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«Інша» романтика
від Олени Цинтили:

5 стор.

Кожній корові –

по тисячі гривень
Чим і як харчуються буковинці.

«Я готова зрізати коси
заради ремінця для
годинника»

6 стор.

Позбавлення Ілюзій
95-й: Жити недовго, але красиво.

18 стор.

Під прицілом

Як придбати зброю.

стор. 19

До дня усіх закоханих, «Версії»
знайомлять своїх читачів зі
знімальною групою «Інтера»:
журналісткою Оленою Цинтилою та
оператором Максимом Соколиком

Запрошуємо всіх 10 лютого о 19.00 на лекціюдегустацію чилійських напоїв до нової дегустаційної
зали. Білети можна придбати в касі магазину «Wine
Time».
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Вода для
чернівчан
дорожчає!

Версії

Летів у Туреччину – прилетів у Чагор!
Літакам – повітряний
простір, тракторам – городи! Чи навпаки? У Чернівцях буває по-різному… Наприклад, у неділю в Чернівецькому міжнародному
аеропорту літак зійшов зі
злітної смуги та проорав
200 метрів городу.
Вантажний літак АН12 приватної компанії

Ціну на воду все ж таки підвищують. Однак, за лютий чернівчани
платитимуть ще за старими розцінками. Вода подорожчає з 1 березня
на 57 копійок за куб. Чернівчанам
доведеться платити 6, 57 грн. за
кубометр води.
Дорожче стане і послуга вивезення сміття. Згідно з рішенням
міськвиконкому, плата населення
за вивезення й утилізацію твердих
побутових відходів зростає від 3,58
грн з людини до 5,79 грн. Вивезення
сміття дорожчає з 10-го лютого.
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прямував за товаром до
Туреччини. У салоні перебувало 7 осіб. Усі вони неушкоджені та лише трохи
налякані. Нині ведеться
розслідування причин
надзвичайної ситуації. У
свою чергу екіпаж дякує
долі, що поломка сталася
ще до зльоту, а не на висоті
тисячі метрів.

Ховайте
сірники від
малечі!
Через дитячі пустощі загорівся
гараж на вул. Варшавській у Чернівцях. На щастя, пожежу вдалося
ліквідувати і цим врятувати житловий будинок та сусідні будівлі на
суму 400 тис. грн. Загальний обсяг
збитків – 9 тис. грн.

Відділ зв’язків із ЗМІ та роботи
з громадськістю УМНС в
Чернівецькій області

«Онляндіявмоїйшколі»

Серед 5-ти переможців
Всеукраїнського конкурсу
– чернівецькі гімназисти
Позавчора, 8 лютого, у Міжнародний День
безпечного Інтернету
оголосили переможців
конкурсу «Онляндія в
моїй школі». Його організували та провели
компанія «Майкрософт

Порнодиски
від таксиста

Україна» разом зі своїм
генеральним партнером
«МТС Україна», членом
Коаліції за безпеку дітей
в Інтернеті.
Першість у змаганні
виборювали 4600 учнів
і 460 учителів. Потрібно

було написати проектну
роботу із безпечного
Інтернету для свого навчального закладу.
Переможцями стали 5 шкільних команд з
різних куточків України:
Чернівецька гімназія №2,

Мелітопольська гімназія
№10, Смілянська школагімназія ім. В.Т. Сенатора,
Мелітопольська гімназія
№5 і Макіївський міський
ліцей.

Вл. інф.

300 буковинців «набралися» до «Порубне» готується до
смерті, 200 – скоїли самогубство «Євро-2012»

За висновками судмедекспертів
минулого року 200-300 буковинців
померли внаслідок передозування

алкоголем. Замість того, аби вживати алкоголь у розумних дозах, наші
співвітчизники заливаються ним до
свиноподібного стану. За це й отримують «винагороду» – смерть.
150-200 жителів нашої області
пішли з життя добровільно. Найпопулярніший спосіб суїциду серед
краян – повішання. Як правило,
добровільно йдуть з життя чоловіки
працездатного віку. Більшість з них
на момент самогубства перебувають
у стані алкогольного сп’яніння.

