
Міністерство аграрної політи-
ки та продовольства України 

прогнозує зростання виробництва 
у тваринницькій галузі у 2014 році. 
Зокрема, виробництво м’яса ста-
новитиме 2,47 млн т, що на 3,35% 
більше порівняно з показником, 
очікуваним за підсумками поточ-
ного року (2,39 млн т). Молока та 
молокопродуктів (у перерахун-
ку на молоко) — 11,686 млн т, що 
майже на 1,1% більше порівняно 
з показником, очікуваним за під-
сумками 2013 року (11,56 млн т). 

Згідно з балансами профіль-
ного міністерства, за підсумками 
прийдешнього року виробни-
цтво яловичини залишиться на 
рівні минулого — 0,4 млн т, сви-
нини стане більше на 2,7% — до 
0,77 млн т, виробництво м’яса пти-
ці зросте на 5,4% — до 1,26 млн т. 

Експерти АПК зазначають, 
що тенденції зростання у тварин-

ницькій галузі тривають із 2012-
го, коли у виробництві вперше за 
багато років незалежності України 
були досягнуті позитивні показ-
ники. 
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Агросектор у 2014 році продовжить 
зростання виробництва 

За цей період постраждало більше 
50 журналістів, на 14 активістів 
Майдану відкрито кримінальні про-
вадження, лише в Харкові спалили 
п’ять автомобілів, один активіст 
помер, другого невідомі порізали 
ножем. А те, що сталося з Тетяною 
Чорновол, узагалі не вкладається в 
будь-які рамки. 

ТО ЩО СТАЛОСЯ ВНОЧІ 
25 ГРУДНЯ? 

За словами самої Тетяни Чор-
новол, «опівночі вона автомобілем 
поверталася з Борисполя до себе в 
село Гора, де перебувають її діти. По-
мітивши за собою стеження, різко 
повернула назад до Борисполя. Але 
інша машина почала її притискати. 
Після чого її автомобіль кілька разів 
ударили кузовом (відео бачила вся 
країна). Вона зупинилася. З машини 
вибігли двоє, розбили скло. Жін-
ка вискочила з авто та спробувала 
втекти. Її наздогнали і били. Било 
двоє чоловіків», — написав тієї ж 
ночі журналіст Мустафа Найєм у 
своєму мікроблозі. «У травмпункт її 
доставили працівники ДАІ, які піді-
брали лежачу Тетяну на вулиці. Вже 
пізніше встановили, що вона жур-
наліст. У жінки діагностували струс 
мозку, гематоми на обличчі, злама-
ний ніс», — пише він. 

Нагадаємо читачам, що Тетя-
на Чорновол є автором і блогером 
«Української правди». Своє побиття 
вона особисто пов’язує з активною 
громадською та журналістською ді-
яльністю. Дуже багато писала про 
статки високопоставлених чинов-
ників. Один із матеріалів «Тут живе 
кат! Маєток міністра МВС Віталія 
Захарченка» вийшов якраз напере-
додні побиття. Авторка описує са-
дибу, розміщену в селі Підгірці. Про 
неї їй повідомили місцеві жителі. 
Журналістка вирішила з усією при-
таманною їй активністю розшукати 
цей маєток. 

«Наразі він перебуває у стані бу-
дівництва. За парканом, що простяг-
нувся майже на 300 м, проглядаєть-
ся кілька будівель різного ступеня 
готовності. На найдальшій від траси 
території можна побачити повністю 
готовий житловий комплекс. Буди-
нок, гараж, будинок для охорони. 
Хатка не вражає розмірами, певно, 
це тимчасове житло міністра, поки 
триває будівництво основного па-
лацу. Перед маєтком шлагбаум і 
посилена охорона. Тутешні розпо-

відають, що в заміську садибу За-
харченко прилітає на гвинтокрилі. 
Й справді, недалеко від маєтку є 
вертолітний майданчик і ангар для 
вертольотів», — пише Чорновол і 
додає фото. 

Перед тим вона написала ма-
теріал «Вандал Медведчук хоче 
ув’язнити автомайданівців за пар-
кан, за який повинен сісти сам». 

«Віктор Медведчук, — пише 
вона, — горить бажанням запро-
торити активістів Автомайдану 
за ґрати. Зокрема, він подав за-
яву в міліцію з вимогою порушити 
кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 
КК України через написи на пар-
кані: «Путіна геть!», «Вітя, Майдан 
прийде до твоєї хати». До речі, нічо-
го законно належного Медведчуку в 
результаті наших дій пошкоджено 
не було. Адже якщо говорити про 
паркан, на якому лишилися сліди 
від яєць і написи фарбою, то ця за-
горожа була зведена Медведчуком 
незаконно. Вона сама є доказом 
вчинення ним злочину — крадіжки 
державної землі. Адже, коли Мед-
ведчук обгороджував територію 
свого маєтку, кордон якого прохо-
див по лінії старого паркану, нову 
п’ятиметрової висоти загорожу він 
ставив на метр попереду від старої. 
(В архівах автора є фотодокази.) 
Таким чином відбулося самовільне 
захоплення державних земель. По-
заяк паркан досить довгий, була за-
хоплена чимала земельна ділянка, 

яка в тому районі коштує мільйони 
гривень». 

