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Хліб подорожчав

На 10 коп подорожчав популярний
хліб «Орільській» виробництва Чернівецького хлібокомбінату. За словами
начальника інспекції з контролю за
цінами Віктора Лащака, основна причина – збільшення мінімальної зарплати і загальновиробничих витрат. Відповідно у структурі собівартості хліба
питома вага зарплати зросла на 12,7%.
Наразі роздрібна ціна «Орільського»
–2,7 грн.
ГУ статистики в Чернівецькій області підрахувало, що серед продуктів
харчування у грудні найбільше подорожчали масло (на 8,5%), яйця (7,3%),
овочі (5,6%), сир (5,3 %), цукор (4,6%)
та молоко (3,4%). Крім того, зросли
ціни на фрукти, олію, макарони, рибу,
хліб та м’ясо (на 1,4 – 0,4%). Алкоголь
подорожчав на 2,7%, одяг і взуття – на
1,3%. У сфері охорони здоров’я найвідчутніше зросла вартість амбулаторних
послуг (на 1,1%). У сфері відпочинку й
культури ціни зросли на 0,7%.

Їдете за 2 гривні? Скаржтеся!

стор. 26

акції
Погода
15-24 січня: зима у розпалі
15 січня вночі -5 – -3, вдень -2...грайте в сніжки...
16 січня вночі -10 – -8, вдень -9 – -7 ...ліпіть сніговика...
17 січня вночі -11 – -8, вдень -6...катайтеся з гірки...
18 січня вночі -6 – -5, вдень -4…заметіль...
19 січня вночі -6 – -5, вдень -4…хуртовина...
20 січня протягом доби -9 – -6,…сніжно...
21 січня протягом доби -9...насолоджуйтеся зимою!

Сьогодні у «Мигово»:
о
-4 С
Висота снігового покрову: 80 см

Враховуючи скарги мешканців міста
на самовільне підняття цін за проїзд
перевізниками маршрутних автобусів,
які здійснюють перевезення городян
на Калинівський ринок, керівництво
міського центру пасажирських перевезень звертається до чернівчан із проханням повідомляти про подібні факти за
тел.55-14-04, називаючи номер автобуса
та номер маршруту для оперативного
реагування на порушення.
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Буковина здобула
«срібло»
Під керівництвом помаранчевої команди Чернівецька область за показниками
соціального зростання здобула високе
рейтингове місце в Україні – друге, випередивши значно потужніші за себе
регіони.
Про це йшлося на прес-конференції,
присвяченій підсумкам соціально-економічного розвитку Буковини, голів
обох гілок влади – облдержадміністрації
Володимира КУЛІША та обласної ради
Івана ШИЛЕПНИЦЬКОГО.
– За цим показником – праця всіх: і
моєї команди, і депутатського корпусу,
малого, великого і середнього бізнесу,
виробничників, працівників агропромислового комплексу, соціальнокультурної сфери, всієї буковинської
громади, – наголосив очільник виконавчої влади краю під час спілкування
з представниками обласних та районних засобів масової інформації.
Володимир Куліш переконливо говорив, що це «правильна й ефективна
політика крайової влади», де «порозуміння між гілками влади, в свою
чергу, сприяло соціально-економічній
і суспільно-політичній стабільності
області».
Інтрига ж полягала в тому, що
губернатор Буковини – голова Чернівецької обласної організації політичної
партії «Наша Україна», а голова обласної ради – керівник виборчого штабу
кандидата у президенти України Юлії
Тимошенко. Однак і Куліш, і Шилепницький переконали присутніх у
тому, що вони – приклад буковинської
толерантності та виваженості.
Та, попри політику, Буковина все
ж таки стала єдиною в Україні областю,
де зафіксоване зростання сільськогосподарської продукції. «А ще в нас експорт перевершив імпорт», – наголосив

Куліш.
З пошкоджених стихією 177 мостів
залишилося відремонтувати лише 5.
Протягом року, що минув, відновили
найбільші 55 – від 40 до 80 метрів завдовжки.
Ще однією новиною очільники
краю вразили присутніх: протягом трьох
останніх місяців на Буковині народжуваність перевершила смертність. А дитяча
смертність наблизилася до показника
загальноєвропейського. Дай, Боже, як
то кажуть, нашому теляті...
Нинішнього року крайова влада, за
словами Куліша, зосередить увагу та
зусилля на завершенні добудови шкіл,
закладів охорони здоров’я, спортивних
установ, подбає, щоби 80% дошкільнят
області були охоплені дитячими садками, спробує винести за межі Чернівців
протитуберкульозний диспансер, добудує газопроводи, реконструює аеропорт у контексті підготовки до «Євро
2012» та й зрештою надалі дбатиме про
ріст економічного потенціалу області
і добробуту буковинців, розвиватиме
інфраструктуру і туристичну привабливість краю.
Голова облради наголосив на тому,
що надходження до консолідованого
бюджету від 2006 року збільшилися
втричі. На думку п. Шилепницького,
криза показала українцям, що потрібно структурно змінювати економіку.
Для прикладу він навів такі цифри. У
СРСР доходи отримувалися від матеріального виробництва на 80%, а від послуг – на 20%. У нинішніх США дохід
дає сфера послуг на 70% і матеріальне
виробництво – лише на 30%. «Ми
кращі серед гірших, – по-філософськи
зітхнув він. – Але криза – це процес
світовий...»
Вл. інф.

Людям, автівкам і
псам буде добре в
Чернівцях
2010-го Чернівці матимуть добудований хірургічний корпус дитячої
лікарні та єдиний розрахунковий
центр, а також повністю розрахуються
з боргами за 600-річчя. Якщо, звісно,
не буде проблем з бюджетними грошима і виберуть «саме того» президента.
Про це йшлося на підсумковій пресконференції міського голови Миколи
ФЕДОРУКА.
– Нині головна проблема міста
– 19 мільйонів бюджетних гривень,
які «висять» у казначействі, – розповів Микола Федорук. – Однак,
сподіваймося, що в січні, максимум
у лютому, місто зможе повністю розрахуватися з боргами. Тоді на 2010-й
залишиться ще 20 млн. грн, які місто
заборгувало за ремонтні роботи до
600-річчя. Цього року планується
нарешті завершити будівництво хірургічного корпусу дитячої лікарні
на вул. Буковинській.
Оцінюючи роботу ЖРЕПів, мер
Федорук зазначив, що 2010-го головним є повний перехід від ЖРЕП до
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які й контролюватимуть якість комунальних
послуг. Ціни на житлово-комунальні
послуги цьогоріч підвищувати не
збираються, але ніхто не може знати, що буде після виборів… Більше
того, на вул. Шептицького за кілька
місяців планують відкрити Єдиний
розрахунковий центр, де можна буде
отримати інформацію про будь-які
комунальні послуги та оплатити їх. У
перспективі – запровадження пластикових карток для комунальних
розрахунків.

– 2010-го міська влада зосередиться на енергозбереженні та модернізації
системи водопостачання, – наголосив
Микола Федорук. – Заплановано подальшу заміну застарілих освітлювальних приборів, реконструкцію систем
опалення, зменшення втрат води,
тепла і світла в системах. Розпочнуться роботи за виграним німецьким
грантом на реконструкцію водогону
і дослідження можливостей побудови
водозабору з р. Прут.
Цьогоріч планується також низка
змін у транспортній інфраструктурі,
що повинно зменшити «пробки» на
дорогах. Зокрема, на черзі запуск повноцінного руху об’їзною дорогою.
Готовий локальний автовокзал між
ринками «Добробу т» і «Калинівський». Туди, ймовірно, перенесуть
зупинки маршруток, які їдуть до «Калинки». У перспективі – перенесення
Центрального автовокзалу з вул. Головної на Руську в район «Гравітону».
Автостанція на вул. Головній буде локальною для автобусів Глибоцького та
Сторожинецького напрямків. Стоянку
з дріжджзаводу планують перенести
до торговельного комплексу «Метро».
Протягом 2010-2011-го планують реконструкцію вул. Б. Хмельницького.
Тут планують запустити тролейбуси 2
і 4 маршрутів, аби розвантажити вул.
Руську.
Ще кілька будівельних проектів
стосуються критого плавального
басейну, Палацу спорту і притулку
та крематорію для бродячих тварин.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

точка зору

Новий рік. Нові вибори. Нова країна
Яким би не був результат
виборів, є кілька обставин, які
зрівнюють кандидатів перед
лицем сили, вищої за всі інтереси нової влади.
Новорічні та Різдвяні свята в Україні просякнуті енергією президентських виборів.
Майбутньому Президентові,
хто б він чи вона не були, уже
зараз табір супротивників закидає повний набір злих задумів – від зради національних інтересів до особистої
аморальності.
Навіть у разі, якщо прагнення новообраного Президента повністю суперечитимуть цій силі та робитимуть
їй відкритий виклик, – навіть
і тоді ця сила зробить приреченою саму владу.
Українське суспільс тво
п р отя го м о с та н н ь о го де сятиріччя уже не раз проявляло деякі влас тивос ті,
з якими майбутньому Президентові доведеться рахуватися.

Більше, ніж
нескореність
Свого часу, однозначну й
одностайну заявку Україна
як нація продемонструвала
під час конфлікту навколо
острова Тузла. Як це не дивно,
навіть постійно ворогуючі між
собою владний і опозиційний
табори чи не єдиним голосом висловили протест Росії і
суспільство об’єдналося. Цей
рідкісний прояв був потужною
заявкою, яка потім у 2004
році під час попередніх президентських виборів вилилася
чи не у всенародний фронт за
оновлення суспільства.
Майбутній Президент уже
зараз не може не усвідомлювати, що в народі живе це
потенційне вогнище. Воно
може спалахнути як реакція
на дорогі суспільству святині.
Президент, що буде обраний
незабаром, уже зараз знає
вибухонебезпечні для українського суспільства речі.

Владні еліти, скажімо, добре
знають, до чого можуть призвести спроби розхитати статус
української мови як єдиної державної. Саме тому вже не раз
у недалекому минулому деякі
лідери, які обстоюють ідею «прищеплення» української мови до
російської, відступали від неї,
побоюючись неконтрольованих
протестів у суспільстві.
Ще один новий аспект придбаної спадщини перейде до
новообраного Президента як
новорічний подарунок: Україна
втратила страх перед можливим
загостренням відносин із Росією. Конфлікту з Москвою уже
не бояться ані ліві, ані праві.
Політичний Київ уже звик не
приховувати від російського
керівництва свою незгоду в
стратегічних питаннях.
Саме тому будь-які можливі
загравання з Росією за рахунок інтересів України вже не
сприйматимуться українським
суспільством як «єдиний шлях
виживання».

Саме в цьому контексті
виглядатиме одне із найскладніших випробувань українського керівництва, пов’язане
з виведенням російського Чорноморського флоту з Криму.
Спроби переглянути цей план
під тиском Москви не викликають підтримки у суспільства
уже нині. Нема жодних підстав вважати, що майбутній
Президент ризикне міняти це
рішення, виписане в Конституції України.

Кінець старій владі
Можливо, вперше в історії
України майбутній Президент розпочне свої функції, не
маючи в руках репресивного
апарату на зразок радянського
КДБ. Служба безпеки України
повністю втратила ознаки радянськості в сенсі тотального
контролю над суспільством.
Уже одна втрата такого караючого меча повністю змінює
характер самої влади. Долати
суспільство силою відтепер

уже абсолютно марна справа
і майбутньому Президентові
доведеться шукати інші механізми впливу.
Найгірше, що можна очікувати від нової влади – це
гальмування змін. Однак суспільство сьогодні вже не буде
довго терпіти. Ця нетерплячість
стала новою ознакою часу, і
Президент ризикує наразитися
на відчутний голос протесту
вже незабаром після обрання.
Обіцянкам уже мало вірять. Затикання дірок і авральні методи
мало чого дають рухові вперед.
Гризня політичних еліт руйнує
останні надії на поліпшення.
Куди більш ефективними
можуть бути талановиті задуми, нестандартні рішення і
при цьому абсолютно відкриті
перед народом карти влади.
Тож, у принципі, майбутній
Президент має лише один-єдиний шанс на виграш: не зрадити
своєму шансові.
Олександр НАРОДЕЦЬКИЙ, радіо
«Свобода», Лондон
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У шанець
– на краденому
бусикові
До Заставнівської ЦРЛ доставлено з черепно-мозковою
травмою водія, який перекинувся з мікроавтобусом в Юрківцях
на Заставнівщині. Мікроавтобус
«Рено-Мастер» перед цим був
украдений у Чернівцях від будинку 50-річного чернівчанина,
власника транспортного засобу.
Як бачимо, у різдвяний тиждень
порушник заповіді «не кради»
одразу й покараний.

Тіло діставали
МНС-ники

У Недобоївцях на Хотинщині зіткнулися джип « і вантажівка. Пасажир позашляховика
загинув на місці, його тіло було
затиснуте деформованими конструкціями автівки. За допомоги спеціального обладнання
фахівці МНС розрізали салон
автомобіля та дістали тіло загиблого.

«Фольксваген»
назустріч

На автодорозі поблизу Коровії на Глибоччині «Фольксваген»
25-річного мешканця Молодії
винесло на зустрічну смугу, де
він зіткнувся з «дев’яткою». Її
власниця, 23-річна жителька
с.Валя Кузьмін з численними
травмами доправлена до обласної лікарні ШМД.

У Маршинцях не
лише співають

25-річну мешканку Припруття на Новоселиччині в
райцентрі побив невідомий,
віднявши мобільний телефон і 280 грн. Новоселицькі
правоохоронці вирахували
й затримали з речовими доказами 20-річного мешканця
Маршинців.

Дідусь гроші
віддав

До оселі 83-річного мешканця Н. Петрівців на Сторожинеччині увірвався незнайомий і
силою відняв у пенсіонера 2300
грн. Правоохоронці встановили
особу нападника: це 27-річний
житель Купки на Глибоччині.

Трьох
роззброєно

На вул. Каштановій обласного центру із гвинтівкою
системи Мосіна затримано
24-річного приїжджого з Шубранця на Заставнівщині.
У Глибоцькому районі в
господарстві 36-річного мешканця Петричанки вилучили
стартовий пістолет системи
«Зоракі» і патрон травматичної
дії. Вилучене відправили на експертизу до криміналістів.
А в Ленківцях Кельменецького району в 40-річного газди
знайшли цілу колекцію набоїв
трьох різних калібрів
За матераілами СЗГ УМВС в
Чернівецькій області

На «Порубному»
не сплять
«Опель» 35-річної громадянки Румунії прямував через
Порубне додому. Прикордонно-митна оглядова група
пильним оком виявила в даху
автівки майстерно обладнану схованку. Тут виявилося

1180 пачок контрабандних
цигарок українського виробництва на загальну суму
8 6 5 0 гр н . « О п е л ь » та кож
вилучено як засіб скоєння
правопорушення. Його оцінено вже у 116 тис. грн, тобто

ПОГЛЯД

в 13,4 раза дорожче самих
цигарок. Скільки власниця
заплатила за обладнання схованки, не уточнююється.
За матеріалами Прес-служби
Чернівецького прикордонного
загону
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Дільниці без зв’язку та тепла
Буковинські правоохоронці
виявили ряд порушень під час
перевірки готовності дільниць
до виборів.
– Із наближенням виборів у
правоохоронців кипить робота,
– розповів головний міліціонер
області Георгій ПРОСКУРНЯК. – Напередодні дати народного волевиявлення особовий склад УМВС перевели на
посилений режим служби. Для
працівників міліції провели
заняття з вивчення виборного
законодавства, ознайомили їх
з інформацією про кандидатів
на пост Президента, а також нагадали про ввічливе ставлення
до громадян, що приходять на
вибори.
Основними завданнями
буковинських міліціонерів під

час виборів стануть: уникнення провокацій, припинення
протиправних дій, запобігання
фальсифікаціям, підтримання
безпеки руху на дорогах.
На Буковині зареєструвалися четверо іноземних
спостерігачів. Керівництво
УМВС провело з ними особисті зустрічі, під час яких
гостям запропонували особисту охорону. Хоча вони і
відмовилися, біля місць проживання гостей чергуватимуть
наряди міліції.
– А ось із виборчими дільницями не все гладко, – скаржиться Проскурняк.
На них правоохоронці виявили недоліки, які можуть
суттєво вплинути на збереженість майна та документації.

На 92% виборчих дільниць
відсутні решітки на вікнах, 68%
мають проблеми з освітленням,
у 89% відсутні засоби пожежної
сигналізації, 12% не мають телефонного зв’язку, ще 4% дільниць потерпають від суттєвих
проблем з опаленням.
547 виборчих дільниць перебувають під охороною міліціонерів. Правоохоронці
супроводжуватимуть бюлетені
від приміщень окружних до
виборчих комісій. Загалом до
патрулювань залучається до
610 працівників міліції.
Також УМВС відстежує ситуацію із голосуванням на дому.
Станом на 14 січня вдома голосуватимуть 14088 громадян,
тобто 2% виборців.
Емма АНТОНЮК, «Версії»

інформує облрада

У постійних комісіях
обласної ради
Відбулося чергове засідання постійної комісії облради з питань освіти, науки,
культури, спорту та молодіжної політики (голова – Ольга
КИНА ЛЬ). Депу тати зас лухали інформацію Головного
управління освіти і науки
ОДА про виконання обласної комплексної програми
« Вч и те л ь » . Ч л е н и к о м і с і ї
вирішили також підготувати
проект розпорядження голови облради про призначення

іменних стипендій студентам
ВНЗ I – IV рівнів акредитації
з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування. Торік таких стипендіатів було 205, у 2008 році
– 179. Цього року право на
отримання іменних стипендій
облради пропонується надати
231-му студентові буковинських ВНЗ.
Рішенням постійної комісії крайового парламенту
відхилено пропозиції Го -

ловного управління освіти
і науки ОДА про продовження регіональної науково-дослідної програми
«Буковинські с т удії –V».
Депу тати вирішили спочатку заслухати звіт про
с та н в и ко н а н н я ц і є ї п р о грами і лише піс ля цього
поверну тис я до розгляду
пропозицій щодо її продовження з урахуванням зауважень членів профільної
постійної комісії облради.

