-
гальці.

За даними виконувача обов’язків 

начальника управління туризму 
Львівської міськради Галини Гри-
ник, іноземцям у Львові настільки 
сподобалося, що, їдучи, вони забро-

нювали номери на вересень.
«Туристи вже планують свій на-

ступний візит до Львова, вони вже 
замовляють тури, — розповіла Гри-
ник. — Ми чекаємо, що вони по-
вернуться не одні, а разом зі своїми 
друзями та сім’ями».

Всього ж за час Євро-2012 Львів 
відвідали туристи з 32 країн світу. 
Найбільше було жителів Німеччини, 
Португалії, Данії, Польщі, Швеції. 
Також приїжджали з Англії, Японії, 
Австралії. Як пишуть іноземні ЗМІ: 
«Хто пропустив цю подію у Львові, 
той сам винен. Львів — ідеальне міс-
то для фанатів і життя».

За даними пані Гриник, за період 
Євро-2012 Львів у цілому заробив 
150-160 мільйонів.

9,4% українців проголосу-
вали б за Віталія Клич-

ка на президентських виборах, 

якби ті відбулись у червні. Такі ре-
зультати оприлюднив Київський 
міжнародний інститут соціології, 
який упродовж 8-17 червня провів 
всеукраїнське опитування громад-
ської думки, передає УНН.

«Якби в середині червня про-
ходили вибори Президента Укра-
їни, то, відповідно до результатів 
опитування, найбільше прихиль-
ників у цілому по Україні мали б 
такі кандидати: Віктор Янукович 
— 17,4%; Арсеній Яценюк — 12%; 
Віталій Кличко — 9,4%; Петро Си-
моненко — 4,8%; Наталя Королев-
ська — 3,4%; Анатолій Гриценко 
— 2,5%; Олег Тягнибок — 2,4%», 
— йдеться у повідомленні.

Методом інтерв’ю було опи-
тано 2040 респондентів, що меш-
кають в усіх областях України 
(включно з містом Києвом) і в 
Криму, за стохастичною вибіркою, 
що є репрезентативною для насе-
лення України віком від 18 років.
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Події

В Арабських Еміратах туристів змусять 
одягнутись

«Газпром» погрожує Україні судом

Влада Об’єднаних Арабських Емі-
ратів готується ухвалити закон, 

що посилює покарання для туристів 
за «непристойний вигляд і поведін-
ку». Особливо це стосується жінок-
іноземок, які, на думку мешканців 
ОАЕ, надягають занадто відверте 
вбрання, виявляючи таким чином 
неповагу до арабської культури. Де-
путати Федеральних національних 
зборів вимагають, аби туристи до-
тримувалися й інших правил, окрім 
дрес-коду.

«Відстежувати необхідно не 
тільки манеру одягатися, але й не-
прийнятну поведінку в громадських 
місцях, наприклад, поцілунки й інше 
публічне вираження почуттів. Така 
поведінка негативно впливає на 
наші сім’ї і наших дітей», — пояснив 
депутат Хамад Ахмад аль-Рахум.

Прихильники законопроекту на-
полягають на тому, що зовнішній ви-
гляд і манери іноземців ображають 
почуття мусульман. Противники ж 
вважають, що проблема надумана, а 
такий закон ударить по туристичній 

індустрії.
Чи буде він схвалений, покаже 

час. Але, на думку аналітиків, саме 
обговорення такого закону є свід-
ченням посилення загальної хви-
лі ісламізації в арабському світі та 
зміцнення там позицій сил, які за-
кликають до більш суворого дотри-
мання норм шаріату в усіх сферах 
життя.

Російська компанія «Газпром» 
може звернутися до суду, якщо 

Україна не закупить у 2012 році 
41,6 мільярда кубометрів газу. Про 
це заявило джерело в «Газпромі», 
пише «Коммерсантъ-Украина».

Заступник глави правління 
«Газпрому» Олександр Медведєв 
нагадав, що Україна, згідно з чин-
ними угодами, повинна купити 
80% від річного контрактного об-
сягу (52 мільярди кубометрів), 
тобто 41,6 мільярда кубів газу за 
принципом take or pay.

Джерело видання у «Газп-

ромі» заявило, що в компанії не 
виключають судової тяганини з 
Україною в разі невиконання нею 
зобов’язань.