А далі авторка заявляє, що «осо-
бисто писала на паркані та кидала 
яйця і готова відповісти за свої дії, 
однак хай спочатку Медведчук поне-
се покарання за крадіжку державних 
земель». 

Ще один із останніх матеріалів 
— «Яєчня для Клюєва». Кореспон-
дентка розповідає, як «активісти 
Автомайдану великою колоною від-
відали маєток братів Клюєвих у се-
лищі Рудки на Столичному шосе». 
Як відомо, Андрій Клюєв — се-
кретар Ради національної безпеки. 
Тетяна у статті називає його «се-
кретарем Ради національної НЕБЕЗ-
ПЕКИ, організатором і координато-
ром звірячого побиття студентів на 
Майдані 30 листопада». А далі подає 
низку матеріалів про фірму «Ліве-
ла», до якої, за її словами, причетні 
Клюєви, яких Чорновол звинувачує 
у пограбуванні державного бюджету 
на вісім мільярдів гривень. 

Активність журналістки зашка-
лює, як то кажуть, не одному залила 
сала під шкіру. І тому переконана, 
що її побили за професійну та гро-
мадську діяльність. Це озвучила 
вона сама на камеру, і на цьому на-
полягає її чоловік, який дав інтерв’ю 
журналістам. 

А що ж медики? Лікарі конста-
тують, що потерпіла отримує всю 
необхідну медичну допомогу, її стан 
— середньої важкості. Зважаючи 

на побої, не виключено, що жінка 
може залишитись інвалідом на все 
життя. Дуже постраждали голова, 
око та вухо, ніс розтрощений. Пе-
реслідувачі знали, куди б’ють. Якби 
не працівники ДАІ, які побачили 
скривавлену жінку, що лежала при 
дорозі, та вчасно доставили потер-
пілу в лікарню, невідомо, чим би все 
закінчилося. 

Оперативно відреагував на по-
дію Президент Віктор Янукович. Він 
дав завдання Генпрокурору Пшонці 
та міністру МВС Захарченку негай-
но провести розслідування та пока-
рати винних. 

На цей час відомо, що відкрито 
два кримінальних провадження за 
фактом нападу на громадську акти-
вістку й журналістку Тетяну Чорно-
вол за ч. 2 ст. 296 ККУ (хуліганство, 
вчинене групою осіб) і кримінальне 
провадження за завдання важких 
тілесних ушкоджень за ч. 1 ст. 121 
Кримінального кодексу України. Ця 
стаття передбачає покарання у ви-
гляді позбавлення волі на строк від 
п’яти до восьми років. 

Нагадаємо, з запису відеореє-
стратора з легковика Тетяни Чорно-
вол зафіксовані марка та номер ма-
шини. У Мережу виклали фото, на 
якому зафіксовано автонападників. 

З’ясувалося, що Тетяну переслі-
дувало авто, зареєстроване на люди-
ну з прізвищем Храмцов Олександр 
Володимирович. Пізніше в Інтернеті 
з’явилося фото, яке нібито підтвер-
джує, що власник машини у час ско-
єння побиття був у ресторані. На-
разі у справі про напад на Чорновол 
під підозрою п’ятеро осіб. Серед під-
озрюваних — Олександр Котенко, 
який придбав у Храмцова згаданий 
автомобіль, Олександр Храмцов, 
Андрій Насіковський і ще двоє. Ві-
домо лише, що п’ятий підозрюваний 
під час допиту зізнався, що брав 
участь у побитті журналістки. Про 
це повідомляє управління зв’язків із 
громадськістю МВС України. 

«Зі свідчень фігуранта випливає, 
що він особисто брав участь у по-
битті потерпілої», — йдеться в пові-
домленні. Всіх затримано, перебува-
ють під вартою. 

Міліція розглядає кілька версій 
побиття активістки: ДТП, прово-
кація, професійна діяльність. Що 
встановлять слідчі, стане відомо не-
забаром. Турбує те, що ситуація з 
нападами на людей продовжується, 
а слідство з виявлення винних за-
тягнулося. 

Юлія КРОТЮК

Українці зможуть перебувати 
в Росії лише 90 діб протягом 
півроку 
З 1 січня 2014 року громадяни України й інших країн, які 
можуть відвідувати Росію без віз, зможуть перебувати на 
її території не більше як 90 діб протягом півроку, якщо 
додатково не продовжать термін свого перебування. 
Порушникам буде заборонено в’їзд до РФ строком на 
три роки. Це виписано у змінах до Закону «Про правове 
становище іноземних громадян у РФ». 

Уряд затвердив нові норми 
дитячого харчування 
Для харчування дітей у навчальних та оздоровчих за-
кладах України встановлено норми, які найбільше від-
повідають особливим потребам організму, що зростає. 
Відтепер діти отримуватимуть харчування, яке не 
тільки відповідає їхнім віковим потребам, але й врахо-
вує підвищену витрату енергії через особливі умови 
перебування у місцях відпочинку й оздоровлення. У 
нових нормах встановлено раціон із максимальною 
енергетичною цінністю в 4263 ккал, тоді як попередні 
норми дорівнювали всього 3500 ккал. 