Викрав автівку,
щоб розбитися

Чернівецькі студенти «відгуділи»
День Конституції…Індії!
У Ч е р н і в е ц ь к и х в и щ и х н авчальних закладах нині навчається більше 600 іноземних студентів.
Переважна більшість з них (565)
- у Буковинському державному
медичному університеті. Враховуючи це, у Чернівцях вже можна
говорити про індійські чи, приміром, зімбабвійські національні
меншини. Нещодавно у палаці
«Академічний» відбулося свято
індійської культури в межах свят-

кування 61 річниці прийняття
Конституції Індії та проголошення
Республіки.
Відчули присутність індійської
громади й жителі гірських районів області, у котрих студенти з
далекої країни проводили зимові
канікули. За словами місцевих
жителів, індійці дуже мерзли у
Карпатах й грілися народними
українськими методами – горівкою
з…. горівкою!

У рамках підготовки до «Євро2012» модернізують Міжнародний
автомобільний пункт пропуску «Порубне». Невдовзі планують здати
в експлуатацію новий вантажний
термінал, котрий почали будувати
2007 року. Поряд з адмінбудівлею
облаштували три смуги на виїзд авт і
стільки ж – на в’їзд. Це на дві більше,

ніж є зараз. Тож за добу митники
пропускатимуть вже понад 300 одиниць транспорту. На «Порубному»
осучаснюватиметься не тільки вантажний термінал, а й пасажирський.
Крім того, розглядається питання
розбудови ще двох пунктів пропуску
Чернівецької обласної митниці: «Дяківці» та «Красноїльськ».

Інформує прес-служба обласної ради
7лютого2011рокупідкерівництвомголовиобласноїрадиВасиляВАТАМАНЮКАвідбулосязасіданняколегіїобласноїради.
У роботі колегії взяв
участь голова обласної державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ. Учасники засідання обговорили проект
плану роботи Чернівецької
обласної ради на 2011 рік
та вирішили внести його
на розгляд чергової сесії
обласної ради.
Члени колегії затвердили дату проведення, порядок денний і регламент роботи 4-ї сесії Чернівецької
обласної ради VІ-го скликання. Відповідно до розпо-

рядження голови обласної
ради № 26 від 7 лютого 2011
року, на підставі статей 46-ї
та 55-ї Закону України «Про
місцеве самоврядування в
Україні». 17 лютого 2011
року о 10-й годині в сесійній залі Чернівецької
обласної ради (м.Чернівці, вул. Грушевського,1)
відбудеться 4-та сесія
обласної ради VІ скликання.
На розгляд сесії внесено
наступні питання:
1. Про хід виконання

300 грн – ціна трьох дисків із порнопродукцією, які намагався збути
таксист у Чернівцях. 36-річного
чоловіка оперативники затримали
«на гарячому». Встановлено, що він
від вересня минулого року збував
відеопродукцію порнографічного
характеру на ДВД дисках за ціною
100 гривень за один диск.
Затриманий працював водієм
однієї зі служб таксі та «підробляв»,
збуваючи товар клієнтам таксі в
салоні власного автомобіля. Диски
записував у свого знайомого. Під час
проведення обшуку у затриманого
вилучено системний блок та ще 26
дисків.
До цього чоловік вже 6 років відсидів у місцях позбавлення волі за
зґвалтування. Нині затриманий на
підписці про невиїзд.

Регіональної програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій області
на 2009-2010 роки та затвердження Регіональної
програми розвитку малого
підприємництва у Чернівецькій області на 20112012 роки.
2. Про Регіональну
програму із забезпечення
повноважень щодо управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області
на 2011 рік.