Енергозабезпечення
комунальних медичних
закладів – на контролі
Фахівці управління з питань забезпечення повнов а же н ь щодо у п р а в л і н н я
об’єктами спільної власності
облради провели перевірку
наявності джерел резервного
енергозабезпечення в обласних комунальних лікувально-профілактичних закладах.
Визначено, що додатковими
джерелами електропостачання забезпечені не всі обласні
комунальні заклади охорони
здоров’я. Зокрема, готові до

роботи в умовах автономного
енергопостачання обласні
кардіо- та онкодиспансер.
Низка комунальних медичних зак ладів частково забезпечена альтернативними
джерелами електроенергії, у
деяких відповідне обладнання перебуває у неробочому
стані. Спеціалісти управління з питань забезпечення повноважень щодо управління
об’єктами спільної власності
облради спільно з колегами
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з Головного управління охорони здоров’я ОДА готують
пропозиції для розгляду на
черговій сесії крайового парламенту. Відповідне рішення облради матиме на меті
унеможливити загрозу для
життя та здоров’я пацієнтів
ме дичних зак ладів чере з
нестабільне постачання
е лек троенергії внас лідок
надзвичайних ситуацій кліматичного або техногенного
характеру.

Лєри ЯСНИЦЬКОЇ
Досить «хавати»
другосортне
Чи підете ви на виборчі
дільниці з упевненістю, що
голосуєте правильно? Я – ні.
І від того, що точно знаю,
скільки є кандидатів і що
саме обіцяє більшість з них
у передвиборних програмах,
моя впевненість анітрохи не
збільшується, швидше навпаки.
Мотиви голосування за
того чи іншого кандидата
перебувають у діапазоні від
великого до смішного: «За
Юлю, бо знищить олігархів»,
«За Вітю, бо тихо поділять
Україну і не дурітимуть»,
«За Юща, бо гірше нема
куди, а в болоті багато чого
тоне», «За Сєню, бо буковинець», «За Тягнибока, бо
українець» і «За Протипсіха, бо він – прикольний
чувак!»… А таксист, який
віз мене на роботу, взагалі
переконував, що кандидатів
у президенти у нас не 18, а 22
(дякувати тролейбусникам
за погану роботу, інакше й не
знатимеш, що люд думає).
Ті, хто замислюється над
майбутнім, відповідають,
що не знають, за кого голосувати. Усі обличчя вже були
або й зараз при владі. Але
того, що так солодко обіцяли,
жоден не виконує. Виключно через те, що «заважають
працювати, коли докладаємо
нелюдських зусиль»… Дехто
стверджує, що результати
давно відомі, а 17-го буде
просто «шоу» для наївного
народу. Надто дороге, я сказала би, шоу… Голівуду такі
бабки на виробництво рідко
перепадають…
Коли дивишся, як кандидати спускаються в шахти, танцюють під ялинками з діточками чи обдаровують стареньких
у геріатричних пансіонатах, на
думку приходить лише одне:
добре, що хоча б вибори записані в Конституції, інакше
про людей давно б ніхто і не
згадував… Мабуть, поставлю
галочку в клітинці «не підтримую жодного» – і пропоную
так зробити усім. Хоча б для
того, щоби знайти нові обличчя, які бодай двічі були в
шахті і тричі – в дитсадку чи
лікарні. А нинішні «несвіжі»
кандидати, які, зрозуміло, вже
не підуть чесно працювати,
нехай відпочиватимуть поза
політикою. Досить «хавати»
другосортне…
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відповідає на запитання наших читачів

–Закон, ініційований Блоком Литвина
про підвищення зарплат і пенсій, прийнято.
Чому ні мені, ні моїй мамі їх не підвищують? – Людмила
– Цей закон, як і будь-який інший,
треба виконувати. Проблема в тому, що
влада системно ігнорує закони. Але ми
цю ситуацію виправимо. Зарплати і пенсії буде підвищено й виплачено.
– Складається враження, що кандидати погано уявляють завдання, які стоять
перед Президентом країни. Для Вас посада Президента – що це? – Денис
– Насамперед про що забувають ті,
хто рветься до влади, президентство
– величезна відповідальність. По-друге,
це можливість реалізувати завдання,
які ставлять перед тобою люди. Це
можливість, окрім всього іншого, почути, відчути, пізнати кожну людину та
організувати наше життя. Щоби кожна
людина була запитаною, могла себе реалізувати й отримати відповідну віддачу у
вигляді гідної винагороди та суспільного
визнання. Це можливість не допускати
розколу та протистояння. Об’єднати,
консолідувати нашу країну, щоби ми
відчули себе єдиної сім’єю. Зробити
все для того, щоби наші громадяни поважали свою державу, – і тоді нас буде
поважати весь світ.
– Чому влада не вміє просити вибачення у людей? Як привчити політиків до
того, що влада – це не вседозволеність, а
відповідальність? – Петро Семенович
– Протягом останніх трьох років я
щотижня серед людей. За останні три
роки, незалежно від того, був я на посаді чи ні, я не брав участь в офіційних
нарадах, зустрічах і проводах, а йшов до
людей і слухав людей. Я формував те, що
можна назвати народною програмою,
народним планом дій з облаштування
країни. І скрізь на усіх цих зустрічах я
говорив людям, що відчуваю відповідальність за те, що було в Україні, за те,
що є, і за те, що буде. Користуючись нагодою, на кожній зустрічі дякував людям
за терпіння і просив у них вибачення за
те, в яких умовах вони змушені сьогодні
жити, хоча могли б і повинні жити набагато краще…
Стосовно інших політиків, я переконаний, що необхідно ввести кримінальну відповідальність за невиконання
передвиборних програм для тих, хто
отримав підтримку людей і мають у
тому чи іншому обсязі владу. Інакше в
нас і далі під час виборчих кампаній вируватиме ярмарок марнославства, коли
виповзають усі, хто може виповзти, і
демонструють своє гаряче прагнення
знайти підтримку у людей. Перетворили
це у свого роду бізнес, спосіб наживи на
людях, і ні за що не відповідають. А буде
відповідальність – буде набагато менше
в нас шукачів влади.
– У разі Вашої перемоги, яким буде
Ваш перший указ на посаді глави держави?
– Ірина Вікторівна
– Перший указ – про ревізію в країні.
Щоби був так званий акт прийому-здачі
країни. Адже коли змінюється керівник
того чи іншого підприємства, великої
установи, – складають і підписують
такий. Це картина, що показує, в якому
стані перебуває підприємство. Але у нас
немає реальної картини того, в якому
стані перебуває країна. Ця відсутність
правди – ключова проблема. В нас одні
розповідають, що все тотально погано,

інші розповідають, що все добре, а життя
іде. І в першому, і в другому підходах
життя людей невиразне і безбарвне.
Це ключове питання. Потрібно визначити баланс можливостей держави
й те, що державі потрібно. Треба організовувати українське виробництво.
Тож усе, що ввозиться в Україну, але при
цьому виробляється і в нашій країні,
оподатковуватиметься митними платежами, щоби в нас розвивалося власне
виробництво.
Наступна проблема (а ці питання
вирішуватимуться одночасно) – відмова від теорії та практики застосування
дешевої робочої сили. При дешевій
силі і продуктивність праці у нас завжди залишатиметься низькою. Цілком
очевидно, що за такого підходу не буде
мотивації до праці, не розвиватиметься
внутрішній ринок, оскільки в людей
не буде спроможності щось купити,
і країна дедалі більше залежатиме від
світової кон’юнктури. Насамперед, в
економічній сфері.
Той обсяг металу, який виробляють
українські промислові металургійні
підприємства, може бути повністю реалізований в Україні. Повністю! Але весь
цей метал практично на 70-80% йшов
на експорт. За рахунок цього зростала
українська економіка. Проте світова
фінансово-економічна криза призвела
до того, що попит на метал упав – по
суті, впала й Україна…
Тож нам треба розвивати промисловість і будівництво, в тому числі і будівництво доріг, і тоді ми не залежатимемо
від світової кон’юнктури. Країна буде
повністю захищена. І головне – люди
будуть у цій країні захищені, і буде
робота.
– Чому Україна неконкурентоспроможна на міжнародній арені? – Артем
– Насамперед, через провальну,
непродуману і неправильну зовнішню
політику. Приміром, у 2007 році між
Україною та Євросоюзом було підписано угоду «Про реадмісію». Тепер
усі нелегальні емігранти з Європи направляються спочатку в Україну, а вже
з нашої країни – на батьківщину. На
даний момент у нашій країні очікують
своєї долі близько 800 тисяч нелегальних
мігрантів. Депортація кожного з них
коштує Україні тисячу доларів. Витрати
очевидні, а вигода – досить сумнівна. В
обмін на це Європа спростила оформлення віз для громадян України, які планують перебувати в Євросоюзі не більше
90 днів за період 180 днів. У результаті,
Україна стала «відстійником» Європи
для нелегальних мігрантів, нічого не
отримавши замість цього.
І судячи з дій, а точніше – бездіяльності українських політиків, таке «взаємовигідне» партнерство їх влаштовує.
Але я переконаний: нам необхідно
якомога швидше розпочати переговори
про запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Якщо найближчим
часом Європа не відкриє кордони для
українців, ми переглянемо договір про
реадмісію.
З-поміж іншого, Україна також стала
й ринком для викиду неякісної імпортної продукції. При вступі у Світову
організацію торгівлі, влада взяла зовсім
не патріотичні зобов’язання і дозволила
доступ іноземних виробників на наш
ринок у 132 секторах послуг, у 94 з них

– без жодних обмежень. Ні обіцяного
зростання ВВП і добробуту громадян,
ні притоку іноземних інвестицій ми не
отримали. Проте майже «добили» нашого сільгоспвиробника і заполонили
ринки імпортною продукцією. Наприклад, цього року в Крим завезли дуже
багато картоплі з Нідерландів, перцю,
цибулі, овочів й фруктів з інших країн.
І продають утричі дорожче. А восени
в Херсонській області обабіч дороги
псуються кагати вирощеного врожаю!
Навіть сало до нас везуть з-за кордону!
Така «гуманітарна допомога» – ганьба
для України.
– Чи є вихід із кризи? – Богдан Пилипович
– Вихід у пошуку вигідних ринків
збуту. Коли Захід намагається нав’язати
нам невигідні умови, необхідно шукати
співробітництва зі східним сусідами.
Адже не так давно ми були єдиною міцною державою, республіки якої тісно
взаємодіяли одна з одною. Потрібно відновити переговори з Росією, Білоруссю
та Казахстаном про створення Єдиного економічного простору. Політика
повинна перестати суперечити економіці. ЄЕП – це низькі ціни на енергоносії
для підприємств, доступні тарифи на
опалення та водопостачання. Це стабільні замовлення для наших промислових
і сільськогосподарських підприємств,
нові робочі місця та високі зарплати.
При цьому в зовнішній політиці, в
політиці добросусідства потрібно, передусім, керуватися інтересами України. Ми повинні раз і назавжди припинити безглузді й безвідповідальні
розмови про вступ України до НАТО.
По-перше, переважна більшість громадян проти вступу до Альянсу. І хочу
нагадати політикам, що вони мають
керуватися насамперед інтересами людей. Бо слуги народу власне відлуння
сприймають за схвалення народу. Подруге, давайте дивитися правді в очі:
Україну не прагнуть бачити ні в НАТО,
ні в ЄС. Безглуздо стукати в наглухо
замкнені двері.
Україна повинна стати й буде самостійною державою. Нам не потрібні
«милиці» у вигляді вступу до тієї чи іншої
структури. Нам треба жити своїм розумом і захищати власні інтереси.
– Нам по 20, хочемо одружитися. Що
Ви можете зробити для таких, як ми?
– Олена+Павло

– Зарано, спочатку станьте на ноги,
отримайте освіту. Це щодо суто вашої
чудової пари...
Стосовно ж молодіжної політики,
необхідно вирішити три ключові проблеми кожної молодої людини: посприяти в отриманні освіти, першого місця
роботи та житла.
Якщо говорити про платну освіту,
то цілком очевидно, що цю систему
необхідно змінити. Не батьки мають
платити гроші, а молода людина повинна мати можливість отримати кредит
на навчання. У молоді повинна бути
мотивація до навчання, а сьогодні існує
лише споживчий підхід, що є неприйнятним. Держава повинна припинити
безглузді реформи системи освіти, які
погіршують рівень знань і порушують
рівність доступу до освіти.
Я переконаний, що нам необхідно
відновити державне замовлення на
молодих фахівців (особливо інженернотехнічних спеціальностей) і запровадити
20%-ну квоту на працевлаштування
молоді у закладах і підприємствах усіх
форм власності.
Неприйнятним є те, коли молодих
людей приваблюють так звані «модні»
спеціальності. В реальності ж молодь,
попри те, що платить величезні гроші
за навчання, не отримує належної
освіти! Треба створити систему підтримки талановитої молоді з містечок
та сільської місцевості. Держава повинна плекати обдарованих дітей. У
майбутньому вони можуть багато дати
нашій країні.
Цілком очевидно, що для збільшення чисельності населення України
не кошти виплачувати потрібно при
народженні дитини. За такого підходу
зростає кількість дітей-сиріт. Сьогодні
105 тисяч таких в України. А утримання
однієї дитини обходиться до 70 тисяч
гривень за рік. Таким чином, вирішення однієї проблеми породжує інші. Потрібен інший підхід. Я переконаний,
що держава повинна, передусім, дати
можливість молоді отримати житло,
наприклад, через кредит. Так, при
народженні першої дитини, держава
має виплатити 25% кредиту, при народженні другої – 50%, при народженні
третьої – оплатити всю решту. Тоді в
Україні будуть міцні сім’ї, зменшиться
кількість розлучень. А будуть міцні
сім’ї – буде й міцна країна.
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Буковинські родини міцніють

Куди вийти заміж

В області – рік дитини

2009-го
міським відділом РАЦС
зареєстровано 2378
шлюбів,
розірвано
– 988. 158
чернівчанок
вийшли заміж за іноземців. Найбільше женихів було з країн
СНД – Росії та Молдови. Чимало – з
Німеччини, Румунії, Польщі, Італії, Греції, Іспанії. Одружувалися й громадяни
США, Великобританії, Бельгії, Ізраїлю,
Туреччини. Були женихи навіть з екзотичних країн – Афганістану, Індії, Кореї,
Китаю, Марокко, Норвегії, Тунісу.
Торік зареєстровано 2778 народжень
дітей: 1475 хлопчиків, 1303 дівчаток, 35
пар двійнят.
Померло чернівчан менше, ніж
народилося, – 2618 осіб. А 2008-го ця
цифра становила 2711.

2010-й рік в області проголошено
Роком дитини. Про це повідомив голова ОДА Володимир Куліш. Це означає,
що всі плани соціально-економічного
розвитку розглядатимуться крізь призму потреб дитини – від її народження,
виховання і до створення умов для самореалізації, тобто, пологові будинки,
дитсадки, навчальні заклади, заклади
охорони здоров’я матері і дитини, перші
робочі місця, заклади фізичного виховання і відпочинку, допомога молодій
сім’ї, житлове забезпечення.

Усиновлено майже 500
дітей

24 дитини усиновлені у Чернівцях
торік. Це на 5 дітей більше, ніж 2008го. Під опіку та піклування передані 44
дитини (у 2008-му – 30), до прийомних
сімей влаштовано 9 дітей (у 2008-му
– 7), а 37 дітей направлено в інтернатні
заклади (у 2008-му – 27). Загалом від
1992 року у Чернівцях усиновлено 459
дітей.
Станом на 1 січня у Чернівцях
перебуває на обліку 311 дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування, з них 70 дітей-сиріт та
241 дитина, позбавлена батьківського
піклування. Це на 6 дітей більше, ніж
було на 1 січня минулого року.
У списку на усиновлення перебувають 111 дітей, а на обліку кандидатів в
усиновителі – 15 сімей.
Під диспансерним наглядом перебуває 106 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 98 з
них було оздоровлено у літній період.

Торік у Чернівцях до судів надано
79 висновків про доцільність позбавлення батьківських прав 82 батьків
стосовно 91 дитини (2008-й – 97 висновків щодо 115 батьків стосовно
122 дітей). 22 дитини торік вилучені
з неблагополучних сімей, де існувала
загроза їхньому життю та здоров’ю (у
2008-му 19 дітей).

