
Прямо під час сесії у Верховній 
Раді вони скинули вісьмом народ-
ним обранцям 50 і 100 грн на ра-
хунок мобільного. А потім чемно 
попросили повернути — мовляв, 
цифрою однією помилилися, ви-
падково поповнили. З ким не буває? 
А гроші ці в господарстві ну вкрай 
необхідні! Валику, щоб поповнити 
рахунок своїй нібито дружині, яка 
народжує, а Олі — щоб зателефо-
нувати мамі. Сльозливі прохання 
зворушили не всіх. Хоча журналісти 
були дуже переконливі.

За першим покликом гроші по-
вернули нардепи Сергій Рудик, 
Олена Кошелєва, Володимир Ар’єв і 
Юрій Береза. Правда, Береза був не 
дуже люб’язний, а Кошелєва не від-
разу зрозуміла, що від неї хочуть.

— Знаєте, що найсмішніше? Жа-
ліслива історія Валика про дружину 
в пологовому будинку діяла на депу-
татів набагато краще, ніж моя про 
маму, — розповіла журналіст Оля 
Манько. — Йому відразу повернули 
гроші троє депутатів, а мені — всьо-
го один. Так що, якщо випадково 
поповнили комусь рахунок, приду-
майте для повернення щось сльоз-
ливіше!

Підсумок невтішний — четверо 
з восьми. Що робити? Як справжні 
колектори, журналісти вирушили 
вибивати боржок на наступне засі-
дання депутатів. І тут почалося най-
цікавіше.

— Ми були впевнені: коли депу-
тати зрозуміють, що це журналіст-
ський експеримент, миттю повер-
нуть гроші, — продовжує Манько. 
— Але не так сталося, як гадалося! 
Володимир Парасюк під час інтерв’ю 
сам згадав про кумедну історію з ви-
падковою «поповняшкою» і почер-
вонів, дізнавшись, що це були ми. 
Він віддав гроші, а потім ще й через  
Facebook вибачився. А ось нардепи-
журналісти Мустафа Найєм і Сергій 

Лещенко навіть при камерах все за-
перечували.

Загалом, якби Найєму або Ле-
щенку гроші на рахунок кинули 
прості смертні, своїх кровних вони, 
швидше за все, не побачили б.

— Ви при пам’яті чи ні? У нас 
питання, пов’язане з диктатурою 
партійних лідерів. А ви мені зараз 
розповідаєте про 100 гривень, які я 
не отримував, — спочатку від жур-
налістів Лещенко просто втік.

— Так у мене контракт на мо-
більному, я взагалі СМС ніяких не 
отримую. Хочете, покажу, що нічо-
го мені не приходило? Ось, дивіться 
(гортає повідомлення і знаходить 
потрібну, про поповнення). Еммм, 
та я цього СМС і не бачив зовсім, 
думав, що це спам від банку! — після 
цих слів Лещенко гроші все-таки по-
вернув. Готівкою.

Журналісти змогли переконати і 

кандидата в керівники МОЗ Олексія 
Гончаренка. Він відкрив гаманець, 
коли зрозумів, що «бучу» з поповне-
нням затіяв «Абзац!». А ось до Мус-
тафи Найєма достукатися вдалося 
не відразу.

— Ви дуже негарно зробили! 
Сказали, що у вас дружина-породіл-
ля в лікарні, і вам потрібно відпра-
вити їй гроші, — напирав Найєм.

— Так, але ви їх все одно не по-
вернули, — не розгубився Валик 
Чернявський.

— Так ось знайте, так не робить-
ся! Це негарно, — не вгамовувався 
Найєм, розмахуючи 100-гривневою 
купюрою перед носом ведучого. — Я 
в цей час їхав в поїзді «Краматорськ-
Сєвєродонецьк». І не чув вашого 
дзвінка!

Як Мустафа міг не чути дзвінка, 
якщо сам розповів Чернявському 
про його «некрасиву» історію з ва-
гітною дружиною — загадка. Як і 
те, звідки виник неіснуючий потяг 
«Краматорськ-Сєвєродонецьк».

— Щоб перестрахуватися, ми 
скидали гроші на рахунок тільки 
тим депутатам, які перебували в 
Раді, щоб зняти їхню реакцію і роз-
мову з ними, — розповідають жур-
налісти «Абзацу!». — Тому точно 
можемо сказати: Мустафа в цей час 
перебував у Верховній Раді.

