
Прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк під час брифінгу повідо-

мив, що Україна може отримува-
ти з Європи 25 млрд кубометрів 
газу, який буде на 100 дол. де-
шевший, аніж російський. 

«За нашими оцінками, 
технічно можливо постачати 
25 млрд кубів газу з країн Євро-
пейського Союзу. Він на 100 до-
ларів дешевший, ніж аналогічні 
поставки з Росії», — наголосив 
очільник уряду. 

Він зазначив, що одним із 
питань переговорів України з ЄС 
є диверсифікація поставок газу. 
«Йдеться про поставки з країн 
Євросоюзу», — пояснив Яценюк.  
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Газ із Європи 
Україна може 
отримувати 
на $100 дешевше, 
ніж російський 

Отримати шенгенську візу 
стане простіше 
Комісар ЄС із питань клімату Конні Хедегорд 
заявила про те, що найближчим часом має 
бути спрощена видача віз до країн Євросоюзу. 
Єврокомісія ставить за мету збільшення кількості 
туристів до 22 країн ЄС і зростання економіки. 
Відповідно до запланованих змін, власник візи 
зможе перебувати за кордоном на 90 днів довше. 
Також простіше візу буде отримати тим, хто має 
родичів у країнах Європейського Союзу. 

Кабмін збільшить 
оподаткування великого 
бізнесу 
«Нам потрібно скоротити фіскальний розрив на 
48,5 млрд грн. Ми розділили цю суму: перше — це 
ріст доходів державного бюджету на 24,7 млрд, друге 
— зменшення витрат бюджету, зокрема і скорочення 
соціальних програм, на 23,8 млрд, — заявив Яценюк. 
— Ми піднімаємо плату за нафту і за газовий конденсат. 
Державні монополії або компанії, де держава володіла 
50 плюс 1 відсоток, теж повинні поділитися з Україною». 

Історія одного подвигу: 

Приголомшливий знімок знамени-
того французького фотографа Eric 
Bouvet став одним із найяскравіших 
вражень трагічного та героїчного 
дня 20 лютого. Снайпери почали 
розстріл беззбройних людей на 
Інститутській. Майданівці не кида-
ли своїх — намагалися витягнути 
кожного, та вбивці цілились у тих, 
хто поривався рятувати поранених. 
І коли загинули чоловіки, на допо-
могу пораненим прийшла ця жінка 
— без каски, щита і бронежилета, з 
розпущеним волоссям. Її нічого не 
захищало. Нічого, крім беззавітної 
мужності, любові до людей, почуття 
обов’язку та Божого провидіння. 

Лише через 40 днів вдалося зна-
йти цю жінку. Журналіст Юрій Бу-
тусов відшукав її через соцмережі. 
Справжню героїню, яка під кулями 
снайперів допомагала пораненим 
на Інститутській. Це Марія Матвіїв, 
медична сестра «швидкої допомоги» 
комунального закладу «Львівський 
обласний центр медичної допомо-
ги та медицини катастроф» із міста 
Буськ Львівської області. 

Марія нічого не знає про ажіо-
таж навколо її подвигу в Інтернеті й 
світової популярності її фотографії 
на Інститутській. У неї немає ака-
унта в соціальних мережах, немає 
адреси електронної пошти. У неї 
є 12-річний син Дмитрик, чоловік 
Петро, мама Мирослава та звичай-
на така робота — рятувати життя. 
Юрій Бутусов записав її розповідь 
про Майдан і опублікував на «Цен-
зор.нет». 

— На Майдан за час революції 
я приїжджала п’ять разів. Ми ви-
їжджали з моєю сестрою, чоловіком 
кожного разу, коли там ставало не-
безпечно. Завжди були на передовій. 
Я розуміла, що Майдан — це наш 
шанс змінити своє життя на краще, 
й у мене не було питань, треба це 
робити чи ні. Який сенс жити, якщо 
боятися? Жили завжди в наметі на-
шої Буської сотні. 18 лютого ми були 
вдома в Буську, коли побачили жах-
ливі кадри подій у Києві, десятки 
вбитих і поранених людей, ми були 
приголомшені. Але ввечері разом 
із чоловіком зібралися та пішли на 
площу, де виїжджав автобус на Київ. 
Тут я вперше побачила, як багато 
чоловіків злякалося: доброволь-
ців було не так густо. Нас виїхало 
30 осіб, я була єдиною жінкою. 