прогноз

Якщо ви не цікавитеся політикою, вона
зацікавиться вами. Всі на вибори!
До другого туру виходять Янукович та Тимошенко
Обурюватися з приводу того, що на Тимошенко і Януковичі білий світ зійшовся клином, нерозумно. Зрештою, у
житті завжди доводиться обирати поміж коханням і облудою, добром і злом, правдою та брехнею. Справа ж не
у Віті чи Юлі персонально. Копайте глибше: 17 грудня ми
обираємо шлях, яким крокуватимемо 5 років.
Нинішня виборна кампанія переходить усі межі. Вислів «Якщо ви не цікавитеся політикою, вона зацікавиться
вами» став реальністю. Принаймні,
у моїй окремо взятій родині. Наші
милі суботні снідання перетворились
останнім часом на бурхливі політичні
дебати. Річ у тім, що погляди моїх батьків з приводу того, за кого голосувати,
кардинально різняться. Мама вважає,
що право покерувати країною має дістатися комусь із молодих політиків.
Тато – прихильник Юлії Тимошенко.
Тож, надивившись у п’ятницю вночі
політичних ток-шоу, суботнім ранком
мої рідні починають ділитися враженнями від побаченого.
Каталізатором зазвичай виступає
мама. «Васю, а от який все ж Яценюк молодець. Такий розумний, як
наші діти. Правильні речі говорить.
І виглядає інтелігентно», – заходить
вона здалеку. «От навіщо ти зараз це
сказала? Йому ж стільки років, як нашій меншій. Чого він у політику лізе?
Нехай сидить, молоко п’є і слухає
старших», – реагує тато. «Вже у власній
хаті слова сказати не можна. Твої діти
ніколи в житті молока не пили. Це ти
наслухався Юлиних анекдотів, де вона
Януковича з коровою, яка теж молоко
любить, але дотягнутися не може, порівнює? Популістка. Нехай краще на
свої рейтинги подивиться», – поступово
нагнітається обстановка. «От через таких
довірливих і несвідомих як ти, Міло, що
проплаченим соціологам вірять, у Віктора Федоровича рейтинги й ростуть»,
– лунає у відповідь. Батько голосно

сьорбає чай, кахикає і робить глибокий
вдих, готуючись до довгого монологу. У
цей час старша сестра копає мене під
столом ногою. «Давай, прийшов твій
час, політичний оглядачу. Прогнозуй і
аргументуй. Бо мама вже руки на грудях
згорнула. Буде буря», – шипить Оксана.
Я, вкотре порушуючи умови власного
ультиматуму – не говорити вдома про
політику – розповідаю.
Починаю з головного: попри велику повагу і часом навіть замилування
«молодими політиками нової хвилі»,
яких на нинішніх виборах стільки, як
грибів після дощу, не дозволяйте собі
замилювати очі. Жоден з них президентом не стане. До другого туру,
поза всякими сумнівами, виходять
Янукович та Тимошенко. Розрив між
ними складатиме не більше 5-10%.
Обурюватись з приводу того, що на
Тимошенко і Януковичі білий світ зійшовся клином, нерозумно. Зрештою,
у житті завжди доводиться обирати
поміж коханням і облудою, добром і
злом, правдою та брехнею. Справа ж
не у Віті чи Юлі персонально. Копайте
глибше: 17 грудня ми обираємо шлях,
яким крокуватимемо 5 років.
На одній шальці терезів, якщо президентом стане людина, що у кожному
слові робить помилки, без суфлера
почувається невпевнено і активно зализує рани після поранення тупим і
важким яйцем, – загроза перетворення
країни на «внутрішньо малоросійський
проект», орієнтований у зовнішній
політиці на «старшого брата». Практичне втілення «проекту» – заклики

«защитить права русскоязычного населения», «и зачем мне нужна ваша
хахляцкая мова, если на ней только
быдло разгаваривает», «у нас, славян,
общая история и корни». Що характерно, історія у нас «общая» не тільки
з росіянами і білорусами, а ще й з чехами та поляками, президенти яких,
на відміну від пана Медведєва, не висловлюють нав’язливі сподівання, що
«українці зроблять правильний вибір»,
спрямований на те, щоби «російську
мову не кривдили, щоби дозволяли
розвиватися двостороннім контактам,
щоби наші спільні економічні проекти
розвивалися, щоби не було якогось
дивного бажання вступити до якогось
іноземного військового блоку, через
що буде нервувати так чи інакше величезна кількість людей».
З іншого боку поки що не перейденого Рубікону, коли до влади прийде
авторитетна в усьому світі людина, яка
не раз доводила вміння перемагати, вести за собою і, при потребі, поступатися
власними амбіціями заради перемоги
справи, в яку вірить, – гарантовані
проєвропейська орієнтація України та
розвиток державних інтересів. Хоча
б тому, що жінка ніколи не дозволить
збиткуватися над тим, що для неї важливе, – рідною мовою, культурою і добробутом тих, за кого відповідає.
Нехай не вводять вас в оману брехливі заклики противсіхів «не йди на
вибори, бо це не має сенсу», а також
блюзнірські розмови про те, що після
політреформи 2004 року вплив президента на політичне життя приблизно
такий, як у англійської королеви.
Якщо це правда, то навіщо витрачаються мільйони доларів на виборну
кампанію, а за головне крісло країни
точиться запекла боротьба не на життя,
а на смерть? Нагадаю, що права вето
– можливості одноосібного блокування того чи іншого рішення – людину,

яка сідає у президентське крісло, ніхто
не позбавляв. До речі, нинішній Президент правом цим користується із
великим задоволенням.
Але повернімося до кандидатів,
прізвища яких внесені у виборчий
бюлетень. Усі вони прекрасно розуміють серйозність нинішнього цивілізаційного вибору. І, крім кулуарного
виторговування майбутніх бонусів для
себе особисто, намагаються втопити
ту, яка не дасть їм спуску. Чому, наприклад, так звані кандидати від демократичного табору, які претендують на
голоси одних і тих же виборців Заходу,
Центру і Півночі країни, попри розповіді про велику любов до України, не
хочуть об’єднатися, щоби протистояти
Януковичу? Може, забули приказку,
що гуртом і батька добре бити? Чи казочку про силу єдності, в якій мудрий
чоловік демонстрував своїм дітям, як
легко зламати гілочку, а віник важко?
Причина розпорошеності – самозакоханість, егоїзм і нездатність на
шляхетні вчинки. Наче пси на сіні,
що самі трави не їдять, але й іншим
не дають, нинішні «демократи», не
мають мужності наслідувати приклад
Тимошенко, яка виборола 2004 року
перемогу для Віктора Ющенка. Їм
легше бути технічними кандидатами
Віктора Федоровича, з яким можна
«домовитися по-пацанськи», аніж
переступити страх отримати по пухлим
рильцям від Леді Ю. Отже, заходячи
у кабінку для голосування, не варто
забувати, що підтримка маловідомого
кандидата – зайвий мінус для того,
хто має реальні шанси потрапити до
другого туру виборів. Підтримка ж
аутсайдера перегонів – гарантія того,
що ваш голос пропаде. Учітеся, брати
мої (й сестри), думайте, читайте. І,
зважено аналізуючи, вирішуйте, що
нам «иметь или не иметь».
Наталія ЯРЦЕВА
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Якого Президента
хочеш ТИ?
Незалежного
ГРИЦЕНКО не брав грошей в олігархів, тож на посту президента зможе
реалізувати свою, а не їхню програму.
Він нікому нічого не заборгував. Жодна
спецслужба жодної країни не має на нього
компромату, бо в нього не має офшорів
і рахунків за кордоном. Він не має власного бізнесу, а отже – бізнес-партнерів,
яким підпорядковувався б. Він не шукає
підтримки за кордоном. Він залежатиме
лише від тих, хто його обрав.
Ефективного
ГРИЦЕНКО завжди досягав максимальної ефективності в роботі
кожної структури, яку очолював.
Центр Разумкова під його керівництвом визнали найавторитетнішим
аналітичним закладом Центральної та
Східної Європи. За Гриценка-міністра
льотчики літали більше, ніж російські чи білоруські. В море виходило
військових кораблів і суден більше,
ніж Чорноморського флоту Росії. Він
завжди знаходив спільну мову з міністром оборони Росії Сергієм Івановим, а міністр оборони США Дональд
Рамсфельд, йдучи у відставку, написав
Гриценку: «Щасливий, що мав змогу
працювати з Вами – одним із найкращих міністрів оборони на планеті».
Комітет ВР з питань національної безпеки і оборони, який очолює Анатолій
Гриценко, нині – найефективніша
парламентська структура, за оцінками
самих народних депутатів.

вих умов. Ніколи ні на кого він не підвищував голос, але всі знали: якщо не
виконаєш завдання, залишишся «без
голови». За знущання над солдатом,
фінансові зловживання і хабарництво
Гриценко знімав погони і звільняв з
армії без пенсії. Таким він буде й на
посаді Президента.

Розумного
ГРИЦЕНКО має стратегічне системне мислення. З вікна він бачить не
подвір’я, а увесь світ, і знайде в ньому
гідне місце Україні. Він має справжній,
а не куплений кандидатський ступінь.
Він єдиний з українських політиків,
кого Гарвардський університет запрошував прочитати лекцію, – і Гриценко
провів її англійською без папірця.

Патріотичного
Г Р И Ц Е Н К О – п а т р і о т. С л у жіння Україні – це головна засада
його життя. Офіцером розбудовував
українську армію від перших днів її
створення. Прийшовши в політику,
продовжив працювати у масштабах
усієї держави. Тому що він нічим не
відрізняється від тебе. Тут могили
його дідів і прадідів. Ту т живу ть
його батьки. Тут навчаються, радіють життю, хворіють і кохають його
діти. Він змалку навчився захищати
свою Батьківщину та її народ – і він
готовий віддати за неї своє життя.

Сильного, вольового, рішучого
Гриценко завжди досягав поставленої мети, навіть за самих несприятли-

Морального
ГРИЦЕНКО завжди мав і відстоював власну позицію, ніколи не йшов
проти совісті. На чолі міністерства
оборони він не привласнив жодної
копійки, не приватизував жодного
метра землі. Не привів за собою родичів та кумів. Прийшов на посаду полковником – і пішов полковником. Бо
для нього головне – справа, а не зірки
на погонах. Щоби вимагати чесності
й порядності від підлеглих, спочатку
слід показати особистий приклад. Головний принцип Гриценка по життю
–«Роби як я».

Анатолій ГРИЦЕНКО:

До всіх небайдужих,
розумних і порядних
людей!
Пішов у історію 2009-й. Різним він
був. Хтось покохав. Народив дитину.
Підставив плече другу. Перевірив
бізнес-партнера й не розчарувався.
Отримав освіту. Владнав питання з
кредитом. Створив підприємство і
не прогорів. Зустрів нових цікавих
людей.
Але є за що згадати 2009-й і не
дуже добрим словом. Криза. Зруйновані плани і сподівання. Втрачена
робота. Кредитори. Пандемія. Знеструмлені домівки. Снігові затори
н а тр а с і . І н ф л я ц і я , д е в а л ь в а ц і я .
Б о р г и . О б м а н і з н е в і р а . Ро з ч а рування і розпач. Мародерство й
зомбування...
Яким стане 2010-й? Справді Новим
роком? Чи ще одним Старим? Просто
2010-м?
По-старому низи жити більше не
хочуть. По-новому верхи управляти не
вміють. Такі ознаки в редакції класика
марксизму сто років тому вважалися
передвісниками революції. Сьогодні
такі ж ознаки є, але довкола – тиша.
Не спокій і не безпека, а саме тиша.
Приречена тиша, як на цвинтарі. Тривожна тиша, як перед грозою. Кожен
по-своєму її відчуває.
Низи – це народ, нас десятки
мільйонів. Верхи – це держава, влада
та минулорічні політики, їх десятки
тисяч. Співвідношення 1000:1 – за
чисельністю. Таке співвідношення сил
гарантує 17 січня перемогу народу
над минулорічною політикою. І тоді
2010-й дійсно стане Новим роком. Будуть нові люди у владі і нова політика
– ефективна й моральна.
Ті, хто тягне нас у минуле, бояться.
Їх лякає співвідношення сил 1:1000 на
користь народу. Минулорічні політики
знають, що 17 січня – це єдиний день,
коли влада залежить від нас. П’ять
років до того ми з вами залежали від
влади і п’ять років після того залежатимемо від неї.

17 січня народ владу здолає впевнено і легко – і влада це знає. Тому
народ владі не потрібен. Владі потрібен
електорат. Тупий і пасивний. Слабкий
і роз’єднаний електорат, який можна
зомбувати, дурити, залякати або купити.
Для цього влада вкинула у виборну
кампанію мільярди. Зомбується вся
країна – з екранів і рекламних щитів,
пайками й подарунками, рейтингами
та концертами. Аби отримати слухняний електорат, який і в 2010-му, і в
наступні роки терпітиме минулорічну
владу, минулорічну політику, минулорічні скандали, минулорічне безробіття, минулорічні сірість, байдужість
і безперспективність.
Нам вирішувати – куди йти, чи їм
– де ще вкрасти? Тремтіти нам у тіньовій економіці чи отримати прозорі правила гри? Принижуватися й плазувати
перед чиновниками чи змусити владу
гарантувати наші законні права?
Нам пишатися успіхами держави,
чи їм заробляти на зраді її інтересів?
Нам відкладати на хабар міліціонеру,
лікарю, вчителю, чи їм дати відчути
себе шановними суспільством? Жити
у Новому році чи лише міняти цифри
на календарі, живучи по-старому?
Тож побажаймо одне одному, щоб у
2010-му ми з вами були народом. І щоб
2010-ий справді став для нас з вами
Новим Роком.
Ми з вами шукаємо й знаходимо
одне одного – людей небайдужих, розумних, сильних. Щоби міцніли наші
ряди, щоби надійним було дружнє
плече, щоби горіли очі!
Якщо ми з Вами небайдужі, розумні, відповідальні – 17 січня зметемо
минулорічну владу і зміцнимо країну.
От тоді й привітаємо одне одного зі
справжнім Новим Роком! А поки,
щиро – з наступаючим! Будьте здоровими, щасливими, коханими і впевненими у собі!

Жоден з трійки «лідерів» не спроможний
рухати державу вперед
Зустріч буковинців із кандидатом у Президенти Анатолієм ГРИЦЕНКОМ та прес-конференція з ним відбулися
нинішнього тижня в Чернівцях у Палаці «Академічному».
Відповідаючи на одне із численних запитань, кандидат наголосив,
що немає обставин, за яких він зняв
би свою кандидатуру. «Це записано
у моїй виборній програмі. А я слово
тримаю», – сказав він.
– Наскільки серйозною є загроза
фальсифікації результатів виборів?
І чому саме БЮТ активно виступає
проти голосування вдома? – поцікавилися журналісти.
– На злодієві й шапка горить.
Найбільше говорять про фальсифікацію та використання адмінресурсу
ті, хто планує ними скористатися.
Я не буду таке застосовувати. Саме
тому звернувся до всіх кандидатів у
президенти із пропозицією спільно
профінансувати екзитпол. На мою
ініціативу пристали 10 кандидатів, а
гроші – 50 тис. – поки що вніс тільки
я. Не захотіли Ющенко, Янукович,

Тимошенко і Литвин. Питань, думаю,
більше немає щодо того, хто збирається використати адмінресурс.
Навіщо потрібен екзитпол? Він
дозволяє вирахувати, скільки людей
проголосувало в країні та регіонах,
а також дізнатися на 20 годину 01
хвилину, коли закриються виборчі
дільниці, хто вийшов у другий тур.
Щоби потім не було зайвих розмов і
спокуси після 20-ї години вкинути до
урн голоси, яких невистачає. Завдяки
екзитполу, незалежні соціологи назвуть результати й оцінять явку, бо
на 240 дільницях відстежуватимуть
голосування.
А чому «колишні» так шалено
борються за владу? Бо зацікавлені у
посаді Президента як у можливості
бізнесового проекту, адже це – доступ
до мільярдів.
Аналізуючи передвиборну си-

туацію, Гриценко зауважив, що як
людина, яка розуміється на соціології та аналітиці, він відповідально
заявляє, що соціології як науки нині
просто немає: – Саме як науки, – підкреслив. І пояснив: соціологія існує
як наука лише тоді, коли люди погоджуються відповідати на запитання,
які їм ставляться. При цьому відсоток
відмов не може перевищувати 20,
масимум 25. Сьогодні відмовляються
відповідати на запитання анкети до
50% опитуваних. Будь-який соціолог із будь-якої країни скаже вам, що
за таких умов, коли половина населення ховає своє рішення щодо
голосування, соціології не існує. Бо
нічого ні передбачити, ні аналізувати
не можна.
– Жоден з трійки «лідерів» – ні
Ющенко, ні Тимошенко, ні Янукович
– не спроможні рухати державу вперед, – наголосив Гриценко. – Тому
жодного з них не можна підтримувати. Якщо двоє з них потраплять до ІІ
туру, треба викреслити обох.
На запитання про розбудову партії Гриценко повідомив: ще у грудні

2008-го, коли створили громадську
організацію «Громадянська позиція»,
вони заявили, що братимуть участь
у всіх виборах, які лише будуть у
країні.
– Ми не будемо просто дивится й
повчати владу, а самі йтимемо у владу, щоби кращі з нас перетворювали
життя на краще, – сказав кандидат.
– Після завершення кампанії проаналізуємо, як спрацювала наша
команда. І кому з неї йти на місцеві
вибори. Не матимемо своїх сильних
кандидатів – підтримаємо тих, хто
поділяє наші погляди. Після завершення виборів створимо політичну
партію. Вочевидь, вона називатиметься «Громадянська позиція». Це буде
спроба об’єднати людей задля того,
щоби дати іншу перспективу Україні
– європейську. Не будемо проголошувати різних «-ізмів» – лібералізм, комунізм тощо. Бо це зараз не має жодної
перспективи. Таких партій в Україні
вже 180, а результату – нуль. Мораль і
відповідальність будуть лейтмотивом
нашої партійної програми.
Вл. інф.
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Обгортки та цукерки
роблять на різних заводах
Політична реклама – найпомітніший засіб впливу на виборця. Її завдання – нагадати про кандидата, закріпити в
масовій свідомості певний імідж та донести месидж: гасло,
пункт програми, певну тезу, яку кандидат хоче вкласти в
уха виборців.
Спостерігати за рекламою цікаво, часом весело, а
головне – не складно. Лише треба пам’ятати, що це тільки
обгортка, яка зовсім не гарантує відповідності товару. Чи не
забавлялися Ви у дитинстві, загортаючи камінці у фантики?
Обгортки та цукерки роблять на різних заводах.

Товар – кандидат
На президентських виборах товаром
є кандидат. Реклама розробляється професіоналами, для яких питаннями першої
ваги є наступні:
■ Яким хочуть бачити кандидата виборці? ■ Яким уявляє себе кандидат?
Переважно проект реклами узгоджується з кандидатом. Наймані спеціалісти

прагнуть переконати замовника, що саме
в такій обгортці його сприймуть як хороший товар, бо саме таким «він потрібен
країні». Якщо креатив відповідає ідеальному «Я» кандидата – останній радісно
«лягає» під вигаданий образ, навіть якщо
політтехнологи не вгадали, який герой
потрібен публіці.
Насправді ж важливо те, яким кандидат є насправді – а про це свідчать його
минуле, його стиль спілкування, програма, оточення, а також те, що думаєте про
нього Ви та люди, чия точка зору важлива
для Вас.
Політична реклама, на відміну від
комерційної, має нести виборцям певні
ідеї. Ще за Платона та Аристотеля розпочалась дискусія про їхню первинність або
вторинність, а від Гегеля та Маркса – про
вплив ідей на людей. Але ясно одне: якась
ідея повинна бути присутньою.
15 січня рекламна кампанія добігає
кінця – саме час розібратися, як і які ідеї
доносили до виборців через зовнішню
рекламу кандидати. Обмежусь аналізом
реклами на білбордах і сіті-лайтах, яку
могли спостерігати всі чернівчани та гості
міста.

Почнімо з кінця алфавіту
Арсеній Яценюк почав кампанію дуже
жваво, але до «жнив» через відверто слабку
рекламу фактично втратив шанси на вихід
у другий тур. Негативна реклама зіпсувала
йому до того позитивний імідж.
Головна ідея – «врятувати країну».
Кольори «хакі» створювали тривожне тло,
що як раз відповідає стану речей в Україні.
Але на такому тлі сприймався як джерело
загрози саме «Фронт Змін». Ще однією
проблемою стала невідповідність заявле-

ного образу «крутого хлопця» очікуванням
виборців і зовнішності кандидата.
Головні програмні цілі відзначалися
певним яскравим кольором, скажімо,
«Здорові та освічені люди» – синім. Чи
варто дивуватися, що на таких білбордах
з’явилися приписки на кшталт «Здорові
люди такого кольору не бувають». Одне з
останніх гасел «Врятуємо країну від вірусу
Ю1Я1» цікаве з точки зору креативу, але

згадка про вірус у власній рекламі – невиправданий ризик.
Отже, окрім власне антиреклами,
яку розповсюджували конкуренти, саму
рекламну кампанію Яценюка теж можна
охарактеризувати префіксом «анти-».
Щоправда, стиль реклами «Фронту змін»
уже переробляється, особливо на TV.