3. Про хід виконання
Комплексної програми
«Власний дім» на 20072011 рр. за 2010 рік.
4. Інші.
На сесію запрошуються
народні депутати України
від Чернівецької області,
голова та заступники голови обласної державної
адміністрації, голови апеляційного, господарського
та окружного адміністративного судів Чернівецької області, прокурор Чернівецької області, голови

районних рад та районних
державних адміністрацій,
Чернівецький та Новодністровський міські голови, голова облпрофради,
окремі керівники структурних підрозділів обласної
державної адміністрації, а
також територіальних підрозділів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, генеральний
директор Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії, представники
засобів масової інформації.

З автомийки на вул. М. Олімпіади 22-річний житель Зарожанів
Хотинського р-ну викрав «Лексус». Напевне, зловмисник так
поспішав, що наїхав на електроопору. Внаслідок автопригоди
водія з травмою передпліччя госпіталізували до лікарні швидкої
медичної допомоги Чернівців. Вирішується питання про порушення
кримінальної справи.

Хотіли
поживитися
До Сторожинецького райвідділу міліції звернувся 71-річний
чернівчанин, iз заявою про те, що
невідомий, пошкодивши двері, проник у підвальне приміщення його
будинку в селі Кам’яна. Він викрав
речі та продукти харчування на
суму 2500 грн. По гарячих слідах
затримали 34-річного, 31-річного
та 33-річну місцевих жителів. Речові докази вилучені.

«Сяде» за дерева
10 тис. грн хабара вимагав лісничий одого з угідь Буковини від
приватного підприємця за сприяння йому у наданні дозволу на вирубку лісу.Працівники Державної
служби боротьби з економічною
злочинністю викрили хабарника та
затримали. Порушено кримінальну
справу.

За матеріалами СГЗ УМВС України
в Чернівецькій області
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Зоряна зустріч: Чернівці – Київ – Клішківці
Поспілкуватися в онлайновому режимі
з першим космонавтом незалежної
України Леонідом Каденюком у
київській студії «Сузір’я» змогли
читачі Чернівецької обласної наукової
бібліотеки ім. М. Івасюка та земляки
космонавта, учні села Клішківці, що на
Хотинщині.
Костянтинович. – Тому учням
бажаю здобувати знання з усіх
предметів, бо на сучасному етапі
життя другорядних наук немає.
Під час зустрічі Леонід Каденюк розповів, що сам твердо
вирішив стати космонавтом 12
квітня 1961 року, коли полетів
у космос Юрій Гагарін.
– Той політ був надзвичайно
важливим моментом не тільки
в історії планети Земля, а й в
історії Всесвіту, – переконаний
наш зоряний земляк. – Я сказав
собі: обов’язково стану космонавтом.

факт тижня

Буковинські виші – кращі в Україні,
українські – одні з гірших у світі

Після цих слів земляк Леоніда Каденюка, Валерій Іванович,
пригадав, як у дитинстві вони
разом розглядали у телескоп
зоряне небо, і Леонід запитав:
«І що там буде у цьому супутнику?».
Директор чернівецького
міського клубу юних техніків

«Кварц» Людмила Компаневич
подарувала Чернівецькій обласній бібліотеці портрет Леоніда Каденюка з автографом.
А сам космонавт пообіцяв, що
незабаром приїде до Чернівців
і зустрінеться з земляками.

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»
Фото автора

Чернівецький хлібокомбінат продавав хлібини
вагою 630 грамів, замість
заявлених 700. Усю партію
зняли з реалізації. Сподіватимемося, у майбутньому
нас не об’їдатимуть!

Цифритижня

600 млн. грн
планують залучити протягом 2011 року на будівництво Дністровської ГАЕС.

«Webometrics» - один із
найавторитетніших рейтингів
університетів світу, оприлюднений у січні 2011 року. Він складається дослідницькою групою
Cybermetrics Lab.
Слід зазначити, що «Webometrics» аналізує не освітню діяльність університетів загалом (що
було б вельми проблематично), а
представлення вишу в Інтернеті.
Бо одна з ідей рейтингу – стимулювання обміну інформацією між
вченими світу, щоби вони активніше розміщували результати
своїх досліджень на університетських сайтах. Бо якщо сьогодні
вас немає в Інтернеті, то де ви
тоді є і від кого ховаєтесь?