Ми приїхали на Майдан о 3.30 
19 лютого. Вийшла з автобуса, й мені 
стало так радісно: я побачила бага-
то людей, я побачила, що Майдан не 
здається, попри все, й Майдан надав 
мені сил. Потім чоловік розповідав, 
що у нього від побаченого були аб-
солютно протилежні враження. Він 
побачив те, на що я не звернула ува-
гу: остання лінія оборони проходила 
під самою сценою, не вистачало го-
рючих матеріалів, було мало пляшок 
із запальною сумішшю. Ми відразу 
почали розливати «коктейлі Моло-
това» та передавати їх на передову. 
Відпрацювали весь день і всю на-
ступну ніч. Я вже почала допомагати 
пораненим, готувати їжу. Вранці 20-
го ми дізналися про перемир’я і, як 
тільки міліція пішла з Майдану, ви-

рішили трохи поспати. Але щойно я 
задрімала, як у намет забіг наш хло-
пець із Буська, сказав, що по наших 
стріляють біля Жовтневого палацу й 
терміново потрібні медики. 

Я побігла до Жовтневого — у 
мене не було каски, бронежилета. 
Надягати накидку Червоного Хреста 
не стала. Снайперська гвинтівка лег-
ко прошиває цей захист. Ще з часів 
боїв на Грушевського я зрозуміла, 
що медики в яскравій формі мо-
жуть стати мішенями, тому не хоті-
ла привертати до себе увагу. Зверху 
побачила, як почали розстрілювати 
людей на Інститутській. Вогонь був 
дуже щільний, гуркіт пострілів не 
припинявся. Спочатку я надала до-
помогу одному хлопцю — він був 
легко поранений. Потім підповзла 
до бійця, який отримав кулю в ногу. 
Але крики про допомогу були на 
самому верху біля барикади. Попо-
взла вгору. Тут снайпери не давали 
підійти до поранених. На хвилину 
я зупинилася. Згадала свого Дми-
трика, своє життя, своїх близьких, 
усіх, кого люблю. Проте крики про 

допомогу були голосніше пострілів. 
І я поповзла до них. Хлопець на фо-
тографії отримав поранення, коли я 
була вже зовсім близько. 

Коли наблизилася, побачила 
— важке поранення в голову. Вхід-
ний отвір кулі був близько двох 
сантиметрів у діаметрі, і з нього 
юшила кров пружним струменем, 
як із водопровідного крана. Все, що 
я могла зробити негайно, — зупи-
нити кровотечу. Як тільки наклала 
пов’язку, підбігли хлопці-санітари 
і винесли його. Потім біля дерева 
інший чоловік отримав поранення 
в живіт — дуже важке. Куля бук-
вально розпорола його, і кров теж 
хлинула фонтаном. Молодий сані-
тар не зміг зробити укол — навколо 
падають люди, кулі свистять, крики, 
кров. Але у мене ж досвід — рука не 
здригнулась. Інші люди вже зробили 
перев’язку і забрали пораненого. Час 
ніби перестав існувати, і я все ро-
била на автоматі, нічого не бачила, 
крім поранених і вбитих. Чоловік із 
Коломиї прикривав мене щитом — 
згадала його тільки наступного дня, 

коли він нагадав мені про вчорашнє. 
Я озирнулась — іншим уже не мож-
на було допомогти, і хлопці витягали 
тіла. 

Всього того ранку я взяла участь 
у порятунку чотирьох чоловіків. 
Двоє з них залишилися живі. По-
раненого кулею в голову бійця я 
побачила потім — на жаль, уже 
бездиханним, серед тіл, що лежали 
біля готелю «Козацький». Судячи з 
характеру поранення, у бійця, який 
отримав кулю в живіт, було, на жаль, 
небагато шансів на порятунок... Я 
приїжджала в Київ пом’янути їх на 
9 днів. Коли буду в столиці наступ-
ного разу? Не знаю. Начебто в трав-
ні збираються люди, а може, і через 
рік... От мама мене поправляє, що 
якщо війна, то треба знову їхати. Ну 
звичайно, мамо, звичайно, поїду! 
Раз зуміли звільнити свою землю, 
зуміємо й захистити. 