Для кого Україна?
Реклама Віктора Януковича побудована на технології «соціального доказу» та
формуванні ілюзії масової підтримки. Вже
від початку кампанії фаворит рейтингів
вразив мало не екстрасенсорними претензіями, висловленими гаслом «Почую
кожного». Потім пройшла мобілізаційна
хвиля під гаслом «Твоя думка важлива».
Врешті-решт виявилося, що «твою думку враховано, проблему буде вирішено».
Залишалося лише гадати: як, коли та на
чию користь. Останній месидж – «Україна для людей» – викликав багато жартів
та кривотлумачень. Зокрема, про те, що
«люди» на тюремному жаргоні – це блатні,
а також, що список «людей» буде складено
після виборів.
Проте це назва програми кандидата
в президенти, основні положення якої
доводилися до виборців через рекламу.
Такий хід можна оцінити позитивно як
елемент інформування про цілі політика.
Більшість гасел – соціально-економічної
тематики, отже, привабливі для виборців.

Три кити Ющенка
Агітація за чинного Президента Віктора Ющенка проходила в три хвилі.
1. Vox populi (голос народу): «Я обираю Ющенка» [тому що] … Така реклама

за участі різних людей, щоправда, зі
спільною установкою на початку, базується на соціальному доказі. Вона створює величезне поле для висловлення аргументів «за» кандидата. Застосовувався
прийом ідентифікації, проте, не приховано, як у рекламі Тимошенко. Загалом
реклама позитивного спрямування все ж
мала недоліки: люди «за Ющенка» відомі
переважно в дуже вузьких колах, а виборець шукає підтримки серед авторитетів.
Негативно сприймалося гасло «Ющенко
забезпечив нам свободу. Решту ми повинні зробити самі», при чому більшість
опитаних мною дратувала саме друга
частина – бо дуже вже не хочеться брати
відповідальність за себе... на себе. Такі
вже ми є...
2. «Ми зробили/здобули...» – міні-звіт
перед виборцями. Попри слушність та
позитивне сприйняття багатьох пунктів,
команда рекламістів Ющенка все ж не
обійшлася без дьогтю. Одіозне гасло
«Вища освіта без хабара – ми здобули!»
не критикували лише ліниві.
3. Плани на майбутнє – «Україні
бути». Така реклама з’явилася в кінці
грудня і висвітлює програмні тези
Ющенка. Слабкість цих тез – їхня реалістичність, а отже, й непопулярність.
На фоні обіцянки Януковича збільшити
населення до 50 млн. вже через 10 років
побудова 7000 км доріг – квіточки. Хоча
як друге, так і перше мало залежать від
президента України. Особливо вражаючим для нашого регіону є гасло «Будемо
їздити в Європу без віз». Пропоную ввести його у вжиток як тост із поправкою
на «Будьмо».

Дива маніпуляцій
Шедеври рекламщиків Юлії Володимирівни – тема для окремої статті з
маніпулювання. Простеживши еволюцію головної ідеї, отримаємо наступний
логічний ряд: «Вона працює – Вона
– це Україна (Людовік ХІV казав «Держава – це я» – авт.) – Україна це ти».
Останнім гаслом забезпечується повне
ототожнення прихильника з лідером,
адже, за принципами формальної логіки, результат цієї еволюції – «Вона – це
Ти». Додамо агітацію зірок (принцип
авторитету) і тварин (принцип прихильності) і отримаємо фарш з технологій
переконання та маніпулювання. Яку
інформацію про цілі кандидата можна
отримати з такої реклами – не знаю,
але як технологія вона практично бездоганна, бо сприймається позитивно та
некритично. Слабка сторона – широкий
простір для антиреклами.

Ризик посилання на силу
Ідея реклами Сергія Тігіпка – «Сильний президент – сильна країна». Дуже ризиковане гасло, адже традиційно сильним
сприймався Янукович, а тут ще й Юлія
Тимошенко з численних білбордів з її
портретом не втомлюється повторювати, що «Сильний Президент – сильна
держава», а Ющенко просто постулює
– Україні бути сильною! А ще про силу
говорить «президент-захисник» Богословська (цікаво, хто б міг бути «президентом-форвардом»? – авт.). З таким
складом можна відправляти збірну політиків на олімпійські ігри. Плюс рекламної кампанії Сергія Тігіпко – виграшне
розміщення білбордів і традиційність.
Дуже правильний вийшов кандидат.

Попит на пропозицію
Володимир Литвин уперто намагався стати унікальним товаром першої
необхідності. Адже сьогодні тільки він
потрібен країні. Проте з фотошопом
явно не вийшло, бо спікер дивився з
бордів сумно, ще й обличчя вийшло
несиметричним – а таке негативно
сприймається на рівні підсвідомості.

Згодом «Він» висунув досить приємне
гасло «Землю та душу на продають». Це
може зіграти на користь кандидата, за
аналогією з Костенківським закликом
«Купуй українське». Коли б не частка
«не», яка в гаслі не сприймається.

Діткам у приклад
Загальна риса – більшість кандидатів намагається продемонструвати
силу, ніби завдання президента – тягати
цеглу на будівництві. За складних часів
люди тяжіють до сили, забуваючи, що її
можуть використати проти них самих.
Як і розум.
Це не значить, що ідеальний кандидат – тупий слабак. На мою думку, варто
підтримувати того кандидата, якого Ви
б поставили у приклад своїм дітям, сміливо сказавши «Роби, як він/вона, але
залишайся собою».
Андрій КРУГЛАШОВ, спеціально для «Версій»
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Казначейство забрало
гроші буковинців...
Як області жити далі? Бюджету немає, а понад
200 млн. грн, зароблених краянами, осіло в Києві у Держказначействі, яке заборонило своєму представництву в
Чернівцях платити за незахищеними статтями видатків.
Від цього постраждали уже майже 6 тисяч місцевих підприємців і ще більше бюджетників. Почався навіть демонтаж у
лікарнях завезеної та неоплаченої медичної апаратури на
3 млн. грн, яка передбачає порятунок хворих на легеневу
недостатність під час грипу.
Чому так сталося і що на нас чекає?
Про це хотіла запитати головного казначея Чернівецької області п. Охрімовського. Та він – сценарій давно відпрацьовано українськими чиновниками
– ліг у лікарню. Довелося звернутися
за поясненнями та коментарми до
фінансистів.

Були гроші і нема
Є лизавета ПУШКО-ЦИБУЛЯК,
заступник голови облдержадміністрації:
– Що таке місцевий бюджет? Це
результат роботи усіх буковинців, які
впродовж року працювали у різних
сферах і галузях: займалися виробництвом, надавали послуги та законослухняно сплачували податки. Надходження до бюджету в нашій області
виконані на 106%. І на кінець року в
місцевих бюджетах залишалися невикористані кошти. Але попри це у грудні
2009 року органи Держказначейства
практично не проводили оплату рахунків по незахищених статтях видатків:
Київ заборонив. Як це усно пояснюють
казначеї. Тож станом на 31.12.2009 р.
залишилися непроплаченими платіжні
доручення з держбюджету на 148 млн.
грн, з яких 50 млн – це підтримка сільського вировиробника, а з місцевих
– на 56,9 млн.грн. Це поточні видатки
– канцтовари, пальне, послуги зв’язку,
одяг для вихованців шкіл-інтернатів,
новорічні подарунки для дітей тощо на
16,9 млн. грн і капітальні видатки – ремонтні роботи капітального та поточного характеру, придбання медичного,
шкільного, побутового обладнання на
загальну суму 40 млн. грн. Більше того,
не проплачені всі видатки на заходи по
боротьбі з епідемією грипу: із субвенції
в сумі 5,0 млн.грн отримано лише 1,7
млн.грн на медикаменти.
– Єлизавето Михайлівно, а Ви намагалися якось врятувати ситуацію? Адже
про це стало відомо не 31 грудня?..
– Так, на виконання Указу Президента України ми організували роботу 11 районних, 2 міських і обласної
комісій з перевірки стану виконання
на місцях вимог законодавчих та
нормативно-правових актів щодо додержання установленого порядку та
строків реєстрації зобов’язань розпорядників бюджетних коштів, операцій
з перерахування коштів на здійснення
видатків, передбачених у загальному та
спеціальному фондах місцевих бюджетів, здійснення операцій із зарахування
коштів на реєстраційні та спеціальні
реєстраційні рахунки розпорядників і
рахунки одержувачів коштів місцевих

бюджетів, а також дотримання технологічного регламенту територіальними
органами Державного казначейства
України у системі електронних платежів Національного банку України.
Створили Комісію, до складу якої
ввійшли працівники СБУ та прокуратури області, яка встановила порушення органами Держказначейства
України в Чернівецькій області п.8
ст.51 Бюджетного кодексу України та
Указу Президента України від 25.12.09
№ 1109/2009 «Про невідкладні заходи
щодо нормалізації казначейського
обслуговування місцевих бюджетів».
Лише після приписів прокурора проведено кілька проплат. За рахунок
грошей «Укргідроенерго», яке фінансує будівництво Дністровської ГАЕС
та об’єктів соціальної інфраструктури
Новодністровська та Сокирянського
району. Ця субвенція транзитом проходить через казначейство. Так ось 4,7
млн. грн, які накопичилися у грудні в
Держказначействі і загалом не належать держбюджету, не були проведені
аж до прокурорського припису.

Спровокована криза
місцевого значення
– Якими будуть наслідки непроведення оплат?
– Вони вже є. Борги перед понад 6
тис. постачальників товарів та підрядними організаціями, які надали послуги чи виконали роботи для бюджетних
установ, виникли вже в кінці 2009 року.
Однак, враховуючи відсутність бюджету, в межах тимчасового розпису на І
квартал 2010 року, їх неможливо погашати. Оскільки 1/12 обсягу видатків
минулого року, які нині дозволяється
використовувати, заледве вистачає на
фінансування захищених видатків, а
капітальні видатки проводити за таких
умов забороняється.
– Іншими словами, маючи кошти,
ми не можемо розрахуватися за вже виконані роботи та послуги?
– Саме так. І ситуація з блокуванням органами держказначейства
оплати за послуги і роботи, надані
бюджетним установам, стала передумовою виникнення соціальної напруги
та посилення фінансово-економічної
кризи. Бо за таких обставин виникла
заборгованість по зарплаті перед
працівниками, сплаті внесків до соціальних фондів та платежів до всіх
рівнів бюджетів. А фіскальні органи
почали нараховувати суб’єктам підприємницької діяльності штрафні
санкції та пеню. Саме вони і по-

страждали найбільше. Їх поставили під
загрозу банкрутства.
– Що ж, далі ситуація зрозуміла:
це потягне за собою масове звільнення
працівників, які стануть безробітними,
звернуться до центрів зайнятості, автоматично зростуть виплати з безробіття,
а це знову ж таки навантаження на бюджет! І це при тому, що від зазначених
СПД вже не будуть надходити платежі
в бюджет, тобто скоротяться й надходження до нього.
– Ви мислите логічно й по-економічному. Але тут є ще деякі нюанси
Про них детальніше розповість начальник управління.

Не розрахувалися, зате
штрафують
В’ячеслав КЛИМ, начальник Головного фінансового управління ОДА:
– Проблеми із відображенням в
обліку заборгованості та поясненням
причин непроведення видатків при наявності асигнувань, чинні нормативні
акти касового виконання місцевих
бюджетів не передбачають. Крім того,
відсутній механізм перенесення сум
заборгованості минулого року у наступний за новими кодами бюджетної
класифікації, бо окремих кодів , за
якими є заборгованість, у новій класифікації взагалі немає, тож і алгоритм
переводу відсутній.
– І який вихід?
Пушко-Цибуляк: – Облдержадміністрація, стурбована ситуацією, направила відкритого листа до ВР, Президента, Кабміну , з пропозиціями.
– Якими саме?
– По-перше, Кабмін повинен розробити та прийняти на урядовому рівні
порядок погашення боргів 2009 року
шляхом включення їх до тимчасового
розпису бюджету (в т.ч. капітальних) за
рахунок перехідного залишку коштів,
який утворився через недофінансування станом на 1 січня 2010 року.
П о - д ру ге , п р и й н я ти о к р е м и й
нормативний акт щодо незастосування штрафних санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності, в
яких виникла заборгованість перед
бюджетом у зв’язку з непроведенням розрахунків за виконані ними
роботи.

По-третє, у зв’язку зі зміною від 1
січня 2010 року економічної класифікації бюджету розробити алгоритм
перереєстрації кредиторської заборгованості за новими кодами.

Підприємці проти
казначейства?
«Держава нас надурила!» – Такими
словами, як правило, розпочинали
підприємці свої скарги на дії казначейства. «Та й загалом з казначейством
краще не мати справу: паперів вимагають купу, а самі чинять нечесно».
З цим важко не погодитися. Редакція, поспілкувавшись із фінансистами,
з’ясувала, що ситуацію спричинило
управління бюджетним процесом,
так би мовити, в «ручному режимі»,
а також відсутність методологічного
управління процесом казначейського
обслуговування з боку Мінфіну. Та й
нормативні документи з казначейського обслуговування затверджені самим
Державним казначейством України,
які вже не відповідають вимогам діловодства, реєстрації, не передбачають відповідальності за невиконання
вимог Бюджетного кодексу України.
Зокрема, обласна комісія, створена
на виконання Указу Президента, встановила порушення ст.48 Бюджетного
кодексу.
– А чому ми не можемо жити без
казначейства? – в унісон поцікавилися кілька підприємців. – Це ж ціла
«армія» держслужбовців з непоганими
окладами...
А що ж, і справді, за таких умов вигідніше обходитися без казначейства.
Принаймні, область мала би гроші, які
заробила. Бо тільки різниця між обсягом місцевих бюджетів, які б ми мали у
разі прийняття бюджету, і бюджетом за
тимчасовим приписом становить 400
млн. грн. річних. А це 20% зведеного
бюджету краю.
Отже, сьогодні ми не маємо грошей на підвищену зарплату медикам,
освітянам, працівникам культури. Бо
область має гроші тільки на зарплату за
посадовими окладами, не враховуючи
підвищену мінімальну і стаж медиків,
енергоносії і трохи на медикаменти та
харчування. Дожилися...
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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Різдвяна казка по-українськи

або Вечори на хуторі поблизу Хотина
Уявіть охайний будиночок з ошатним подвір’ям, яке
охороняє старий, але вірний
собака. Велике господарство,
де є свині і корови, кури і гуси,
а трохи далі город і маленький
виноградник. Господарі пораються у погребі, вибираючи
вина і маринади до святкового
столу. Згодом, як і годиться на
Різдво, приходять колядники.
Їх запрошують до теплої оселі,
де стіл ломиться від страв, зі
стін дивляться ікони у вишитих рушниках, а кімнати
переповнені гостями – всіма членами великої родини.
Колядників частують найкращими ласощами, молодим
вином і квасом із сушениць. До
самої ночі з будинку долинають
колядки та народні пісні. Нагадує теплу й приємну різдвяну
казку.
Хочете дивуйтесь, хочете
– ні, а такий будинок існує насправді. Його господарі – отаман хотинського козацтва Василь Андронатій і його дружина
Лідія. Працьовита і завжди
весела пара, як оті, про яких
пишуть в добрих козацьких
оповідках.
Старенькі доводять до ладу
свою маленьку «ферму», опікуються невеличкою церквою
українського патріархату, в
будівництві якої брали активну
участь, самі готують смачні напої: вина, наливки, кваси, соки,
медовухи – чого тільки немає в
їхньому погребі!
Василь Миронович – голова родини. І у свої 64 щоранку
обтирає на подвір’ї тіло снігом,
а час від часу моржує, аби під-

кого оптимізму й сильного духу
– у працьовитості і щирому слідуванні своїй ідеї, адже для всієї
родини Василя Мироновича ще
змалечку було святим усе рідне,
українське.
Певне, кожен мріє погостювати в такій родині хоча
б раз. Для мене це не мрії,
а щаслива реальність, адже
отаман Василь Миронович і
його дружина Лідія – мої дідусь і бабуся.
Затишними зимовими вечорами, коли випадає нагода
якнайдовше погостювати в
рідних, дідусь із лагідною ностальгічною посмішкою розповідає історію свого знайомства
із бабцею – щасливу сімейну
історію великого кохання двох
людей.
Із майбутньою моєю бабусею Василь Андронатій знався
з дитинства, бо ж училися вони
в одній школі і старшокласник
Андронатій ще не здогадувався, що юна Лідочка незабаром
стане вірною супутницею його
життя.
Бабця ж розповідає, що її
Василь змалку був найгарнішим парубком на селі. А ще
мав рідкісний низький голос і
з сільським ансамблем об’їздив
всю західну Україну.
Дідусь часто згадує пригоду, яка відбулася із ним ще
у школі.
– Їхав якось я з ансамблем,
– розпочинає дідусь, – на
пісенний конкурс до столиці.
Крім нас в автобусі були ще
колективи з інших сіл. Був там
і маршинецький ансамбль на
чолі зі своєю солісткою – Со-

Справжній козак Василь

тримати здоровий тонус.
«Після 70 життя тільки починається», – любить казати
отаман, бадьоро посміхаючись
у свої густі вуса. А запорука та-

фією Ротару. Тоді ми із Софою
потоваришували і юна співачка навіть на храмове свято
мене запрошувала.
– Що ж було далі, Ви по-

З роками кохання міцнішає

їхали?, – запитують здивовані
внуки.
Дідусь, витримуючи інтригуючу паузу, продовжує:
– Поїхав я тоді у Маршинці.
Був гостем у сімействі Ротару.
Та скажу вам чесно, внучатка,
молода Лідочка була гарнішою,
ніж усі місцеві й немісцеві дівчата, навіть звабливу Софію
Ротару не можна було порівняти з вашою майбутньою
бабцею!»
Відтоді проминуло багато
років, щаслива пара виховала
трьох дітей. Найстарша донька Жанна (моя мама) допомагала батькам виховувати двох
молодших діток, певне, тому
й обрала професію логопеда.
Нині в дитсадку вона навчає
малюків правильно вимовляти
звуки. Середній син, Василь,
обрав нелегкий шлях і став
правоохоронцем, а наймолодша, Світланка, пов’язала своє
життя з медициною.
Якось мама розповіла, що
одного разу, коли вона була ще
маленькою, загорівся їхній будинок. Дідусь був тоді на роботі
і малі діти врятувалися чудом.
– Наша мама поверталася із
сусіднього села, де провідувала
прабабцю, а вдома були я за
няньку й маленький братик
Василько, – пригадує моя мама
Жанна.