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном: 099 757 19 57

цитата
тижня
«Це неприкрите лицемірство
– зберігати депутатські пільги в
той час, коли мільйони українців живуть на мінімальну зарплатню, а більшість пенсіонерів
не отримує й тисячі гривень на
місяць» (Арсеній Яценюк)

У Чернівцях на Інтернетзустріч з космонавтом прийшов
його старший брат Володимир,
а також учні шкіл, гімназій, студенти, викладачі, представники
Чернівецького музею авіації і
космонавтики, гуртківці клубу
юних техніків «Кварц», клубу
«Байт» Чернівецького обласного
центру науково-технічної творчості учнів і молоді. У Клішківцях
– його земляки, вчителі, однокласники, учні місцевої школи.
– Зайвих знань не буває!
Знання треба поповнювати, – у
цьому і нині переконаний Леонід

Чернівчан
хотіли об’їсти!
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Загалом таке дослідження
дозволяє отримати чітку картину інтелектуального розвитку регіонів. Крім того, це ще
й важливий інструмент маркетингу, адже високі місця в таких
рейтингах дають змогу вишам
легше отримувати різноманітні
гранти, укладати угоди, а також
підвищують їх популярність
серед абітурієнтів, а отже – і
вартість платних послуг.
Таким чином, рейтинг ще й
визначає певною мірою «ринкову вартість» вишу…
У новому рейтингу перші
10 місць займають американські університети: Массачусетський, Гарвард, Стенфорд.

Кращий з українських вишів
– Львівський національний
університет імені Івана Франка – посідає 1443-е, а КНУ ім.
Т.Шевченка – 1567-е місце.
«Могилянка» – на 1608.
Чернівецький національний
університет ім. Ю.Федьковича
у цьому рейтингу посів аж 4124
місце. Кращі справи у Буковинського державного медичного
університету – 2961 позиція.
Із 144-ох українських вишів, які представлені в цьому
рейтингу, БДМУ – 12-ий, а ЧНУ
– 20-ий… Результати загалом
не найгірші. До речі, БДМУ піднявся у рейтингу вишів України
з 19 на 12 місце. Вітаємо!

Лише 129 народних депутатів підтримали запит Арсенія Яценюка до Президента України щодо скасування всіх пільг, не
пов’язаних із виконанням обов’язків народних депутатів цього та інших скликань
парламенту.
– Зберігаючи безпрецедентні привілеї
для депутатів, члени парламенту підтверджують: вони думають не про державу,
а про свій комфорт і безбідне існування,
- заявив Арсеній Яценюк.
Пільги, якими користуються народні
депутати:
державне страхування життя і здоров’я
за рахунок бюджетних призначень; безкоштовне отримання санаторно-курортних
путівок; матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі подвійної місячної зарплати; грошові допомоги в розмірі 12 місячних
посадових окладів у разі виходу на пенсію;
безоплатний проїзд на всіх залізничних,
автомобільних, повітряних, водних внутрішніх шляхах сполучення, а також у всіх
видах міського пасажирського транспорту;
безкоштовне перевезення ручного багажу,
паркування автомобіля, яким він користується, на всій території України, місце для
стоянки одного авта на стоянках Верховної
Ради України; безоплатні користування
залами офіційних делегацій аеропортів;
підвищення кваліфікації, навчання у вишах, у тому числі магістратурах та аспірантурах, вивчення іноземних мов у вільний
від виконання депутатських обов’язків
час за рахунок бюджетних призначень на
забезпечення діяльності ВРУ; отримання
одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових
умов (грошова компенсація), або на строк
його повноважень службового жилого
приміщення, або жилого приміщення для
постійного проживання; отримання одноразової грошової допомоги у трикратному
розмірі місячної зарплати на день припинення депутатських повноважень у разі
дострокового припинення повноважень
Верховної Ради; збереження за колишніми народними депутатами виплат, у разі
неможливості працевлаштування, матеріальної допомоги у розмірі 50% зарплати
з урахуванням усіх доплат та надбавок,
яку вони отримують, коли працюють, забезпечення путівками для лікування, а
після виходу на пенсію - транспортом для
поїздок в лікарню, поліклініку тощо.
Довідка: «чиста» зарплата нардепа
майже 14 тис. грн
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Іконка та 200 євро – для приречених