На те, щоб повернути відправле-
ні на рахунок депутатів гроші, у «Аб-
зацу!» пішло від години до шести 
діб. «Рекордсменом» виявився Мус-
тафа Найєм. 
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У Єгипті археологи виявили 
корабель віком понад 4,5 тис. 
років
Чеські археологи виявили в Єгипті, в районі Абу 
Сейр, що на південь від Каїра, останки стародавнього 
дерев’яного судна, вік якого оцінюється щонайменше 
в 4,5 тисячі років. Знахідка розташована поряд з гроб-
ницею, що має назву «Мастаба AS 54», яка, ймовірно, 
належала високопоставленій особі при правителях 
III або початку IV династії фараонів (приблизно 2550 
років до нашої ери). 

Американець живцем згорів 
через iPhone
Житель штату Каліфорнія Марек Крюгер заживо 
згорів у будинку через iPhone 5, який він поставив 
заряджатися, повідомляє The Independent. Чоловік 
страждав від хвороби і не вставав з ліжка. Телефон 
завжди лежав поруч і часто заряджався довше ви-
значених норм. Токсикологічний звіт показав, що в 
крові Марека не було алкоголю, однак був присутній 
морфін, який він приймав у момент сильного болю. 
Чоловік отримав опіки 64% тіла, включаючи опіки 
першого ступеня на обличчі. 

Лікар під час операції зрозумівши, що 
щось зробив не так, просто втік

Казахстанець «замовив» дочку за $ 5 000, 
щоб не платити аліменти

Українці залишили на польському 
Підкарпатті 2 мільярди злотих

Заробітки на чужих речах можуть обернутися чоловікові довгими 
роками ув’язнення

У підмосковній лікарні хірург, 
усвідомивши, що під час ви-

правлення носової перегородки 
пацієнтові щось пішло не так, при-
йняв рішення, яке не піддається 
логіці. Замість того, щоб поклика-
ти на допомогу колег, він просто 
втік.

Відомо, що за життя пацієнта, 
який задихався, боролися медсе-
стри. Потім чоловіка вирішили 
перевести в реанімацію, але й на 
цьому етапі було втрачено багато 
часу. У результаті чоловік помер.

Обставини смерті пацієн-
та на операційному столі тепер 
з’ясовуватимуть співробітники 
СК РФ. Після попередньої пере-
вірки, матеріали передали слід-
чим, оскільки місцеві поліцейські 
вважають, що є підстави для від-
криття кримінальної справи.

Між тим В’ячеслав Буханович, 
який і проводив операцію, як і ра-
ніше працює в клініці. Він усіляко 
уникає спілкування з журналіста-
ми і запевняє, що операція йшла 
в штатному режимі. При цьому 
медик боїться не покарання, а осу-
ду своїх колег, адже його вважали 
одним із кращих хірургів клініки.

Тим часом родичі загиблого 
пацієнта сумніваються в послуж-
ному списку медика. Андрію Со-
колову повинні були провести 
елементарну операцію із виправ-
лення перегородки носа. Подібне 
хірургічне втручання навіть самі 
медики називають найпростішим. 
Його може зробити навіть інтерн. 
Але під час операції щось пішло не 
так.

Головне питання: чому замість 
місцевого наркозу, який показа-
ний в таких випадках, Буханович 
наполіг на загальному наркозі? 
Сам хірург каже: як тільки пацієн-
тові стало погано, він чомусь ви-
рішив покинути операційну. Хоча 
пацієнта, як вважають рідні, мож-
на було врятувати.

За інформацією телеканалу 
«НТВ», і наречена, і мати заги-
блого кажуть, що за весь цей час 
з ними не зв’язався ніхто з пред-
ставників лікарні. Не тільки не 
запропонували компенсувати ви-
трати, але й навіть не вибачилися. 
Медики запевняють, що їхня клі-
ніка пристосована для проведення 
операцій під загальним наркозом, 
просто таких ускладнень у паці-
єнтів ніколи не було. У свою чергу 
адвокат потерпілої сторони вва-
жає, що Андрій Соколов загинув 
через халатність лікарів.

У Казахстані підприємець хотів 
вбити свою маленьку дочку та 

її матір, щоб не ділити бізнес і не 
платити аліменти.

У місті Уральську, розташова-
ному в західній частині Казахста-
ну, затримали 60-річного бізнесме-
на, якого підозрюють в організації 
замовного вбивства власної не-
повнолітньої дитини, повідомляє 
«Собеседник». 