– Коли будинок зайнявся
полум’ям, я схопила ляльку, розбила нею вікно і почала кричати,
аби сусіди почули. Вже за кілька
хвилин підоспіли люди і стрімголов примчалася перелякана
мама з іще зовсім малесенькою
сестричкою на руках. Ніколи не
забуду, як вона цілувала мене з
Васильком, ридала від щастя,
що ми залишилися живими, й
знову кидалася нас обіймати і
заціловувати.
Будинок згорів дощенту. Та
багатодітна сім’я не впала у відчай. Тоді дідусь із бабусею сприйняли цей випадок зі справжньою
християнською смиренністю.
І Бог нагородив їх ще більшою
силою духу і вірою. По кількох
роках дідусь з бабусею звели
новий великий будинок, але
вже не в селі, а в Хотині, завели
господарство, ще більше, ніж
було раніше. І вже тоді в усьому
Хотині дізналися про сім’ю Андронатіїв, адже дідусь – майстер
на всі руки – ремонтував побутову техніку ледь не в кожній
хотинській оселі, а бабуся пекла
найсмачніші в окрузі пампушки,
якими й досі частує всіх гостей, а
їх, повірте, дуже багато.
За характером мій дідусь
– лідер. Він постійно горить
всілякими ідеями та проектами.
Певне, тому вже у доволі зрілому віці вступив до хотинського

козацтва. Минуло кілька років
– і козаки-побратими побачили у Василеві сильну вольову
людину, яка завдяки своїй мудрості і рішучості, може навести
лад не лише у власній родині чи
господарстві, але й у великому
колективі однодумців.
– Йому бути отаманом!, – одностайно вирішили козаки.
Так і сталося. Відтоді протягом 20 років козацьке братство
на щорічних зборах знов і знову
затверджує на посаді очільника
мого дідуся, бо працьовитішої
і надійнішої людини годі й
шукати.
Дідусь і бабуся прожили нелегке життя, важко працювали
й виховали трьох дітей. Вони
– чудовий приклад для наслідування не лише для своїх
онуків, але й для кожного, хто
ще тільки збирається стати на
весільний рушник. А фундамент їхнього життєвого успіху
– любов. Тож і не дивно, чому
в стареньких досі, як і ранньої
молодості, цілковитий лад у величезному господарстві: за що
б вони не бралися, усе роблять
із величезною любов’ю.
Що ж, новорічні свята тривають і я знову й знову повертаюсь у чудову різдвяну казку,
автори якої – дідусь Василь і
бабуся Ліда.
Емма АНТОНЮК, «Версії»
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Версії

• 7 січня – Різдво Христове
• 19 січня – хрещення Господнє
• 15 лютого – Стрітення Господнє
• 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці
• 19 серпня – Перетворення Господнє
• 28 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці
• 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці
• 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
• 4 грудня – Введенння до храму Пресвятої Богородиці

• 28 березня – Вхід Господень до Єрусалиму (Вербна неділя)
• 13 травня – Вознесіння Господнє
• 23 травня – День Святоі Трійці, П’ятдесятниця.

• 14 січня – Обрізання Господнє
• 7 липня – Різдво Йоанна Предтечі
• 12 липня – Першоверховних апостолів Петра й Павла
• 11 вересня – Усікновення голови Йоанна Предтечі
• 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці

• 15 лютого – 3 квітня – Великий піст
• 31 травня – 11 июля – Петрів піст
• 14 – 28 серпня – Спасівський піст
• 28 листопада – 6 січня – Різдвяний піст

Щосереди й щоп’ятниці, за винятком суцільних седмиць і святок
• 18 січня – Надвечір’я Водохреща
• 11 вересня – Усікновення голови Йоанна Предтечі
• 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього
• 7 – 17 січня – Святки
• 24 – 30 лютого – Митаря й фарисея
• 7 – 14 лютого –- Масниця
• 4 – 10 квітня – Великодній тиждень
• 23 – 29 червня – Троїцький тиждень
•
•
•
•
•
•
•

6 лютого – Субота м’ясопусна
27 лютого – Субота 2-ї седмиці Великого посту
6 березня– Субота 3-ї седмиці Великого посту
13 березня – Субота 4-ї седмиці Великого посту
13 квітня– Радуниця
22 травня- Субота Троїцька
30 жовтня - Субота Дмитрівська
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світ
тиждень що минає

8 січня – Інтернет-гігант «Google» засновує власну енергетичну
компанію «Google Energy».
9 січня – За підсумками 2009-го
Китай став лідером світового експорту.
10 січня – Федеральна прокуратура США припинила розслідування справи Девіда Копперфільда,
якого звинувачують у зґвалтуванні.
11 січня – Землю добряче
потрусило: 6,5 балів за Ріхтером у
Каліфорнії, 6,3 – на Соломонових
островах, 5 – в Індонезії. Даних про
жертви і руйнування немає.
12 січня – 7-бальний землетрус на Гаїті. Кількість жертв і руйнувань вимірюється мільйонами.
13 січня – На виборах президента Хорватії переміг соціал-демократ Іво Йосипович.
14 січня – Барак Обама просить конгрес США додатково виділити $33 млн. на війну в Іраку та
Афганістані.
хронограф

15 січня

1986 – Генсек ЦК КПРС Михайло
Горбачов проголосив «Програму поетапної ліквідації до 2000 року всіх
видів ядерних озброєнь». Народилися драматурги Жан Батист Мольєр
(1622) та Олександр Грибоєдов (1794),
математик Софія Ковалевська (1850),
поети Міхай Емінеску (1850) та Осип
Мандельштам (1891), баптистський
священик, діяч негритянського руху
за рівноправ’я, лауреат Нобелівської
премії миру Мартін Лютер Кінг
(1929).

16 січня

1547 – Іван Грозний вінчаний на
царство. 1920 – в США набув чинності «сухий» закон. 1963 –уперше
пілотом авіалайнера на міжнародній
лінії стала жінка. Англійка Івонн
Поуп пілотувала авіарейс з Лондона
в Дюссельдорф.

17 січня

1209 – Заснування Кембриджського університету. 1990 – американськими авіанальотами на Ірак
почалася операція «Буря в пустелі».
Народилися: Бенджамін Франклін,
автор Декларації незалежності США
(1706), Антон Чехов, письменник і
драматург (1860), Костянтин Станіславський, актор, режисер, засновник
МХАТ (1863), Мухамед Алі, боксер
(1942)

18 січня

1886 – випущений перший
у світі автомобіль. Народилися:
Алан Александр Мілн, англійський
письменник, «батько» Вінні Пуха
(1882), Тамара Гвердцителі, співачка
(1962).

19 січня

1903 – Оголошено проведення
першої велогонки «Тур де Франс».
1915 – У Парижі запатентована неонова рекламна вивіска. Народилися:
Мухаммед, ісламський пророк, засновник ісламу (570). Едгар Аллан
По, письменник (1809), Дженіс
Джоплін, рок-співачка (1943).

20 січня

Народилися: Володимир Бехтерєв, нейрофізіолог і психіатр (1857),
режисери Федеріко Фелліні (1920) та
Девід Лінч (1946).

21 січня

1954 – У США спустили на воду
перший підводний човен з атомним
реактором «Наутілус».
Народилися Ігор Мойсєєв, хореограф (1906), Пласідо Домінго,
оперний співак (1941), актори
Джина Девіс (1957) та Дмитро
Харатьян (1960).
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Політ на Марс
В Європейському космічному агентстві завершено відбір росіян до екіпажу,
який візьме участь в експерименті «Марс-500». Крім
них буде відібрано ще двох
космонавтів з інших європейських країн.
У ході цього експерименту змоделюють політ на Червону планету.
Добровольці проведуть у
спеціальному зачиненому
комплексі 520 діб. З них
250 діб «триватиме» політ
до Марсу, 240 – зворотній
шлях, а ще 30 днів триватиме робота на «марсіанській» поверхні.
Експеримент відбуватиметься в Інституті медикобіологічних проблем Російської академії наук.

Основна мета проекту
– вивчення психологічної
взаємодії людей під час тривалого космічного перельо-

ту. При цьому деякі фактори
справжнього космічного
польоту не відтворюються
– наприклад, невагомість
чи радіація.
Експеримент стане третім за рахунком. Попередній
завершився у липні 2009-го.
Він тривав 105 діб. Експериментували четверо: росіян,
француз і німець.

Культурні столиці
Німецьке місто Ессен,
розташоване на заході країни, офіційно назване культурною столицею Європи
2010-го. Крім самого Ессена, статус культурної столиці
отримала також Рурська область Німеччини, у якій він
розташований. Нині в Ессені відбувається фестиваль з
нагоди визначення нової
культурної столиці Європи.
Серед гостей фестивалю
– федеральний президент
Німеччини Хорст Келлер і
президент Єврокомісії Жозе
Мануель Баррозу.
Незважаючи на рясні
снігопади в Німеччині, організатори фестивалю не

мають наміру вносити зміни
до програми заходів. Крім
того, за необхідності відвідувачам видаватимуться
грілки для рук, накидки і
теплі пледи.
Статус культурної столиці Європи присвоюється
за ініціативою Євросоюзу, починаючи від 1985-го.
Мета визначення культурних столиць – залучення
туристів і додаткове фінансування регіонів. 2009-го
цей титул носили литовська
столиця Вільнюс, а також
австрійський Лінц. 2010-го
це будуть також турецький
Стамбул і угорське місто
Печ.

Індекс «Біг Маку»
Ж у р н а л
« T h e
Economist» опублікував «індекс «Біг Мака», який оцінює купівельну спроможність національних валют за
одним показником: скільки
коштує знаменитий гамбургер від «McDonald’s».
За підрахунками журналу,
найбільш переоцінена валюта світу – норвезька крона. В
Осло за популярний гамбургер споживачеві доведеться
віддати більше $7. У Китаї,
валюта якого недооцінена
відносно американського
долара майже на 50%, «Біг
Мак» обійдеться покупцеві
в $1,83. У Росії, де вартість
«Біг Мака» – $2,34, рубль не-

дооцінений відносно долара
більш ніж на 30%.
Вибір «Біг Мака» як індикатора валют пояснюється тим, що він продається
майже в усьому світі. Деякі
банки використовують також для подібних розрахунків «індекс iРod».
Наприк лад, швейцарський банк UBS підрахував,
скільки часу треба городянам в різних країнах, щоби
заробити на «Біг Мак». З’ясувалося, що середньостатистичному жителеві мегаполісу для покупки сендвіча
потрібно пропрацювати 37
хв, а москвичеві – 21 хв.
«Продуктові індекси» застосовуються
не тільки для
визначення
купівельної
спроможності
національних
валют, але і для
наочнішої передачі інформації про достаток жителів
країни.

Штрафують
мільйонерів

У Швейцарії суд
оштрафував любителя швидкої їзди на
рекордну суму – $290
тис. Мільйонера, ім’я
якого не розголошується, затримали після того, як його авто
«Ferrari Testarossa»
промчало зі швидкістю 137 км/год на
сільській дорозі. «Обвинувачений ігнорував елементарні
правила руху, захоплений
швидкістю, яку здатне розвинути його потужне авто»,
– йдеться в рішенні суду.

Штраф розрахували виходячи з вартості статків
порушника – $22 млн., а
також з урахуванням того,
що це не перше порушення
ПДР, яке він вчинив.

Біолог – це круто
Журнал «Forbes» оприлюднив десятку найкращих і
найгірших професій на американському ринку праці
2010-го.
До переліку найкращих
професій увійшли актуарій
(спеціаліст з оцінки фінансових ризиків), фахівець,
який займається підрахунком збитку і компенсацій
для страхових і соціальних
компаній, інженер програм-

ного забезпечення, аналітик комп`ютерних систем,
біолог, історик, математик,
бухгалтер, помічник стоматолога, статистик, помічник
адвоката.
Найгіршими професіями
визнали різноробочого в
нафтовидобувній промисловості, фермера, лісоруба,
зварювальника, будівельника, металурга, листоноші й
таксиста.

«Двійка» за нікаб

Екзаменаційним комісіям в Єгипті категорично
заборонено видавати екзаменаційні квитки і приймати відповідні листи у
мусульманок в нікабах.
У відповідь на ці заходи
студентки-мусульманки, які
дотримуються суворих норм
в одязі, розв’язали проблему,
одягаючи медичні маски,
носіння яких в умовах загрози епідемії грипу A/H1N1 не
заборонено.
Суперечки про нікаби
в Єгипті ведуться багато
років. Більшість мусульманок у країні носять хіджаб
(хустку, що покриває волосся, але залишає відкритим

обличчя). Водночас останніми роками багато жінок в
Єгипті закривають обличчя
нікабом, що викликає занепокоєння влади, яка намагається зупинити цей процес.
Торік до боротьби з нікабами приєдналися найбільші
ВНЗ країни, с т у рбовані
«дивним» різким збільшенням кількості студенток,
які закривають обличчя на
період екзаменаційних сесій. Керівники університетів
стверджують, що нікаби
ускладнюють посвідчення
особи екзаменованих, а
також відкривають великі
можливості для порушень
під час складання іспиту.

«Розумні» ліфчики
У Парижі відбудеться
виставка спідньої білизни,
на якій буде представлено
останні новинки в цій галузі. Зокрема, демонструватимуть бюстгальтери, що
надуваються й здуваються,
залежно від температури
тіла, а також білизну, яка
приховує сліди старіння.
Го л л а н д с ь к і д и з а й н е р и
предс тавлять бюс тгальтер-піжаму, що згладжує
зморшки в області грудей,
коли жінка спить.
Фахівці зі словенської
фірми презентують створений для флірту розумний
бюстгальтер: він містить

спеціальну піну, яка розширює ться під впливом
тепла. Ця технологія була
запатентована NASA ще в
1960-ті роки.
Французька фірма представить лінію спідньої білизни, виготовленої з молочних
білків, що містить 10 амінокислот, які зволожують
шкіру. Творці стверджують,
що їхня тканина перевершує
за тактильними відчуттями
вироби з атласу.
Усього на паризькій виставці буде представлено
близько 20 000 видів білизни
від виробників зі 100 країн
світу.
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Будемо вічно
молоді?

Еліксир молодості винайшли науковці львівського
Національного медичного
університету ім. Данила
Галицького. Вони отримали
патент на винахід «Спосіб
омолодження організму»
від Держдепартаменту інтелектуальної власності.
Новий спосіб передбачає введення лікувального
препарату з одночасним
насиченням організму амінокис лотами, жирними
к и с л ота м и , в іта м і н а м и ,
мікроелементами та антиоксидантами. Внутрішньовенно вводиться розчин
стрептокінази, яка більше
відома під комерційною
назвою строкіназа, в суміші
з гепарином. Омолоджувальні процедури тривають
упродовж двох тижнів.
Для обгрунтування запропонованого засобу про-

ведені експериментальні
дослідження на білих щурах. Тваринам обох статей
віком понад 2 роки регулярно вводили стрептокіназу
з гепарином. Одночасно
насичували організм амінокислотами та антиоксидантами: поїли гризунів
коктейлями з біологічно
активними добавками. В
усіх піддослідних тварин
значно покращилась моторна активність та апетит,
відновився блиск шерсті.
П р о те н а й б і л ь ш п е реконливим доказом на
користь інновації стало
відновлення у піддослідних тварин репродуктивної функції. Дві третини
самок, які через солідний
вік уже не вагітніли, дали
жит тєздатне потомство,
а кілька завагітніли повторно.

Працюватимемо
на поляків?
Польська влада зберегла
у 2010 році для громадян
України, Білорусі та Росії
можливість працевлаштування без офіційного дозволу упродовж 6-ти місяців
на рік. Для такого працевлаштування достатньо, аби
працедавець зареєстрував
відповідну заявку в центрі
працевлаштування. Як повідомили в українському
консульстві у Варшаві, відповідні зміни внесло до
своєї постанови Міністерство праці та соціальної
політики Польщі.
Зокрема, міністерство,
яке від 2007-го до 2010-го
запровадило можливість
роботи без дозволів для
українців, білорусів та росіян у формі експерименту,
вирішило зробити такий
механізм сталим.

Польща спростила доступ на внутрішній ринок
праці для громадян країн,
які мають з нею безпосередній кордон ще 2007-го, для
того, щоби компенсувати
дефіцит трудових ресурсів,
викликаний масовою трудовою еміграцією поляків.
Від початку дії спрощеного порядку працевлаштування в кінці липня 2007-го
до липня 2009-го польські
працедавці зареєстрували
такі заявки для більш як 280
тисяч українців. У першій
половині минулого року
на українців зареєстровано
майже 120 тис. заявок у
той час, як за весь 2008-й
їх було трохи більше 140
тисяч. Понад 90% усіх заявок на працевлаштування
реєструється на громадян
України.

Як не крути, –
треті з кінця
Україна посіла 68-ме
місце за якістю життя в світі.
Відповідне щорічне дослідження про індекс якості
життя оприлюднив ірландський журнал «International
Living».
Уже вп’яте рейтинг очолює Франція. До десятки
найкращих увійшли також
Австралія, Швейцарія, Німеччина, Нова Зеландія,
Люксембург, США, Бельгія,
Канада та Італія. Серед пострадянських країн найвищий індекс у Молдови (!),
Україна – після неї, потім
– Грузія та Вірменія, а після
них – Білорусь та Росія.
Індекс якості життя
обчислюють за багатьма
параметрами, серед яких
вартість житла, рівень культури, економіки, екологія,
свобода слова, охорона здоров’я тощо.
За показником «Зеленого індексу європейських
міст» найбільш забруднена

«Артек» підпорядкований
Державному управлінню
справами президента, ГУ
МВС України в АРК не мало
доступу до документів КРУ.
Перевірка фінансової діяльності «Артеку» триває.

діа, ведмідь, якому, можливо, від одного до двох років,
найімовірніше потрапив до
Польщі з України – втік з
приватного зоопарку. Міська влада запевнила, що ведмідь не завдав жодної шкоди
мешканцям Перемишля. А
загалом у Польщі живе понад 100 ведмедів, понад 90%
яких – у Підкарпацькому
воєводстві (прикордонний
район з Україною).