КоштиЧернівецькогообласногоблагодійногоФонду«Подаруй
дитині життя», зібрані по всій області, рятують маленьких
буковинців від найстрашнішого – лютої смерті від раку
Маленький рухливий Вітя
Регнер з села Остриця Герцаївського району і тінейджерка
Христинка Вакараш з Костичан
Новоселицького району були...
приреченими. Саме так, хоча
це жахливо і несправедливо,
але й невідворотно. У свої чотири з половиною і чотирнадцять
років вони захворіли таким видом раку, який у нас практино
не лікується. Але сталося диво
– спеціалісти з кардіоонкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні «витягли» дітей з того світу.
Бо таку «хімію», як роблять у
цьому відділенні, виконують
тільки у двох спеціалізованих
центрах України. Тож, без
перебільшення, дитяча онкологія в Чернівцях посідає
сучасні науково-технологічні
позиції.
– Утім, ще кілька років тому
Вітя й Христя були «кандидатами на той світ», де їм, у силу
свого юного віку, ще зовсім не
місце, – зізнався завідувач
відділеням Михайло ГНАТЮК. – Та з появою у квітні
2007-го року Фонду допомоги
дітям, хворим на рак та лейкемію, «Подаруй дитині життя»
нам стало легше дихати.
Тільки на лікування Віктора і Христини Фонд перерахував понад 43 тис. грн. Загалом
же на порятунок лише цих двох
пацієнтів пішло практично три
чверті мільйона гривень. А у
відділенні ж лікуються 120
хлопчиків і дівчаток. З них 19
вперше захворіли на рак торік.
На жаль, «свіжі» випадки зафіксовані вже й цього року.
В Україні щорічно
реєструється більше
1000 нових випадків
захворювань на рак та
лейкемію серед дітей.
У Чернівецькій області
налічується понад 120
онкохворих хлопчиків і
дівчаток.
Тому попереду у Фонду
велика робота. Хоча вражає
й зроблене. Адже протягом
майже 4-х років щомісяця на
площах і вулицях Чернівців
відбувається благодійна акція
збору коштів з концертами й
аукціонами за підтримки партнера Фонду ЧФ ВАТ «Укртелеком». У кожній акції онкохворих дітей своїми талантами
підтримували творчі колективи
Чернівецького обласного центру естетичного виховання
«Юність Буковини», школи
естрадного мистецтва «Джем»,
фіналісти телевізійного про-

екту шоу талантів «Зірковий
марафон», лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів Леся Франків та оркестр
Чернівецького гарнізону 300
механізованого полку.
Торік набув широкого розголосу й підтримки благодійний вересневий телерадіомарафон, проведений спільно з
Чернівецькою облдержтелерадіокомпанією та Чернівецьким
обласним центром естетичного
виховання «Юність Буковини».
Відбулися також 2 благодійних
марафони у лютому 2010-го
«Врятуємо життя дитини» і
минулого грудня «Влаштуймо
дітям свято Миколая», а також
квітневий благодійний концерт
Ігора Андроника спільно з Чернівецькою філармонією.
Крім того, у багатьох організаціях обласного центру,
серед яких супермаркети і банки, стоять прозорі скриньки з
емблемою Фонду для тих, кому
не шкода поділитися своїми
грішми з недужими дітками.
Загальна сума добровільних пожертвувань
зібраних протягом 2010
року становить 251761,93 гривень.
Акумульовані на рахунку
Фонду кошти спрямовуються
на лікування конкретних дітей
(торік їх було 16) та невідкладні
потреби відділення кардіоонкогематології. Зокрема торік
була придбана спеціальна
шафа, так званий бокс біологічної безпеки, де зберігаються
хімічно активні речовини. Його
вартість понад 68 тис. грн, але
він того вартий, бо рятує тепер
медичних сестер від нейродермітів.
Зрештою, завдяки спонсорам чимало питань функціонування відділення вже
вирішені. Його завідувач, великий ентузіаст своєї справи
Михайло Григорович Гнатюк
вважає, що нині умови майже
ідеальні – вони мають найбільш
необхідне. Адже, крім ліків та
устаткування, персонал тут
сам пере і прасує білизну. Адже
без цього не зберегти маленькі, але такі дорогі життя своїх
пацієнтів. Єдина біда – вода, а
точніше – її відсутність. Бо подається лише годину або дві на
добу. Зрозуміло, що водопостачання – питання держави.
І, за словами Гнатюка, воно
нібито, слава Богу, невдовзі
має вирішитися. Але, попри те,
взагалі-то не зрозуміло, як кардіоонкогематологія обходиться
без того, без чого практично