P. S. Минулої неділі було сорок 
днів від дня загибелі героїв Небесної 
сотні. По всій Україні відбулися тра-
урні віча та молебні. 

75%
приблизно стільки росіян під-
тримають керівництво країни, 
якщо між Росією і Україною буде 
військовий конфлікт. Про це 
повідомляється в даних соцопи-
тування «Левада-центру». Тільки 
13% респондентів проти. 
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Фото французького журналіста, яке вразило світ

Марія у колі родини

Виробники з Росії, щоб надурити українців, 
замінюють штрих-коди на товарах 

Суспільство

 ПОГОДА

У західних областях 3 квіт-
ня змінна хмарність, дощитиме. 
Температура вночі становитиме 
0...+2 °C, вдень +7...+10 °C. 4 квіт-
ня сонячно, опади не очікують-
ся. Температура повітря вно-
чі +3...+2 °C, вдень +7…+12 °C. 
5 квітня сонячно, дощ не перед-
бачається. Позначка термометра 
вночі показуватиме -1...0 °C, вдень 
+5...+9 °C. 

У північних регіонах 3 квіт-
ня змінна хмарність, без опадів. 
Температура повітря вночі стано-
витиме -1...+3 °C, вдень +6...+9 °C. 
4 квітня очікується похмура по-
года, дощитиме. Вночі температу-
ра повітря становитиме +4...+5 °C, 
вдень +5...+10 °C. 5 квітня ясно, 
опади не передбачаються. Тем-
пература повітря вночі 0...+1 °C, 
вдень +2...+7 °C. 

У Києві 3 квітня переваж-
но ясно, сухо. Вночі термометр 
показуватиме -1…+3 °C, вдень 
+7...+10 °C. 4 квітня похмуро, очі-
куються опади. Температура пові-
тря вночі становитиме +4...+7 °C, 

вдень +6...+11 °C. 5 квітня ясно, 
дощ не передбачається. Темпе-
ратура вночі +1…+2 °C, вдень 
+4...+7 °C.

У східних регіонах 3 квітня 
передбачається змінна хмарність, 
без опадів. Температура повітря 
вночі -4...+2 °C, вдень +2...+7 °C. 
4 квітня переважно хмарно, вар-
то очікувати на дощ. Вночі по-
значка термометра показуватиме 
-2...+2 °C, вдень +3...+6 °C. 5 квіт-
ня буде похмуро, прогнозують 
опади. Температура повітря вно-
чі становитиме +1...+2 °C, вдень 
+2...+5 °C. 

У південних областях 3 квіт-
ня ясно, без опадів. Температу-
ра повітря вночі становитиме 
-2...+1 °C, вдень +4...+9 °C. 4 квіт-
ня змінна хмарність, дощ не про-
гнозується. Температура пові-
тря вночі становитиме -2...+6 °C, 
вдень +8...+13 °C. 5 квітня хмарно 
з проясненнями, опади не про-
гнозують. Нічна температура 
становитиме +4...+6 °C, денна 
+7...+10 °C. 

Російські виробники, які за два 
тижні зазнали збитків від про-

дажу російських товарів в Україні на 
40%, почали маскувати штрих-коди 
на своїй продукції. 

Як відомо, з початком військової 
агресії Росії в Криму чимало укра-
їнських споживачів почали активно 
бойкотувати товари, виготовлені в 
РФ та марковані штрих-кодом «46». 
Це суттєво вдарило по кишенях 
російських підприємців, через що 
окремі виробники пішли на відверті 
хитрощі, щоб маскувати країну по-
ходження товарів, ідеться у сюжеті 
ТСН. 

«Якщо реалізація знизиться у 
два рази, то фактично зникне до-
цільність продавати товар», — 
стверджує керівник Української 
асоціації постачальників торговель-
них мереж Олексій Дорошенко. За 
словами експерта, бойкот товарів — 
досить поширена світова практика, 

проте українська ситуація унікальна 
своєю політичною складовою цього 
процесу. 

Загалом російські товари охо-
плюють не більше 7% українського 
ринку, тож їх втрата по покупцях 
особливо не вдарить. 

Знайшли медсестру, яка витягала поранених 
з-під снайперських куль 