Футбольний
рейтинг

Новий скандал в
«Артеку»
Ялтинська міліція офіційно задокументувала факти нецільового використання
в Міжнародному дитячому
центрі «Артек» 10 млн. грн
бюджетних коштів.
Головне контрольноревізійне управління
перевірило фінансовогосподарську діяльність
«Артеку» за період від
1 березня 2005 року до
1 вересня 2007-го і виявило фінансові порушення на суму 301,6
млн. грн. Як зауважили
в міліції, оскільки МДЦ

столиця континенту – Київ.
Українська столиця отримала найгірші оцінки за
категоріями: якість повітря,
викиди вуглекислого газу,
використання землі та енергії. Крім того, як відзначали
автори дослідження, через
економічне зростання, яке
спостерігалося в Україні
в попередні роки, в Києві
різко побільшало власників
авт, що призвело до збільшення заторів на автошляхах і посилило забруднення
повітря.
За даними Всесвітнього
банку, в рейтингу європейських країн за рівнем
ВВП на душу населення з
урахуванням купівельної
спроможності Україна виявилася третьою з кінця.
За оцінками банку, ВВП на
душу населення в Україні
ск ладає близько $7 тис.
За цим показником наша
країна випередила тільки
Молдову та Албанію.

Ведмідьемігрант
У польському Перемишлі, на кордоні України
з Польщею упіймали молодого ведмедя, який кілька
годин мандрував вулицями
міста. Мисливцям довелося
кілька разів стріляти у звіра
зарядами зі снодійним,
поки воно подіяло. Після
цього ведмедя доставлено
до міського притулку для
звірів.
За даними польських ме-

Московське «Динамо»
домовилося з «Ліверпулем»
про перехід нападника Андрія Вороніна.
Вартість трансферу становить 2 млн. євро. Воронін
уже погодив умови особистого контракту.
Усі документи буду ть
оформлені до кінця тижня.
ФК «Шахтар» за підсумками 2009-го посів четверте
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місце у світовому рейтингу команд
за версією
Міжнародної федерації футбольної історії та
статистики
(IFFHS). На
першому місці у рейтингу
IFFHS іспанська «Барселона», на другому – англійський «Челсі»,
на третьому – «Манчестер
Юнайтед».
ФК «Динамо» (Київ)
займає 41-ше місце, харківський «Металіст» – 98ме, донецький «Металург»
– 103-тє, сімферопольська
«Таврія» – 299-те, полтавська «Ворскла» – 316-те і
дніпропетровський «Дніпро» – 348-ме.

тиждень що минає

8 січня – Україна розрахувалася за грудневий газ з РФ з
власних валютних резервів – президент Ющенко.
9 січня – «Шахтар» придбав
ще одного легіонера – 19-річного
бразильця Дугласа Кошта.
10 січня – Кількість умисних убивств 2009-го зменшилася
майже на 9 відсотків – міністр
Луценко.
11 січня – Про своє бажання взяти участь в «Євробаченні-2010» заявили Віталій Козловський і Наталя Валевська.
12 січня – За повідомленнями ЗМІ від харчового отруєння
в Ялтинському зоопарку «Казка»
від харчового отруєння померла
тигриця Тигрюля, подарована
Тимошенко. Адміністрація звіринця інформацію спростовує.
13 січня – Позачергове засідання ВР, ініційоване БЮТ щодо
питання заборони голосування на
дому.
14 січня – Про своє закриття оголосила газета «Известия
в Украине».
хронограф

15 січня

1992 – затверджено музичну
редакцію гімну України, автором
якої є Михайло Вербицький. Народилися Архип Куїнджі, художник (1841), Агатангел Кримський,
історик, письменник, перекладач,
один з організаторів Академії наук
України (1871).

16 січня

1918 – Центральна Рада ухвалила
закон про створення армії добровольців. 1919 – Директорія оголосила війну більшовицькій Росії. 1954
– місто Проскурів перейменоване
на Хмельницький. 1983 – народився Андрій Русол, захисник збірної
України з футболу, капітан дніпропетровського «Дніпра».

17 січня

1991 – Папа римський Іван
Павло II заснував в Україні грекокатолицьку ієрархію.

18 січня

1654 – Переяславська Рада
ухвалила рішення про перехід
України під протекторат Московського царства. Народився Володимир Антонович, історик, археолог,
етнограф (1824).

19 січня

Православний світ святкує Водохреще.
1912 – народився Тимофій
Левчук, режисер («Дума про Ковпака»).

20 січня

2001 – президент Кучма звільнив з посади Юлію Тимошенко,
віце-прем’єра уряду Ющенка.

21 січня

1919 – Відбулися Закарпатські
всенародні збори, де ухвалили
рішення про возз’єднання Закарпаття з Україною.
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Голосувати вдома може будь-хто!
Крок назустріч людям чи черговий засіб фальсифікації?

4 січня ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої
дільниці виборець не зобов’язаний надати довідку про те, що
він не може пересуватися самостійно. Погляди на це рішення
розділилися. «Шлюз для фальсифікацій – відкрито» – стверджують БЮТівці і оскаржують
рішення в суді. Проте 8 січня
Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив
правомірність рішення ЦВК,
тобто не задовольнив позов

Юлії Тимошенко. Тож цими
днями голова фракції БЮТ
у Чернівецькій обласній раді
СІЛЬВІЯ ВІЩУК повідомила:
БЮТ ініціюватиме позачергове
засідання Верховної Ради для
розгляду цього питання.
– Що таке голосування
на дому без жодного підтвердження такої потреби? Це
значить, що з урнами будуть
їздити, будуть невідомо в кого
брати бюлетні і дорогою їх
вкидати, контролю жодного
не буде, – коментує Сільвія

Віщук.
Представники БЮТ в ухваленні такого рішення вбачають
задум регіоналів сфальсифікувати результати виборів,
адже більшість членів ЦВК, що
проголосували за вищезгадане
рішення, є представниками
Партії регіонів. Тож, на думку
пані Віщук, якщо голосування
на дому таки практикуватиметься, на окремих дільницях
стануть можливими фальсифікації до 10% голосів.
Натомість представники

Партії регіонів наголошують
на тому, що голосування вдома
дозволяється Конституцією
України і подібні рішення лише
захищають права громадян на
волевиявлення.
Експерти ж прогнозують:
незважаючи на те, застосовуватимуться «подорожуючі урни»
чи ні, старі, добре знані способи
фальсифікації все ж матимуть
місце. Тож з наближенням виборів слова «двійники», «каруселі» та «мертві душі» набудуть
нового, чи добре забутого по-

літичного значення.
Емма АНТОНЮК, «Версії»

«Припиніть поливати Прем’єр-міністра брудом і
висувати неправдиві звинувачення на її адресу»

Відкритий лист академіка та громадського діяча Мирослава
Поповича до Президента Ющенка
Наступним президентом України може стати або Юлія
Тимошенко, або Віктор Янукович. Інших варіантів немає. І
виходить так, що Ви, поливаючи брудом Прем’єр-міністра,
об’єктивно виступаєте на боці лідера Партії регіонів.
Шановний пане Президенте! Звернутися до Вас з відкритим листом мене
змусила Ваша риторика, якою Ви користуєтеся, спілкуючись з людьми під час
своїх передвиборних поїздок країною.
Уся вона повна зневаги до Прем’єрміністра Юлії Тимошенко, зневаги,
що переходить у ненависть і якусь невмотивовану злобу. Якщо називати речі
своїми іменами, то можна сказати, що
Ви ведете відверту війну проти Прем’єрміністра. Це війна проти жінки, яка, на
відміну від Вас, має честь не відповідати
на огульні звинувачення та безпідставну
критику-лайку.
Я добре розумію, що зараз у країні
триває президентська виборна кампанія.
Відповідно, існує своя логіка політичної
боротьби, яка не передбачає проявів лояльності до конкурентів. Але ж не можна
переходити ту межу, за якою втрачається
власна гідність і порядність. Це – амо-

рально й гидко. Це непорядно і як для
чоловіка, і як для політика, але ще більше це неприйнятно для Вас як для глави
держави. Президент не має морального
права діяти таким чином, бо тут йдеться
вже не про Вашу особисту репутацію, а
про репутацію всієї країни.
Шановний Вікторе Андрійовичу!
Може, я зараз відкрию страшну для Вас
правду, але на сьогодні всім добре зрозуміло: Ви не маєте жодного шансу ані
для перемоги в президентській кампанії,
ані для виходу в другий тур виборів. І тут
не час та й не місце для того, щоб аналізувати, чому так сталося, чи розглядати
Ваші помилки й прорахунки.
Головний факт полягає в тому, що
наступним президентом України може
стати або Юлія Тимошенко, або Віктор
Янукович. Інших варіантів немає. І виходить так, що Ви, поливаючи брудом

Прем’єр-міністра, об’єктивно виступаєте на боці лідера Партії регіонів.
Враховуючи примарність Ваших
шансів на перемогу, можемо стверджувати, що Ви, принижуючи Юлію Тимошенко, виступаєте агітатором Віктора
Януковича. Йдеться про те, що Ви, Вікторе Андрійовичу, штовхаєте Україну
в обійми кандидата в президенти з дуже
сумнівною репутацією.
Для багатьох людей, які вважають
себе демократами та орієнтовані на загальноєвропейські цінності, це – абсолютно неприйнятний вибір. Адже йдеться про вибір Україною цивілізаційного
шляху. Або ми будемо йти до Європи, або
будемо згортати демократичні процеси
і втрачати національний суверенітет. І
саме з утратою суверенітету я пов’язую
ймовірний успіх Віктора Януковича на
президентських виборах.
Для мене абсолютно неприйнятною
є Ваша теза про якусь прокремлівську
коаліцію. Адже саме Ви свого часу вносили подання на призначення прем’єрміністром Віктора Януковича, Ваша
фракція голосувала за його кандидатуру

в парламенті, Ваші міністри працювали
в його уряді, Ви підписували з ним універсали та меморандуми.
У 2004 році, Вікторе Андрійовичу,
Юлія Тимошенко прийшла Вам на допомогу і, не шкодуючи себе, вела боротьбу
за Вашу перемогу на президентських виборах. Сьогодні, якби ми говорили про
порядність, справою честі для Вас було
б вчинити так само стосовно неї.
Якщо ж для Вас такий варіант є неприйнятним, то я все ж таки закликаю
Вас припинити поливати Прем’єр-міністра брудом і висувати неправдиві звинувачення на її адресу, а також зберегти
залишки вчорашнього авторитету
Мирослав ПОПОВИЧ, професор, академік
НАНУ
Довідка: Мирослав ПОПОВИЧ – людина авторитетна в українському суспільстві та знана за межами нашої
країни. Він – доктор філософських наук,
академік Національної академії наук
України, директор Інституту філософії
ім. Г. Сковороди, лауреат Шевченківської
премії.

80% відзначили, що не довірять свою дитину
вчительці, яка двічі сиділа в тюрмі

А чи готові українці довірити двічі засудженому Януковичу цілу країну?
Закон суттєво обмежує можливості судимого громадянина обіймати посади на державній службі, у правоохоронних органах та в різних сферах громадського життя. Про
це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на депутатське
звернення Сергія Соболєва.

Як раніше повідомлялося, Сергій
Соболєв звертався до Міністерства із проханням роз’яснити, чи має право «двічі
судимий Віктор Янукович балотуватися
на пост Президента України». Він просив
також поінформувати, які загалом «обмеження накладає чинне законодавство
України для осіб, які були засуджені за
кримінальні злочини, при прийомі на
роботу на державну та дипломатичну
службу, при зарахуванні на службу до
правоохоронних органів і Збройних Сил,
при вступі до вищих навчальних закладів,
при усиновленні дітей тощо».
Мінюст, зокрема, повідомив, що для
судимих громадян існують обмеження
щодо призначення на посади в державних
органах влади, їхньому апараті, органах
місцевого самоврядування, проходження
служби у Збройних Силах та правоохоронних органах, а також перебування на

дипломатичній службі.
Крім цього, в листі-роз’ясненні за підписом міністра юстиції Миколи Оніщука
повідомлено наступне: «Щодо інших
обмежень прав громадян, пов’язаних із
наявністю судимості, зазначаємо, що,
відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 212 Сімейного
кодексу України, не можуть бути усиновлювачами особи, які були засуджені за
злочини проти життя і здоров’я, волі, честі
та гідності, статевої свободи та статевої
недоторканості особи, проти громадської
безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їхніх аналогів або
сировини, а також за злочини, передбачені
статтями 148, 150, 150-1, 164, 166, 167, 169,
181, 187, 324, 442 Кримінального кодексу
України, або мають непогашену чи не
зняту в установленому законом порядку
судимість за вчинення інших злочинів».

У своєму листі відомство наголошує, що обмеження не стосуються осіб,
з яких була знята судимість. Проте,
Сергій Соболєв має сумнів, що з Віктора Януковича судимості були зняті у
встановленому законодавством порядку,
адже правоохоронні органи кілька років
розслідували кримінальну справу щодо
ймовірної фальсифікації цієї процедури.
Так, улітку 2005 року прес-служба Генпрокуратури повідомляла, що прокуратура Донецької області встановила, що
протягом 2002-2004 років посадові особи
Апеляційного суду області підробили дві
постанови президії Донецького облсуду
від 27.12.1978 про нібито скасування
двох вироків щодо Януковича. Йшлося
про вироки народного суду Єнакієвого
від 15.12.1967 року за ст. 141 ч. 2 Кримінального кодексу УРСР із закриттям
виробництва по кримінальній справі і
від 18.07.1970 року за ст. 102 КК УРСР із
закриттям виробництва по кримінальній
справі. А в 2006 році в кількох авторитетних ЗМІ, із посиланням на правоохоронців, була розповсюджена інформація про
те, що експертиза документів про зняття
судимостей з Віктора Януковича під-

твердила факт їхньої фальсифікації. Соболєв підкреслив, що встановлений факт
знищення документів, які безпосередньо
стосуються кримінальних справ, порушених проти Януковича, і тепер складно
з’ясувати правду в цій історії.
Народний депутат також наголосив
на тому, що більшість українців (57,5%)
вважають: особа, яка була засуджена за
скоєння карних злочинів, навіть якщо
її судимість була знята в установленому
законом порядку, не повинна мати право бути обраною президентом. Про це
свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Центром Разумкова в
жовтні 2009 року.
Соболєв нагадав дані соцдослідження
того ж Центру в жовтні 2004 році, коли
80% опитаних відзначили, що не довірять
свою дитину вчительці, яка двічі сиділа
в тюрмі або вихователю з подібною біографією.
«А чи готові українці довірити двічі
засудженому Януковичу цілу країну?»,
– ставить справедливе запитання парламентарій.
Олексій БУЛГАКОВ, за матеріалами сайту
БЮТ
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Декларації вже
приймають
Від 1 січня органи податкової
служби почали приймати від громадян декларації про доходи, отримані
2009-го.
Їх мають подавати громадяни,
які 2009-го отримували:
■доходи від осіб, які не є підприємцями або підприємствами,
■доходи з-за кордону,
■доходи, з яких податок не утримувався.
Крім того, дек ларуванню підлягають такі доходи:
■вартість подарунків, отриманих
від фізичних осіб, які були нотаріально посвідчені;
■дохід у вигляді вартості успадкованого майна ;
■доходи від здачі в оренду фізич-

ній особі нерухомого майна;
■при отриманні нецільової благодійної допомоги від фізичної особи у сумі понад 940 грн;
■ і н в е с т и ц і й н и й п р и бу то к в і д
здійснення операцій з цінними
паперами та корпоративними правами;
■суму заборгованості фізичної
особи – боржника перед кредиторами щодо якої минув строк позовної давності.
Декларація подається до ДПІ за
місцем податкової адреси платника.
Там же кожний платник може отримати безкоштовно бланк декларації.
Допомогу у заповненні декларації
податківці надають безкоштовно,
на прохання декларанта.

Податкова соціальна
пільга-2010
При отриманні зарплати від працедавців працівники мають право
на податкову соціальну пільгу, яка
зменшує суму доходу для обчислення
податку з доходів фізичних осіб, яка
перераховується до бюджету. 2010го ця пільга надається громадянам,
якщо розмір їхнього щомісячного
доходу не перевищує 1220 грн.
Податкова соціальна пільга для
будь-якого платника податку у 2010
році становить 434,50 грн.
Підвищена податкова соціальна
пільга (150% або 651,75 грн) надається таким категоріям платників:
■ самотнім матерям чи батькам
(опікунам, піклувальникам) – з
розрахунку на кожну дитину до 18
років;
■ тим, хто утримує дитину-інваліда – з розрахунку на кожну дитину
до 18 років;
■ вдівцям або вдовам;
■ особам, що віднесені до 1-ї та 2-ї
категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

■ учням, студентам, аспірантам,
ординаторам, ад’юнктам;
■ інвалідам I або II групи, у тому
числі з дитинства;
■ о с о б а м , я к и м п р и с уд ж е н о
довічну стипендію як громадянам, що
зазнали переслідувань за правозахисну
діяльність, включаючи журналістів.
У розмірі 200% (869 грн), податкова соціальна пільга надається
громадянам:
■ які мають та виховують трьох або
більше дітей до 18 років – з розрахунку на кожну таку дитину;
■ Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної
праці або повним кавалером ордена
Слави чи ордена Трудової Слави;
■ учасникам бойових дій під час ІІ
Світової війни.
Для отримання права на податкову соціальну пільгу громадянам
необхідно написати працедавцю
заяву та надати відповідний пакет
документів, що підтверджують право
на отримання пільги.

Посилено відповідальність платників
Запроваджено відповідальність
платників податків за умисне ухиляння від оподаткування.
Зокрема, платники податку, які
використовують податкову пільгу
не за призначенням та/або всупереч
умовам чи цілям її надання, згідно із

законом з питань відповідного податку чи збору, а також будь-які інші
особи, що використовують податкову
пільгу, яку для них не призначено,
в в а ж а ють с я та к и м и , щ о у м и с н о
ухиляються від оподаткування. Такі
особи додатково до штрафів, за наявності підстав для їхнього
нак ладання, сплачують
суму податків, що підлягала
нарахуванню без застосування податкової пільги,
а також штраф – 200% від
такої суми.
Сплата штрафу не звільн яє таких осіб від юридичної відповідальності за
умисне ухиляння від оподаткування.
За матеріалами ДПА в
Чернівецькій області
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За землю
платитимуть менше
До 30 червня продовжене застосування коригувального коефіцієнту
0,8 до нормативної грошової оцінки,
яка використовується для розрахунку
орендної плати за земельні ділянки у
Чернівцях.
Станом на 1 грудня 2009-го у Чернівцях проведено 660 перерахунків

орендної плати із застосуванням цього
коефіцієнту. Загальні втрати бюджету
– 6,6 млн. грн, зокрема місцевого
бюджету – 4,95 млн. грн. За попередніми підрахунками, у І півріччі цього
року міський бюджет від застосування
коригувального коефіцієнту втратить
3,15 млн. грн.