неможливо жити. Наразі мікрофлора у відділенні така, що не
дозволяє зберігати воду, набраною у ванни та інші ємкості,
бо одразу ж стає джерелом інфекції. Тому маленькі пацієнти,
позбавлені після опромінення
та «хімії» будь-якого імунітету,
можуть померти від банального
септичного ураженння. І помирають...
– Наша мета – забезпечити кожній дитині, хворій на
рак чи лейкемію, найбільш
прогресивні можливості лікування та реабілітації – на це
й спрямовуються заходи, що
їх організовуємо. Вони мусять
привертати увагу суспільства
до проблеми дитячої онкології
та до збору добровільних пожертвувань, що використовуються на лікування недужих
діток, – наголосив почесний
президент Фонду і людина,
яка свого часу його заснувала,
депутат обласної ради Франц
ФЕДОРОВИЧ під час загальних
зборів членів правляння Фонду та його наглядової ради.
– А ще я надзвичайно радий
тому, що наш Фонд діє. Адже до
ЧОБФ «Подаруй дитині життя»
в Україні найбільшим старожилом серед Фондів був той,
що проіснував 2 роки і 4 місяця. Нам же у квітні буде вже
4 роки! І команда людей, яка
ним опікується сьогодні, дуже
потужна. Гадаю, у цьому запорука його успіху.
В Оксани СИМАК, члена
правління Фонду, яка дуже
активно переймається його
справами, поцікавилася, що
їй найбільше запам’яталося
протягом минулого року в його
діяльності:
– Якось ми відкрили конвертик зі скриньки, а там – 200
євро та іконка. Це мене дуже
вразило. Як і те, що протягом
півроку приходила до нас у
Фонд, що на вул Гоголя, молода
жінка й кидала до скриньки по
500 гривень...

Їх рятують...
ПАТ КБ «ПриватБанк».
Адреса: 58000 м. Чернівці,
вул. Гоголя, 12; тел\факс
(0372) 57-31- 47
е-mail:
blagovest-buk1@yandex.ru
Завдяки клопотанню Фонду протягом 2010 року отримана
спонсорська допомога (в натуральній формі) для кардіоонкогематологічного відділення (вул. Руська,
207А від:
Чернівецької меблевої фабрики (10 стільців), ТОВ «Ліга
Прім»( миючі засоби), ПП Шкурій

«Імпульс» (2 ліжка), СПД ФО Любинецький Г.Б.(4 змішувачі до мийок для кухні),ТОВ «Новоторг» (5
електрочайників), ПП «Євротрейд
ДОВ Плюс» (2 електрочайники),
Відділ примусового виконання
рішень Чернівецького міськуправління юстиції (10 тканиних ролет),
КП «Мавіс» (1 металопластикові
двері),ТОВ «Софія Люкс» (1 металопластикові двері),ПП Покорний
І.І.(1 письмовий стіл), ПП Попович
М.І.(1 кухонна шафа), працівники
ТЦ «Космо»(миючі засоби), ПП
Топор В. Г.(1 миючий засіб), ВТК
«Захід» (3 шт. тканинних ролет і
ремонттканинних ролет), ПП Грозінська С.В.(15м. кв. керамічної
плитки для туалетної кімнати),