Як відомо, глава Міненерго 
Юрій Бойко заявив, що Україна в 
2012 році імпортує тільки 27 мі-
льярдів кубометрів російського 
газу. Російська монополія пропо-
нувала викупити українську ГТС 
за чотири мільярди доларів, на що 
Київ відповів відмовою. ГТС оці-
нювалася вже двічі: у 2007 році — в 
$24,8 мільярда, в 2009-му — в $9,9 
мільярда.

У Казахстані вирішили позбутися літер 
Х, Ю, Й 

9% проголосували б за Кличка, якби 
президентські вибори були у червні

Прихильники мовної реформи 
у Казахстані виступили з іні-

ціативою виключити з алфавіту 
14 літер, зокрема «й», «в», «ё», «ф», 
«х», «ц», «щ», «ь», «ы», «ъ», «э», «ю», 
«я», а також «h». Таким чином, ав-
тори пропозиції — казахомовний 
сайт «Абай.kz» — рекомендують 
повернутися до алфавіту, який був 
розроблений лінгвістом Ахметом 
Байтурсиновим на початку XX 
століття. Ця абетка на основі араб-
ської графіки зараз використову-
ється казахськими діаспорами в 
деяких країнах (зокрема, в Китаї). 

Офіційно ж у цій країні функ-
ціонує алфавіт на базі кирилиці: 

до нього входять 33 літери росій-
ського алфавіту, а також дев’ять 
додаткових. На думку ініціатив-
ної групи, абетку Байтурсинова 
необхідно відновити на території 
Казахстану, замінивши арабські 
знаки на кириличні. Виключити 
ж з нього пропонується літери, які 
позначають звуки, що «не власти-
ві фонетичній будові казахської 
мови». Наприклад, при реалізації 
цієї реформи топоніми Франція і 
Владивосток звучатимуть казах-
ською як «Прансііа» та «Бладібос-
ток», а прізвища Іванов, Петров, 
Сидоров — «Ібаноп», «Петроп», 
«Сідороп».

Затримано судмедекспертів, 
які патрали трупи на «матеріал»

Міліція порушила кримінальну 
справу проти судмедекспертів 
Івано-Франківська, які відбирали 
з трупів фрагменти кісток, шкіри, 
оболонки м’язів — так званий «ана-
томічний матеріал».

Рідні померлих помітили, що 
тіла з моргу привозять надто порі-
заними. Добровільний дозвіл роди-
чів людини, що померла, при цьому 
був обов’язковим, повідомляє сайт 
МВС. 

Насправді ж лікарі вводили 
їх в оману. До того ж кожного по-
різному. «Без дозволу родичів про-
водили вилучення. Рідним за згоду 

обіцяли безкоштовне прискорення 
розтину. Хоча таких оплат й узагалі 
не мало бути. Брали дозвіл у роди-
чів на відбір деяких фрагментів, але 
забирали набагато більше», — каже 
заступник прокурора Івано-Фран-
ківської області Олег Кіпер. До пра-
воохоронців уже звернулося п’ятеро 
потерпілих. Слідчі вже з’ясували, що 
кількість відібраного «матеріалу» 
подекуди у десятки разів перевищу-
вала ту, на яку погоджувалися рідні 
небіжчиків. 

П’ять років тому обласне бюро 
судмедекспертизи уклало угоду з 
державним підприємством «Біоімп-
лант», що при Міністерстві охорони 

здоров’я, на передачу анатомічного 
матеріалу з трупів (із нього там ро-
блять біопрепарати для лікування 
хворих). Створило бригаду, яка про-
водила саме такі розтини. У бюро 
судмедекспертизи запевняють, що 
усе було законно. 

«Є дві постанови Кабміну, наказ 
МОЗ, наказ Головного управління 
охорони здоров’я, які дозволяли нам 
працювати з анатомічними матеріа-
лами. Буквально півроку тому мене 
перевіряв УБОЗ. Перевіряла СБУ. 
Регулярно — сам «Біоімплант», було 
дві міжнародні перевірки. І жодних 
порушень не виявили», — запев-
няє керівник Івано-Франківського 
обласного бюро судмедекспертизи 
Олександр Мудрицький. 

«Крім цієї угоди й наказу, більше 
нічого й немає. Повного пакета до-
кументів для проведення таких ви-
лучень немає», — переконує Олег 
Кіпер. 