Будуєш – плати!
Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування у Чернівцях, зобов’язаний
взяти пайову участь у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста.
Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – це кошти, що підлягають перерахуванню замовником до бюджету
міста не пізніше одного місяця після
прийняття в експлуатацію об’єкта
забудови.
Граничний розмір пайового внеску замовника з урахуванням не
заборонених законом інших відрахувань, встановлених міською радою,
не може перевищувати:
■ 10% загальної кошторисної
вартості будівництва (реконструкції)
об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім
закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);
■ 4% загальної кошторисної вартості – для житлових будинків, будівель закладів культури та освіти,
медичного і оздоровчого призначення.
До пайової участі замовники не
залучаються при будівництві:
■ об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної
влади або місцевого самоврядування
за рахунок коштів державного та/або
місцевих бюджетів;
■ будинків житлового фонду соціального призначення та доступного
житла;
■ об’єктів комплексної забудови
територій, що здійснюється на конкурсній основі;
■ об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих
внаслідок стихійного лиха чи техно-

генних аварій;
■ об’єктів соціальної сфери за
умови передачі їх у власність територіальної громади Чернівців;
■релігійно-культових споруд;
■об’єктів на земельних ділянках,
що придбані на конкурентних засадах або прямим викупом у міської
ради за умови, що не буде змінено
їхнє цільове призначення;
■індивідуальних житлових будинків на земельних ділянках, переданих
у власність або наданих у користування, згідно з чинним земельним
законодавством;
■ підземно-надземних паркінгів,
як окремих об’єктів містобудування;
■ реставрації пам’яток архітектури, історії та культури, відтворення
втрачених об’єктів історико-архітектурної спадщини у частині площ, що
не перепрофільовуються.
Величина пайового внеску замовника визначається у договорі,
укладеному між замовником та міською радою, відповідно до загальної
кошторисної вартості будівництва.
П а й о в и й в н е со к в н о с ить с я у
грошовій безготівковій формі та
сплачується в повній сумі єдиним
платежем або частинами за графіком, що визначається договором,
шляхом їхнього перерахування на
рахунок, указаний у договорі про
пайову участь.
У разі несплати замовником або
сплати ним пайового внеску не в
повному обсязі, останній сплачує
штраф у розмірі 10% від суми несплаченого зобов’язання. Невиконання
та/або неналежне виконання Замовником взятих на себе зобов’язань
є підставою для відмови замовнику
в оформленні права власності на
об’єкт містобудування.

Хто дивиться
вперед
Інноваційні технології у виробництва торік у Чернівцях впроваджували
12 підприємств, 6 – почали використовувати альтернативні джерела
енергії та ресурсозбережні технології,
7 – освоїли нові види конкурентоспроможної продукції.
Впровадженням інноваційних технологій у виробництво займалися ТОВ
«Малбі-Захід» «Галс-2000», «БФБ»,
«Розма», «Рікка», ПП «Кліпсидра» та
«Мелауда», Чернівецький хлібокомбінат та «Арніка», АТЗТ «Імпульс», СП
«Мітаче», ПВКФ «Тонек».

На використання альтернативних
джерел енергії та ресурсозбережних
технологій перейшли Чернівецький
хлібокомбінат та Чернівецька меблева
фабрика, ПП «Мелауда», СП «Мітаче», УВП УТОГ, ТОВ «Розма».
Виробництво нових видів конкурентоспроможної продукції, які
знайшли місце на вітчизняному та
закордонних ринках освоїли ТОВ
«Галс-2000», «Малбі-Захід», «Розма»,
ПП «К ліпсидра», ВАТ «Арніка» та
Чернівецька меблева фабрика, АТЗТ
«Імпульс».
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Як розмовляє Ваша дитина?
Якщо після 5 років малюк не вимовляє
всіх звуків – час звернутися до фахівців

Останніми роками логопеди спостерігають тенденцію до збільшення
кількості дітей, що мають проблеми
мовлення. Найчастіше зустрічаються:
■ неправильна вимова звуків;
■ заміна та плутання звуків;
■ «ковтання» окремих звуків;
Батьки помиляються, коли думають, що ці проблеми минуть самі
і дитина «виговориться». Якщо Вашому малюкові вже виповнилося
5, а він не може вільно висловити
свою думку, негайно зверніться до
логопеда, адже дискомфорт у спілкуванні може погіршити успішність
дитини в навчанні, зробити малюка
відлюдькуватим і вплинути на розвиток особистості.
Ось перші ознаки того, що потрібно
звернутися до логопеда:
■ у 3-річному віці малюк неправильно вживає звуки с, з, ц
■ у 4 роки – ж, ш, ч, додає до слів
зайві звуки
■ в 5-річному віці не вимовляє л,
р, переставляє місцями, або «ковтає»
склади, оглушує дзвінкі
Запам’ятайте також: – якщо вчасно
не надати дитині допомогу, то в школі
у неї можуть виникнути серйозні про-

блеми при читанні та письмі.
У 6 років дитина повинна:
■ чітко вимовляти всі звуки
■ підбирати слова на заданий звук
■ на слух впізнавати звуки в слові
Для того, щоби попередити або усунути вади мовлення, необхідна значна
участь дорослих. Ось кілька порад, які
допоможуть запобігти появі дефектів
мови у Вашого малюка:
■ Розмовляйте з дитиною чисто і без
«сюсюкання» – малюк копіює мову
дорослих.
■ Спонукайте дитину до спілкування, ставте їй запитання, поступово
ускладнюйте їх.
■ Коли малюк робить помилки в
розмові, виправляйте їх тільки після
того, коли він закінчить фразу, аби
дитина була впевненою у собі.
■ Помилки у вимові дитини не повторюйте, одразу називайте правильний варіант.
■ Багато читайте дитині, просіть
переказувати прочитане, вивчайте з
нею вірші.
■ Оберігайте дитину від контактів
з людьми, які мають дефекти звуковимови.
■ Не дозволяйте малюку проводити

багато часу перед телевізором.
■ Не розповідайте дитині перед
сном страшних казок, хвилюючих історій; не залишайте малюка, коли він
боїться.
■ Виконуйте з малюком вправи для
пальчиків, малюйте, ліпіть з пластиліну, складайте пазли, мозаїки: дрібна

моторика рук стимулює розвиток
мовлення.
Народні скарби – вірші, скоромовки, пісеньки стануть надійними
помічниками у вихованні правильного
і виразного мовлення Вашої дитини.
Жанна АНТОНЮК, логопед ДНЗ №2

поради від Галини Карпенко

НЕжить?

Кілька порад, як швидко та надовго
позбутися від нежитю
■ Прополоскати горло сумішшю
часнику, розтертого з винним оцтом.
■ Подихати паром звареної картоплі
із часником.
■ Закладений ніс змащувати камфорним маслом або борним вазеліном.

■ Закапувати ніс соком чорної
редьки.
■ Полоскати горло розчином води
й прополісу.
■ Перед сном змащувати стопи
ніг маззю зі смальцю та порошку
полину.

Лікуємо
запалення легенів

Народні методи

■ При запаленні легенів корисно
заварювати чай зі звичайного тміну.
Вистачить 2-3 ч. л. на склянку окропу.
Напій настояти, додати меду. Вживати
гарячим.
■ 0,5 кг цибулі пропустити через
м‘ясорубку, додати 1 л. води, 1 ст.
л. меду та склянку цукру. Варити на
малому вогні 3 години. Настояти та
процідити в посудину, яка щільно
закривається. Вживати по 2 ст. л.3
рази в день.

■ 2 ст. л. зерна ячменю залити 1,5 л.
води, додати 2 ст. л. родзинок. Варити
в напівзакритій посудині на малому
вогні протягом години. Після приготування додати 1 ст. л. меду. Приймати
5-6 разів на день по 100 г.
■ Видушити сік з 0,5 кг цибулі, додати 300 г меду. Настояти протягом 2
тижнів в теплому місці. Вживати тричі
на день по 1 ст. л.
■ до 100 г морквяного соку додати
столову ложку меду. Вживати 2-3 рази
в день перед їжею. Запивати теплим
молоком.

Щоби малюки не
кашляли
Масаж з медом – 1 ч. л. меду нагріти
і втирати в груди та спину протягом 1-2
хв. Повторювати 2-3 дні.
Молоко з цибулею – 0,5 л молока
проварити з нечищеною цибулиною,
додати ложку меду. Вживати по 1 ч. л.
перед сном.
Корисно і смачно – до 1 ч. л. розтертих плодів фенхелю додати 0,5 ч. л.
гірчичного порошку, 5 чайних ложок
борошна, 1 ст. л. меду та вершкового
масла. Розділити масу на невеличкі
коржики до чаю.
Домашні цукерки – корінь кропиви заварити в сиропі з цукру. Рідину
злити, а корінці засипати цукром і
підсушити.

Цілюще алое – до 0,5 ск лянки
води додати 300 г меду і склянку нарізаних листків алое. Варити протягом 2 год. на малому вогні. Настояти.
Вживати тричі на день перед їжею.
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Життя перевершує фантастику

Топ-десятка медичних подій року
сигнали отримує від спеціальної мікрокамери, вмонтованої
в окуляри. Далі оброблена
чіпом інформація передається
до мозку. «Картинка» схожа на
відеозйомки.

1. Вакцина проти
грипу
Лідер медичного рейтингу
– вакцина проти пандемічного грипу A/H1N1, створена
вченими у рекордно короткий термін. За п’ять місяців
удалося розробити два види
вакцини: перша містить неактивний вірус грипу, а друга
– послаблений живий вірус.
Фармвиробники планують
випускати біля 3 мдрд. доз
вакцини на рік.

2. Електронне око
Так назвали спеціальний
мікрочіп, розроблений дослідниками з Масачусетского технологічного інституту
(США). Завдяки цьому диву
електроніки, сліпі, звичайно
ж, не прозріють, натомість
зможуть упізнавати обличчя,
місцевість і орієнтуватися без
сторонньої допомоги. Чіп імплантується до очного яблука, а

нову методику регенерації
зламаних кісток із застосуванням маленьких шматочків
деревини. Виявлено, що певні
типи деревини, наприклад,
червоний дуб, мають губчасту структуру, яка нагадує
серцевинну частину кісток.
А невеличкі фрагменти такої
деревини можна використовувати для стимулювання природних процесів відновлення
кісткової тканини.

5. Електромагнітний
«шолом»
3. Новітній слуховий
аппарат
Як запевняють американські розробники, сучасне покоління слухових апаратів
позбавить пацієнтів проблем,
пов’язаних з розрядженням
батарейки, необхідністю знімати апарат перед сном або в
душі, а також надмірними шумами. Новий слуховий апарат
носять не знімаючи 24 години
на добу, міняти його треба
3-4 рази на рік, а виймають
пристрій з вуха за допомоги...
магніту.

4. Кістки з... дерева
Італійські вчені розробили

Цей пристрій допоможе
мільйонам людей, які потерпають від депресії. За допомоги магнітного поля шолом
впливає на ділянку кори головного мозку, що «відповідає» за настрій, стимулюючи
нейрони головного мозку.
Після кількох щоденних 3040-хвилиних процедур у половини пацієнтів, які брали
участь у к лінічних випробуваннях у США, відзначене
суттєве послаблення симптомів хвороби, у третини – повне одужання.

Учені з Університету Південної Дакоти (США) відкрили молекулу, що вбиває мікроорганізми. Такі молекули
додали до спеціальної фарби,
що зробило її антимікробною.
Речовина дозволяє поратися
з так званими лікарняними
с уперінфекціями. Антимікробна речовина зберігає свої
властивості протягом року, але
вкриті такою фарбою поверхні
необхідно мити не рідше як
щодватижні.

ретельний аналіз. Виробник
диво-апарату – всесвітньовідома американська компанія,
що випускає медичне приладдя.

9. Дешевий протез
колінного суглобу
Суглобний вузол вартістю
лише $20 розробила команда
студентів інженерних спеціальностей зі Стенфорда
(Велика Британія). Для порівняння: в сучасних протезах для суглобів застосовують
титан ов ий е л емент, я кий
вартує від $10 тисяч до $100
тисяч.

10. Нова система
транспортування
донорських органів

8. Електронний
стетоскоп

На відміну від попередніх
видів захисних медичних масок, біопов’язка блокує та
знищує небезпечні патогенні
мікроорганізми та хімічні
частки, присутні у повітрі, а
потім вбиває або нейтралізує
їхню активність, перш ніж
вони потраплять до організму.
Розробили це ноу-хау вчені з

Це перший супертехнологічний стетоскоп, у якому використана технологія
«Bluetooth» для передавання
інформації на комп’ютер. За
допомоги приладу відомості
про серцеві, легеневі та інші
зміни в організмі надходять
до спеціальної програми, де
відбувається їхній подальший

Холодильні камери, якими
користувалися з цією метою
донині, незабаром відійдуть
«у вічність», вважають американські інженери. Максимальний термін зберігання
органів у таких камерах – 5
годин. Таке обмеження в часі
дуже впливало на можливості
лікаря та пацієнта, який має
бути готовий до операції, щойно з’являється потрібний
орган. Тепер часовий інтервал
розширюється до 12 годин,
завдяки системі, яка підтримує орган у теплі і забезпечує
подачу крові, кисню та інших
потрібних речовин. Це уможливлює також доставлення
донорських органів з інших
країн.
Не читали роман «Голова
професора Доуеля»?

дослідження

Як… відіспатися

■ Женіть з голови думки
про роботу. Розробіть для себе
щоденний ритуал відходу до
сну, провітрюйте на ніч кімнату, читайте книгу.
■ Не дивіться телепередачі,
лежачи в ліжку.
■ Спіть у прохолодній, достатньо темній кімнаті.
■ Ведіть активний спосіб
життя, займайтеся спортом.
Але не виконуйте фізичні
вправи безпосередньо перед

7. Антибактеріальна
фарба

6. Противірусна
біопов’язка

отакої
Відісплюся на пенсії, – говоримо ми, змушуючи себе
підвестися з ліжка сірого
ранку, коли їхати на роботу,
здається, немає жодних сил.
Але це – самообман: на старості валятися у ліжку нам
просто не схочеться. Як показує дослідження, результати
якого оприлюднені нещодавно в журналі «Current Biology»
(США), людям похилого віку
спати треба в середньому на
1,5 години на добу менше, ніж
молодим.
Ситуація, коли ти нібито
й спав, але відпочити не вийшло, знайома, напевне,
усім. Компенсувати нестачу
сну можна різним чином. Наприклад, проводити половину
вихідних у ліжку. Але більш
результативним є покращення щоденного сну.
Тут вам допоможуть 7 нескладних правил:
■ Лягайте спати раніше
– щоби поспати достатньо.

Гонконгу.

Чорниці проти цукру

сном: вироблений адреналін
не дасть заснути.
■ Повністю відмовтеся від
напоїв, що містять кофеїн,
після 18.00.
■ Вживайте щонайменше
алкоголю.
Коли ж у вас безсоння –
йдіть до невролога: воно може
супроводжувати зовсім не
безневинне захворювання.
Лідія КОСТИНСЬКА, порадниця
«Версій»

Чорниці (афини) зменшують рівень цукру в крові,
– з’ясували канадські медики.
Як відзначає видання «Men’s
Health», добровольці щоденно,
протягом трьох тижнів, випивали склянку чорничного
соку. На цей момент рівень
цукру крові в низ знизився в
середньому на 10%, що вкрай
важливо для людей, хворих на
діабет або серцеві розлади. Сік,
свіжі та морожені чорниці
Впливають приблизно однаково.

Про молодість,
молоток і ганчірку
Активна робота в оселі чи
саду на 31% зменшує ризик
смерті в молодому та зрілому
віці. Забивай цвяхи, розвішуй
полиці, підмітай під диванами
чи культивуй рідкісні сорти рослин на дачній ділянці
– шотландські медики зазначають це як еліксир для продо-

вження життя. Однак не заміняйте цілком заняття спортом
і фізичні вправи роботою з
молотком та ганчіркою.

Лікує посмішка та
спілкування
Справжній лікар не тільки
робить операції та виписує
рецепти. Йому не завадить
посміхатися й привітно розмовляти з пацієнтом. Американські соціологи з’ясували
це в одному з опитувань. Ті
пацієнти, яким подобається
поведінка лікаря й спілкування
з ним, одужують швидше, ніж
їхні «колеги», що потрапили до
похмурого ескулапа

Потай до холодильника
Не вірте тим, хто стверджує
що й сам не розуміє, чому
безупинно гладшає.Товстуни,
як правило, їдять на ніч або й
уночі: це – ніби й не відкриття,
але заново підтверджене соцопитуванням майже 22 тисяч
респондентів у Швеції.
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Маланку, як музику Моцарта чи удар
блискавки, словами не змалюєш
Вже стало гарною традицією, що в зимові свята невеличке містечко над річкою Черемош привертає своєю увагою
шанувальників народних традицій. На Маланку з усієї
України та зарубіжжя з’їжджаються люди, щоб, як кажуть,
самим побачити та другим розповісти.

Все тече, все змінюється...
Варто сказати, що Маланка у містечку Вашківці на сьогодні вже не така,
якою вона була у давні часи, і навіть не
така, як у недалеких дев’яностих. Хоча,
з іншого боку, все міняється та змінюється у цьому шаленому світі. Сьогодні,
мабуть, мало хто повірить, що римська
великомучениця Меланія, яку канонічно вшановують 13 січня, має щось
спільне із карнавалом перевдягнених
до непізнаванності, трохи хуліганської
поведінки чоловіків, які до того ж з почуттям виконаного обов’язку можуть
рознести тобі півхати.
Поза тим, не одне століття українці
продовжують вірити у силу і красу цього маскарадного дійства, вкладаючи в
нього певний зміст та дотримуючись
традицій.
У вечір перед «старим» Новим роком
ледь не в кожній вашковецькій оселі
чоловіки – від маленьких хлопчиків
до статечних ґазд – перебираються у
фантастичні маски та костюми: «дідів«,
«баб», «циганів», «ведмедів» та інших
казкових і невигаданих істот. І в такому
чудернацькому вбранні переберія ходить
від оселі до оселі, віншуючи господарів і
відганяючи та задурюючи всіляких злих
духів та відьом, таких наївних і довірливих, як на наш прагматичний час. Горе
роззявам, які потраплять цієї ночі до рук
переберії: якщо вас лише відлупцюють
віником і обіллють водою, вважайте, ви
відбулися дрібничкою...