Людмила ЧЕРЕДАРИК,
«Версії», член правління
Фонду «Подаруй дитині
життя»
Нагадуємо
реквізити Фонду:
Чернівецький обласний
благодійний фонд допомоги
дітям, хворим на рак та лейкемію «Подаруй дитині життя»:
Р/Р 26005301082843 код
ЄДРПОУ 35029311 МФО
322948 Чернівецька дирекція
АКБ «Форум» м. Чернівці;
Р/Р 26001060351835 код
ЄДРПОУ 35029311 МФО
356282 Чернівецька філія

Той, хто рятує: Михайло ГНАТЮК усе
своє життя віддає хворим дітям
В.І.(кухонні меблі), ПП «Слон» (3
письмові столи), МПВКП «УніКом»
(10 люмінесцентих ламп), ПП «Валентина» (1 кухонна шафа), КП
Компанія «Мінос» (канцелярські
товари), ПП Компанія «Болена»
(1 металопластикові двері), ЗАТ

ТзОВ «Ярекс» (2 умивальники),
магазин-салон «Паркет–Стиль»
(7 шт.тканинних ролет), ПП Арт
Модерн Плаза (1 металопластикові
двері),приватне підприємство «Вітраж» (2 склопакети для металопластикових дверей),Чернівецька

філія дочірного підприємства «Савсервіс столиця» (миючі засоби),
аптечна мережа «Гармонія» (кошти
на ремонт сантехніки), мережа весільних магазинів, вечірніх тканин
та аксесуарів «Радуга» с. Волока
(55 кв.м облицювальної плитки для
маніпуляційного кабінету), ПП Шеленко С.С.(господарські товари),
ТОВ «Укрпррогрес» (миючі засоби
та господарські товари),страхова
компанія «Уніка» (мікрохвильова
піч, подарунки для дітей), ПП Скуляк Анатолій Васильович (посуд
для мікрохвильових печей), магазин «Медтехніка» з вул.Загули,6 (1
бактерцидна лампа). Організовано
5 театралізованих свят у відділенні
за участю: агенції «Все для тебе»,
обласного театру ляльок, циркової
студії Центрального палацу культури м. Чернівці, дуету клоунів
«Бімчик і Макарона» й «Альона та
Віктор», студентів Педагогічного
коледжу, агенції «Feiry tale».
Під час проведення свят дітям
були передані подарунки – іграшки, цукерки, печиво, соки, фрукти
від: ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна», торгового центру №28 VАВ
Банк, ТОВ «Фудмережа», Торгового центру «Велика кишеня», ПП
Терешкін В.В., благодійного фонду
«Добрі вчинки» Чернівецької філії
ПриватБанку, «Олбі – Рос Корона», «Олбі – Рос Рошен», ПП Довга
– Трач О.П.; Супермаркету «Колос
Універсам», ТОВ «Адвентіс», ТЦ
«Караван», Управління праці та
соціального захисту населення
Шевченківської ради у м. Чернівці,
ПП Білоус Г. М., салону-магазину
«Веселе свято», магазину «Казковий світ малюка»,ПП Юрійчук
Л.М., ПВКФ «Галич», НВЦ кераміки
і скла «Лантан», магазину «Свято
- шоп».Пригощали дітей ресторани
– «Шарм», «Даяна»,«Паркова
вежа»
Скриньки Фонду розміщені
в ряді супермаркетів, магазинів,
перукарень, організацій, де кожен
може зробити благодійні пожертвування, а саме: супермаркети
«Колос Центральний», «Колос
Універсам», «Наш край», «Нива»,
мережа магазинів «ГріКо», гуртівня
продуктів «Пакко», ТОВ «Євробуд
ХХІ», Художній салон, перуканя
«Карина». Магазини: «Фан-фан»
Porfum», «Ліна», «Колос», Чернівецька обласна дитяча лікарня №2,
ТОВ «Дефіс», PR компанія «Brenda»,
ТОВ «Ринок новий». Скриня в приміщенні Фонду, вул.Гоголя,12
Від минулорічного квітня в
7-и відділеннях Чернівецької філії
«ПриватБанк» знаходяться скрині
для пожертвувань.
Продовжується співпраця з
інтернет-магазином «darunok.
cv.ua», який відраховує 2% від
ціни купівлі кожного подарунка на
рахунок Фонду «Подаруй дитині
життя».
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Кожній корові –
по тисячі гривень
Влада обіцяє власникам великої рогатої худоби
фінансову підтримку. Щоби
напевно знати, скільки грошей для цього необхідно
виділити з бюджету, сільські ради здійснюють перепис худоби, тому й просять
селян «не лякатися».
– З прийняттям податкового кодексу в людей
склалася хибна думка, що
перепис робиться для того,
щоби ввести якийсь по-