За інформацією місцевої по-

ліції, підприємець збирався орга-
нізувати вбивство своєї 8-річної 
доньки та її матері, 40-річної жін-
ки, щоб «уникнути розподілу біз-
несу, майна та виплати аліментів 
на утримання дитини». Для вико-
нання «замовлення» він звернувся 
до 52-річного раніше судимого чо-
ловіка, заплативши $ 5 000. Зараз 
замовник і виконавець затримані, 
а мати та дитина перебувають під 
охороною.

У 2015 році гості з України ску-
пилися в сусідньому Підкар-

патському воєводстві Польщі на 
суму два мільярди злотих, тобто 
залишили в польських крамницях 
454 мільйонів євро. Це майже удві-
чі більше, ніж позаминулого року.

Здебільшого йдеться про ма-
лий прикордонний рух. Незва-
жаючи на низький курс гривні до 
злотого, українці активно купують 
у західного сусіда продукти харчу-
вання, радіотелевізійну апарату-
ру, будівельні матеріали та багато 
чого іншого.

Найбільший рух у Підкарпат-
ському воєводстві спостерігається 
на кордонному перетині Медика 
– Шегині та Коростенько – Сміль-
ниця.

Митна палата, сприяючи 
швидшому перетину кордону, для 
тих, хто користується послугами 
Tax Free (повернення частини ко-
штів за здійснені в Польщі покуп-
ки), задіяла на переходах окремі 
смуги для проїзду, але подорожні, 
все одно, нарікають на кількаго-
динне очікування.

Для польських торговців, 
особливо з Перемишля, — укра-
їнський клієнт має неабияке зна-
чення. Тому, наприклад, Галерея 
Sanowa задіяла шестиразове кур-
сування автобуса до кордону, 
інтернет-сторінку українською 
мовою, fanpage на «Фейсбуку», 
публікує реклами в львівських га-
зетах тощо, інформує «Польське 
радіо».

У місті Черкаси приватний під-
приємець здавав до ломбардів 

комп’ютерну та побутову техніку, 
яку люди приносили до його сервіс-
ного центру для ремонту. На сьогод-
ні слідством вже доведено 82 епізо-
ди його кримінальної діяльності. За 
скоєне зловмисникові загрожує до 
восьми років перебування за ґрата-
ми.

Із повідомленням про привлас-
нення майна до Черкаського від-
ділу поліції звернувся 31-річний 
місцевий житель. Чоловік розповів 
поліцейським, що в нього зламав-
ся системний блок комп’ютера. Він 
його віддав ремонтувати у відділ 
по ремонту побутової техніки, роз-
ташований в одному із магазинів 
міста. Від працівника майстерні 
отримав квитанцію. У призначений 
час прийшов забрати його, але у від-
повідь почув, що техніка ще не від-

ремонтована, крім того, повернути її 
клієнту майстер відмовився. Почув-
ши таку відповідь, заявник звернув-
ся до поліції.

Як з’ясувалося, заявник був 
лише одним із потерпілих, яких за 
короткий проміжок часу зміг ошука-
ти 31-річний підприємець. Зловмис-
ник брав у клієнтів комп’ютерну та 
побутову техніку для проведення 
ремонтних робіт, після чого здавав її 
в ломбарди міста. Свої дії зловмис-
ник пояснив наявним боргом.

Під час огляду майстерні полі-
цейські вилучили декілька десятків 
квитанцій на його ім’я про здачу 
техніки клієнтів до ломбардів міста. 
Слідством вже доведено 82 епізоди 
його кримінальної діяльності. За на-
явною у поліцейських інформацією, 
кількість ошуканих майстром клієн-
тів може бути значно більшою. 

За фактом  привласнення та 

розтрати майна слідчим відділом 
Черкаського відділу поліції прово-
диться розслідування. Зловмиснику 
загрожує покарання у вигляді по-
збавлення волі строком до восьми 
років. Проводяться заходи зі вста-
новленню місця знаходження при-
власненої техніки. Вирішується пи-
тання обрання підозрюваному міри 
запобіжного заходу, інформує СК 
ГУНП у Черкаській області.

Як журналісти в нардепів свої 
гроші «вибивали»   
Журналісти «Абзацу!» Оля Манько та Валик Чернявський вирішили 
перевірити депутатів на чесність 