конвіку. Гурти перебраних змагалися у
створенні казкових образів, аби справити на гостей та сусідів враження.
З обiду ж усi мешканцi, вiд малого
до старого, сходяться до центру села на
двобої Ведмедiв. Видовище незабутнє i
вражає архаїчнiстю. За мить нiби переносишся на тисячi рокiв назад, коли
мисливцi перед виходом за здобиччю
справляли свiй магiчний ритуал. «Чорти» батогами розганяють зсередини
майдану глядачiв, утворюють коло i випускають туди двох Ведмедiв iз рiзних
ватаг. Тi, пiдiгрiтi криками, починають
боротися. Жоднi хитрощi не проходять:
перемагає дужчий i спритнiший.

Бук-шандар від цісаря
Колись у Вашківі (як звалося тоді
містечко) був чи не єдиний на всю Буковину костюм «бук-шандаря» – своєрідне
віддзеркалення історії самих буковинців.
Служив у почесній варті цісаря Франца
Йосифа вашківчанин на прізвище Курик. Хлопець вдався ростом нівроку,
під два метри, менших бо і не брали на
таку службу. Відслуживши, привіз додому розкішну парадну форму – шапку
з «павою», «полети», себто еполети,
гарний шкіряний ремінь. До цісарських
цяцьок підібрали народну нош – так і
виник костюм «бук-шандаря». Кажуть,
ту «паву» з «полетами» успадкувало ще й
нинішнє покоління «бук-шандарів».
Костюм «козакові» чи «вуланові»
обшивала тороками його дівчина, і по

під час боротьби з іншим «Ведмедем»
суперник не зміг просунути під ланцюг
руку й кинути на землю. Інколи можна
зустрiти Ведмедiв у справжнiх звiриних
шкурах i з такими ж справжнiми головами.
У Вашківцях віддавна існує й таке
унікальне ремесло як виготовлення масок. Старожили із захопленням згадують
чудові маски роботи народного майстра
Георгія Гараса, з пошаною називають
Володимира Мігована й Володимира
Леонтюка.
Костюми та маски повинні невпізнаванно змiнювати зовнiшнiсть. Голос теж
треба викривляти, щоб не впiзнавали.
Бо коли вгадають когось, той мусить
негайно припинити забаву.
Кожен гурт перебраних мав власний провід, до якого входили «Козак»,
«Вулан», себто улан, «Бук-шандарь» і,
власне, сама Маланка – перебраний
на молодицю парубок. Із-поміж них
обирався найстарший – калфа (від
східного каліф – правитель), який водив
переберію за певним маршрутом. На
заколядовані гроші калфа організовував
після свят забаву, коли, як казали, «п’ють
коляду». У переберії міг брати участь
будь-хто охочий, незалежно від віку, а от
до проводу допускалися лише парубки
«після війська».

Та, що поза конкуренцією
З трьох сторін на Василя
А наступного дня, на Василя, уся
галаслива переберія із дзвіночками, батогами, пукавками, петардами на фірах,
коровах, «мерседесах» сходиться з трьох
вашковецьких кутів, Гнатишиного, Затеплишного і Горішнього, на Хрестовій
дорозі. Тут «ведмеді» міряються силами,
«діди» братаються з «циганами», «баби»
шугають малоліток, а «козаки» сюрчанням свистків намагаються надати всьому
тому рейваху якийсь лад...
Ветерани переберії стверджують, що
так проходило це свято в містечку спо-

цьому Вашківці судили, чи з неї вміла
рукодільниця. За Австрії «козаки» підперезувалися поясом синьо-жовтої
барви з написом «Січ у Вашківцях».
Носити національні барви заборонила
румунська влада, тож хлопцям пов’язували поверх такого пояса традиційну
народну крайку.
«Тулубом» Ведмедю слугував кожух
навиворіт, «лапами» – рукави від старого кожуха, ъх перев’язували плетеною
з соломи кіскою. Маску на голову виготовляли з морди кабана чи теляти.
«Ведмідь» підперізувався ланцюгом,
який стягували якомога щільніше, щоби

За твердженням фольклористiв, найцiкавiша Маланка у буковинському
мiстечку Вашкiвцi. Але вже давно став
легендарним староноворічний карнавал
у галицькому селі Горошовому, що на
Тернопiллi. На нього, як i на вашкiвський,
з’їжджаються гостi навiть iз-за кордону.
Проте двома визнаними центрами географiя свята не обмежується. Наприклад,
у Горбiвцях, пiд румунським кордоном,
зберiгся унiкальний старовинний звичай
ходiння по хатах iз «Кониками». Двоє
хлопцiв, убраних у костюми коней, разом
iз вояками, Маланкою та ватагою музик
ходять у переддень свята вiтати господарiв,
а як зустрінуть незамiжню дiвчину, тан-

цюють iз нею, аж доки та не вiдкупиться
солодощами та грiшми.
Найдужче запам’яталася Маланка
в селах на Глибоччині. Такого дива
нiколи й нiде не бачив! Фантастичне
дiйство тривало кiлька дiб i швидше нагадувало сон, нiж реальнiсть.
Стiльки химер i витiвникiв я в життi
не зустрiчав водночас i в одному мiсцi.
Не без того, звичайно, щоби «Чорти»
запалене колесо дорогою котили, дiвку
господареву лiзли цiлувати чи посуд
перевертати. Але це все – жартома.
Iз часом маски i персонажi оновлюються, i тут даються взнаки злободенні
проблеми та моднi вiяння. Часто поруч iз
«Чортом» можна побачити вiдомого полiтичного лiдера чи героїню телесерiалу.
Не кажу вже про американських полiцейських, бетменiв та iнших «народних
улюбленцiв». Проте однакових персонажiв немає навiть у селах по сусiдству. В
кожному маланкують по-своєму.
Вашківська Маланка — це унікальне
явище в Україні. І нічого з цією переберією не могли зробити ні татари, ні турки,
ні австріяки, ні румуни, ні більшовики.
Усі влади забороняли Маланку, а вона
таки була. Карали тих, хто переодягався,
а вони все ж таки перебиралися. Маланка вижила. Вона перемогла всіх загарбників і залишилася навіки у Вашківцях.
Бо тут її корінь, тут її земля, тут її народ
і тут її душа.
Сміхом, гострим словом, сарказмом
і народною сатирою знищувала переберія поневолювачів землі української.
Проти такої зброї не могли встояти імперії. Вони розбивалися об Вашківську
Маланку, як морські хвилі об камінь, і
зникали.
Що тут скажеш... Розповiдати про
вашківську Маланку все одно, що змальовувати словами музику Моцарта чи
удар блискавки. Це треба побачити на
власні очі.
Степан КАРАЧКО, краєзнавець, член спілки
архівістів України
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■ Програміст у кав’ярні за філіжанкою кави обдумує нову програму. Офіціантка: – Юначе, коли
хочете гарно провести час, мене звати Марійкою...
Програміст, вертаючись на землю: – А коли не хочу,
як вас звати?
■ – Романе, вибач, що я телефоную у вихідний, але
нагадай мені пароль адміндоступу на сервер... – Ви
мене усі дістали!.. У латинській розкладці українськими літерами без пропусків!

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
15-го не марнотратьте, бо наступні два дні
вимагатимуть вкладень у сім’ю. 18-19-го
ймовірні важливі для бізнесу знайомства.
20-го уникайте екстриму, 21-22-го до вас
навідаються або гроші, або удача. Не помиліться з вибором.

ЛЕВ
15-16-го можете «нюхом» відчути несподівані можливості. 18-19-го ваша
участь знадобиться рідним і коханим –як
у гарному, так і у поганому. Скористайтеся своїм шансом на удачу 20-го. 21-го
будьте уважні з документами.

СТРІЛЕЦЬ
15-16-го обов’язково скористайтеся тим,
що посилає вам доля. Наслідки рішень
17-18-го можуть бути прикрими. 19-те
присвятіть найріднішим і коханим. 20-го
утримайтеся від поїздок, 21-22-го, навпаки можете їхати.

ТЕЛЕЦЬ
15-16-го зможете уникнути нещастя за
певної обережності. 17-18-го самі вирішуйте, чи йти вам на виклик долі. 19-20-го
може підвести здоров’я і не вистачатиме
грошей. 21-22-го невтомно змагайтеся з
оточенням за успіх.

ДІВА
15-17-го не пропустіть сприятливі для
сім’ї і для справ збіги обставин. 18-19-го
стережіться застуд і травматизму. 20-21го можна підзаробити додаткові гроші,
але 22-го доведеться витратити їх на
несподіване.

КОЗЕРІГ
15-16-те – сприятливі для бізнесу. 17-го
вас можуть ошукати з грішми. 18-го станеться щось дуже приємне. 19-го і 21-го
уникайте будь-якої техніки. 20-го можете
отримати трохи грошей, тож 22-го вирішуйте, на що витрачати.

ТЕРЕЗИ
15-16-го можете розпочинати проект,
якщо вистачатиме грошей. 17-19-го самі
визначайтеся, де шукати успіху – у поїздках чи на місці. 20-го перевірте стан
фінансових документів. 21-22-го активно
розгортайте бізнес.

ВОДОЛІЙ
Гроші отримані 15-го, 16-17-го вкладайте
у бізнес. 18-го уникайте поїздок, а 1920-го, навпаки, активно рухайтесь і не
бійтеся несподіванок. 21-го навідайтеся
до лікаря, а 22-го не приймайте неприємності близько до серця.

СКОРПІОН
15-16-го ваші починання будуть успішними. 17-го обмежте пересування транспортом. 18-го, навпаки, багато рухайтеся.19-20-го матимете можливість
покращити матеріальне становище, 22-го
зірки сприяють поїздкам.

РИБИ
15-го не виходьте з дому, усе важливе
зробіть 16-го або вже тільки 18-го. 17-го
намагайтеся не потрапити на очі шефу,
19-го не чекайте на допомогу. У ділових
знайомствах і угодах 20-22-го стережіться
фінансового обману.

БЛИЗНЮКИ
15-16-го не зупиняйтеся на досягнутому.
17-18-го багато чого можете знайти у
поїздці. 19-го не приймайте важливих рішень, залиште їх на 20-те. Проблеми сім’ї
чи родичів 21-22-го вдасться вирішити
позитивним чином.
РАК
15-16-го не шукайте допомоги. 17-18-го
будьте обережні у спілкуванні і на транспорті. 19-го перечекайте безгрошів’я,
вже 20-го все може обернутися на краще.
У діловій поїздці 21-22-го покладайтеся
лиш на власний досвід.

Художній музей
Персональна виставка Олени Чорногуз. Відкриття – 20 січня.
Виставка творів Наталії Ярмольчук до 45-річчя від Дня народження (19651999). Відкриття – 22 січня.
«Кольори Європи», виставка живопису Манфреда Якоба Фогта (Швабія,
Німеччина).
Живопис П.Яковенка (1914-2006) з колекції ЧХМ (до 95-річчя від дня народження).
Виставковий центр «Вернісаж»
Новорічно-різдвяна виставка Чернівецької обласної організації Національної
спілки художників України ( до 20 січня).
22 січня, 16.00: Відкриття виставки до 60-річчя Володимира Солдатова (19502009).
Ляльковий театр
17 січня, 12.00: «Веселі перегони».

Театр
16 січня, 18.30: «Калинова сопілка»,містична драма.
17 січня, 12.00: «Весела валіза», казка. 18.30: «Рятуйте, мене женять», комедія
на 2 дії.
Кінопалац «Чернівці»
«Принцема і жаба», фентезі: 10.00, 11.50, 15.30, 17.20.
«Аватар », фант.-екшн: 21.00.
«Чорна блискавка», фант.-екшн: 13.40, 19.10.
Палац кіно ім. О. Кобилянської
Великий зал. «Шерлок Холмс», комед. детектив: 12.00, 14.20, 16.40, 19.00,
21.20.
Малий зал, понеділок-п’ятниця: «Бойовий гіпноз проти кіз» – 11.00, 12.40,
14.20, 16.00, 17.40, 19.20, 21.00. Субота-неділя: «Хортон» – 11.00, 12.40, 14.20.
«Бойовий гіпноз проти кіз» – 16.00, 17.40, 19.20, 21.00.
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Олександр СВІНЦІЦЬКИЙ:
«Я навчився прощати»
14 січня відомому в краї журналісту виповнилося 55 років, 30 з яких він присвятив обласному державному телебаченню. Професіонал, що
записував тисячі інтерв’ю, зізнається: про нього
розповідають уперше в житті, не враховуючи
хіба що репортажу з Чернечої гори в Каневі, де
нагороджували лауреатів конкурсу «Калинові
острови».
– Мені навіть самому цікаво, – зізнається пан
Олександр, – яким мене представлять читачам
мої колеги.

«Я – з епохи
класичного
телебачення»
Олександр Миколайович родом з села Буртин на
Хмельниччині. Там майбутній
журналіст закінчив школу і
пішов працювати…слюсаремарматурником IV розряду на
заводі залізобетонних конструкцій. Після роботи фотографував спортивні змагання
на стадіоні і приносив знімки
до районної газети.
– Зараз фотографія – це
буденна річ, яка доступна

Лише з марксистсько-ленінської філософії мав «трійку»
– чомусь мене незлюбила
проректорка, яка викладала
цей предмет.
Моя улюблена тема передач
– село і сільське господарство.
У мене був надзвичайний вчитель – Микола Смолінський.
Спочатку я був «повний нуль»,
бо в нашому селі не було ні
колгоспу, ні радгоспу, лише
завод. Але поступово освоїв
усі премудрощі: їздили селами,
знімали сюжети, дізнавалися
багато цікавого.
Тепер модно говорити про

записувалися окремо, «картинка» – окремо. Хористи
з одного колективу чекали
своєї черги і вирішили трохи
«зігрітися». Зрештою їм стало
«жарко», а лампи на сцені
теж жарять… Нарешті вишикувалися у кілька рядів, задні
стоять на лавках. Починаємо
«писати», аж раптом серед
пісні чую: «Хлопці, спочатку!
Бас упав!..». Це один з тих, хто
співав басом, погано стояв на
ногах і гепнувся з лавки просто в кадрі!
…Помітив, що люди «в
телевізорі», перед камерою,
намагаються виглядати кращими, ніж вони є насправді.
Не розуміють, що немає таких камер, які приховали би
фальш. Я – з епохи класичного телебачення і вважаю,
що трохи театру на екрані
не завадить. Але сценарій і
фальшиві герої – це різні речі.
Сучасне телебачення – більш
безпосереднє, експресивне
й оперативне. Воно не гірше
й не краще, воно – інакше.
Є дине, що не змінює ться
– робота в команді. Не можна
бути телевізійником і залишатися індивідуалістом, бо без
команди ти – ніхто.

«Пишу дочці і Пабло
Пікассо…»

З донькою Любою

кожному: клацнув, скинув,
роздрукував, – розповідає п.
Олександр. – А тоді це було
справжнє таїнство: виставити
світло, знайти правильний
ракурс, передати емоції, закритися у темній кімнаті, проявити плівки, надрукувати…
Головний редактор районки помітив мене, і, незважаючи на те, що в мене не було
вищої освіти, запропонував
посаду коректора. В армії був
позаштатним кореспондентом
газети Білоруського військового округу. Потім вступив
до Львівського університету
на факультет журналістики.
Вчився добре, найперше тому,
що коли б вигнали за «двійки»,
було б соромно перед мамою.

Версії
передплатний індекс:
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С-во про держр
 еєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

основу нації, еліту… Думаю,
що основа нації – саме селяни. По-перше, село годує
людей. По друге, нині модно
вивчати різні колядки, щедрівки, звичаї. Хто їх зберіг?
«Еліта» з «Світського життя»?
Ні! Старенькі напівграмотні
бабусі… Це дуже світлі люди.
У молодості займався також культурно-мистецькими
передачами. Це була невдячна
праця, дуже довгі зйомки,
творчі люди зі своїми «приморочками»… А скільки веселого
було! Зйомки одного звітного
концерту колективів області
пам’ятаю досі. Знімали від 10
ранку до 10 вечора, по кілька дублів, бо ж техніка була
недосконалою. Фонограми

– Незважаючи на те, що сам
телевізійник, телевізор дивлюся рідко. Хронічна проблема,
яку мають усі, – дефіцит часу.
Але, коли трапляється вільна
хвилина, намагаюся подивитися спортивні змагання. Сам ще
замолоду був затятим спортсменом. Навіть скривлений ніс
на пам’ять залишився. Мав таке
захоплення: писки бити. Був
навіть чемпіоном з боксу серед
львівських студентів.
Ще люблю писати вірші
та байки. Віршовані тости на
дні народження друзів – мій
«святий» обов’язок. Як на
мене, найкраще, що я написав
– «Абетка для наймолодших»
для своєї донечки Люби. Тепер
вона вже студентка. Найбільше
в ній ще змалку вражає мене
надзвичайна допитливість.
Хочу, аби вона зберегла її в дорослому житті. Пишу друзям,
одного вірша навіть присвятив
Пабло Пікассо…
Про жінок пишу нечасто.
Основне, що збагнув: коли про
прекрасну стать говорять погано, то це стосується насправді
лише однієї-єдиної жінки…

У приміщенні телестудії, 1983 рік

Тим не менш, моїм найкращим
другом завжди була і є моя
колишня дружина Танюша.
«Ми окремо були – як поезія,
а разом – не вийшло і прози…»
– це про нас. Я досі нею щиро
захоплююся…

«З роками хочеться
колишнім ще
побути…»
– Найгірше в житті – те, що
воно минає. Звичайно, найкращим часом була юність. Бо тоді

життєвої мудрості: не шукати
проблеми в комусь, а лише в
собі і в своєму сприйнятті світу.
Коли зосереджуєшся на добрих
людях і гарних подіях, життя
стає кращим. Коли прощаєш
– очищаєшся від злого і не
тримаєш у собі негатив.
Мене дуже цікавить усе сакральне. Маю мрію: як піду на
пенсію, хочу відшукати легендарний казан скіфського царя
Аріанта. Він вирішив дізнатися, скільки має воїнів, і велів
кожному принести наконечник

Інтерв’ю з Леонідом Каденюком

гроші не були сенсом життя,
головними були інші цінності:
знання, освіта, друзі… Я став
тим, ким хотів стати. Робота
– частина мене, не уявляю себе
без телебачення. Головне, що я
зрозумів за ці роки, дуже гарно сформулювала моя колега
Валентина Боднар, сказавши
одного разу: «Я навчилася прощати…». Здавалось би, проста думка, але скільки в ній

стріли. З них потім відлили величезний котел, що вміщував
600 амфор. Коли Аріант натер
до блиску дно казана, побачив
там майбутнє світу. Хочеться
й собі знайти і… начистити.
Цікаво подивитися, що там
таке бачив Аріант, чи знайшов
відповіді на головні запитання.
Може, тоді зрозумію, чому цей
світ саме такий…
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
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