Лікарі виписують 
рецепти 
по-новому 

З нового року лікарі мають 
виписувати рецепти, в яких 

буде зазначено лише діючу 
речовину медпрепарату, а не 
торговельну марку. Про це по-
відомила директор Департа-
менту з питань якості медичної 
та фармацевтичної допомоги 
Мінохоронздоров’я Тетяна Дон-
ченко. За її словами, таку норму 
запроваджено, щоб лікарі чи 
представники фармацевтичного 
бізнесу були позбавлені можли-
вості приховано рекламувати 
торговельні назви медпрепара-
тів. На її переконання, практика 
виписування рецептів лише за 
міжнародними непатентовани-
ми нормами піде на користь па-
цієнтам і жодним чином не по-
значиться на якості медичного 
обслуговування. 

17%
стільки працівників українських 
підприємств регулярно викорис-
товують комп’ютер, підключений 
до мережі Інтернет. Водночас 
в Україні на трьох працівників 
припадає в середньому лише 
один ПК. 
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Жорстоко побита журналістка Тетяна 
Чорновол може залишитись інвалідом 

В Україні на газ 
знижують ціни 

Кличко очолив 
рейтинг 
найуспішніших 
політиків року 

На розвиток приватного форелевого бізнесу 
в Оконську держава виділяє мільйони 

Національна комісія, що 
здійснює держрегулюван-

ня у сфері енергетики, з 1 січ-
ня знижує ціни на газ. Для 
промислових споживачів та-
риф зменшиться на 10% — до 
3,113 тис. грн за 1 тис. куб. м; для 
підприємств, що фінансуються з 
державного та місцевих бюдже-
тів, — на 29,2%, до 2,448 тис. грн 
за 1 тис. куб. м (без урахування 
ПДВ, цільової надбавки, тарифів 
на транспортування, розподіл 
і постачання). Про населення у 
рішенні — ні слова. 

Раніше Микола Азаров по-
відомив, що зниження ціни на 
російський газ до $268,5 за ти-
сячу кубів дозволить здешевити 
паливо для бюджетних і промис-
лових споживачів на третину. 

Найуспішнішим політиком 
2013 року став лідер фракції 

«УДАР» Віталій Кличко. Такими 
є результати опитування провід-
них українських політичних екс-
пертів, проведеного Агентством 
стратегічних комунікацій Res 
Publica. 26,7% експертів назвали 
Віталія Кличка найуспішнішим 
у 2013 році. На другому місці — 
Президент України Віктор Яну-
кович (16,7%), а на третьому — 
народ України (13,4%). 

До списку топ-політиків 
року також увійшли: народ-
ний депутат Петро Порошенко 
(10,0%), Прем’єр-міністр Ми-
кола Азаров (3,3%), екс-прем’єр 
Юлія Тимошенко (3,3%), журна-
лістка Тетяна Чорновол (3,3%). 
Водночас 20% опитаних не змо-
гли когось відзначити. 

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Науково-виробни-

чий центр «Форель» за результатами 
тендера уклало угоду з ТДВ «Ковель-
ська реалізаційна база хлібопродук-
тів» на постачання комбікормів для 
форелі на суму 915 тис. грн. Про це 
повідомляють «Наші гроші» з по-
силанням на «Вісник державних за-
купівель». 

Фірма «Форель» провела тендер, 
оскільки гроші на закупівлю комбі-
кормів їй було виділено з державно-
го бюджету. В 2012 році НВЦ також 
проводив тендер на придбання об-
ладнання для рибної ферми та кор-
мів на 12,24 млн грн. 

Науково-виробничий центр «Фо-
рель» (с. Оконськ Волинської облас-
ті) є приватною компанією, яку че-
рез групу «Антарес» і ТОВ «Антара» 
контролюють народний депутат від 
Партії регіонів Григорій Смітюх, його 
дружина Ірина Смітюх і лондонська 

фірма «Олстен венчурс лтд». 
ТДВ «Ковельська реалізаційна 

база хлібопродуктів» належить бра-
ту Григорія Смітюха Івану та його 
дружині Надії Смітюх. 

Нагадаємо, компанія «Антарес» 
збудувала офіс на вул. Липській у 
Києві, який зараз наймає централь-
ний апарат Партії регіонів. Також 
нардеп і його брат Василь Смітюх 
(прокурор Святошинського райо-
ну) є співвласниками колективу за-
будовників «Південний» на 21-му 
кілометрі Столичного шосе під Ки-
євом. До складу співвласників «Пів-
денного» входить 51 особа, серед 
них — син Прем’єр-міністра Олексій 
Азаров. 

Григорій Смітюх має бізнес у ти-
тановій галузі, де його конкурентом 
є Дмитро Фірташ, і один із найбіль-
ших холодильних комплексів Украї-
ни зі зберігання аграрної продукції 
в селі Василівка Вінницької області.  

Актуально

Україна обурена тим, що останнім часом активізувалися факти побиття людей, які тим або іншим 
чином причетні до Євромайдану 