У протизаконних діях УБОЗ під-
озрює п’ятьох працівників обласно-
го бюро судмедекспертизи. Проти 
них відкрили кримінальну справу за 
статтею «Порушення порядку тран-
сплантації органів або тканин», яка 
передбачає до семи років позбавлен-
ня волі. «Наразі у справі проходять 
п’ятеро осіб, четверо з них затрима-
ні. Йдеться про те, що ці дії учиня-
лися за попередньою згодою групою 
осіб», — повідомив керівник сектора 
зв’язків із громадськістю УМВС в 
Івано-Франківській області Василь 
Гультайчук. 

У «Біоімпланті» скандал із івано-
франківськими судмедекспертами 
коментувати відмовилися.

Іспанія потерпає від 
небаченої спеки 
Іспанське метеорологічне агентство оголосило 
екстрене попередження через аномальну спеку. 
В 29 іспанських провінціях, де стовпчик термоме-
тра перевищує позначку в +40 градусів, уведена 
«жовта» категорія небезпеки. Жителям рекоменду-
ють якомога менше часу бути на вулиці та вживати 
заходів, щоб не отримати тепловий удар, зокрема 
більше пити води і не переїдати. За даними метео-
рологів, спека триватиме на більшій частині Іспанії 
до кінця наступного тижня.

На житло для президентської 
охорони пішло 27 мільйонів
Управління державної охорони при Президенті за 
результатами тендера уклало угоду на придбання 
квартир у Києві на загальну суму в 26,99 мільйона 
гривень. Про це повідомляється в «Віснику держав-
них закупівель», пишуть «Наші гроші». Адреси та 
кількість придбаних квартир не повідомляються. 
Середня вартість придбаного житла становить 
близько $1 тис. за квадратний метр. Закупівля здій-
снена коштом держбюджету.

500
на стільки відсотків зросла 
вартість проживання в готе-
лях Польщі під час чемпіонату 
Євро-2012. Першість — за Вроц-
лавом (близько 529% в день 
матчу), свідчать дані досліджень 
газети Wyborcza.

США готові 
пожертвувати 
незалежністю 
України 

Про це під час відеоконферен-
ції сказав американський 

політолог, засновник аналітичної 
групи геополітичної розвідки 
Stratfor Джордж Фрідман. 

Він припустив, що зараз Ро-
сія має шанс «перебудувати свої 
зв’язки з периферією колиш-
нього СРСР без американського 
втручання». 

«Я думаю, що американське 
бачення ситуації таке, що тре-
ба змиритися з тим, що вже не 
можна стримувати Росію: ри-
зики завеликі, ресурси замалі. І 
Штати начебто приготувалися 
сприйняти падіння автономнос-
ті таких країн, як-от Україна, бо 
вибору просто немає», — сказав 
Фрідман. 

За його словами, Росія хоті-
ла би відновити щось на кшталт 
СРСР.

За образу українок польські журналісти 
можуть отримати три роки ув’язнення

На варшавському радіо Eska 
Rock припинила існування 

ранкова радіопрограма Poranny 
WF із журналістами Фігурським і 
Воєвудським, які кілька днів тому 
образили в ефірі українок. 

Правління приватної радіос-
танції прийняло рішення про за-
криття програми в понеділок. У 
Eska Rock заявили: «В усіх осіб, які 
відчули себе скривдженими висту-
пом наших ведучих, ми щиро про-
симо вибачення». 

Нагадаємо, польські журналіс-
ти Куба Воєвудський і Міхал Фі-
гурський у програмі Poranny WF 
дозволили собі непристойні жарти 
про громадянок України. В пря-
мому ефірі слухачі почули таке: 
«Якби моя українка була хоч тріш-
ки гарнішою, я б її ще й зґвалтував. 
— А я навіть не знаю, як виглядає 
моя, бо вона постійно на колінах!». 

Одне з відділень прокуратури 
Варшави розпочало розслідування 
у справі висловлювань у радіое-
фірі Фігурського та Воєвудського. 

Прокурори перевірять, чи не було 
проявів зневаги до групи людей 
на національному ґрунті. До сло-
ва, за таку зневажливу поведінку 
можна отримати до трьох років 
ув’язнення. На оголошення висно-
вків слідства прокуратура має 30 
днів.

Іноземці бронюють номери у львівських готелях уже й на осінь  
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