даток на худобину. Уряд
не має таких намірів, а навпаки, – робить це задля
дотування… – заспокоює
селян начальник Головного управління агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації Олег Надточій.
Порядок дотацій на
сьогоднішній день не затверджено, але попередньо для фізичних осіб

передбачається доплата
за утримання однієї корови
в межах 1000 – 1200 грн.
Доплачувати обіцяють і
за телят.
Зокрема, вже підготовані проекти Постанов
Кабінету Міністрів України,
якими визначено порядок надання коштів для
підтримки галузі тваринництва, на яку цьогоріч
передбачено 2 млрд. грн.
Схоже, влада всерйоз

вирішила взятися за відродження галузі, затвердивши більше 30 програм
підтримки агропромислового комплексу.
– Якщо торік у Державному бюджеті було
закладено 9 млрд. грн на
підтримку агропромислового комплексу, то в
Держбюджеті 2011 року
передбачено близько 14
млрд. грн, – наголосив
Олег Надточій.

Буковинська гречка – дорога

через повінь, румунів та опозицію
Роздрібні ціни на гречану крупу та макаронні вироби
на підприємствах торгівлі Буковини у порівнянні з
іншими регіонами – найвищі. За словами начальника
Головного управління агропромислового
розвитку обласної державної адміністрації Олега
Надточія, до п’ятірки гірших наша область входить
ще й за вартістю яєць, яловичини, цукру та деяких
інших позиціях…
– Серед причин – повінь, бо коли
кількісні показники не зменшились, то
якість продукції значно знизилася. Та
сама картопля, яка за кілька місяців
сильно намокала, практично не зберігається, – пояснює Олег Надточій.
– Саме тому фермери не заготовляли її
на зиму, а намагалися одразу продати
до Львівської та інших областей.
Близкість до кордону – теж серед
чинників підвищення цін. Ті самі румуни приїжджають до нас вихідними, і

закуповують досить велику кількість
продуктів, адже в Євросоюзі вони ще
дорожчі.
Крім того, за словами чиновника, географічне розташування
Чернівецької області – в кутку країни
– ускладнює транспортне сполучення.
Та й рівень видатків населення
значно перевищує доходи. Це пов’язане з тим, що значна кількість буковинців працює за кордоном, звідки й

надсилають кошти. У нас квартири,
автомобілі – найдорожчі в країні, як
і продукти харчування. Адже люди
можуть дозволити собі купувати продукти за більш дорогою ціною.
– Ще одна причина – монополісти.
77-78% основних товарів, за якими
ведеться моніторинг (16 соціально
важливих продуктів харчування), є
завозними, – стверджує Олег Надточій. – Це – вся гречка, макаронні
вироби… Дві фірми-монополісти (одна
– з Луцька, інша – з Вінницької області), завозять майже 90% макаронних
виробів, вони підняли ціну, і нам дуже
важко на це впливати…
Водночас, за словами голови Чернівецької обладміністрації Михайла
Папієва, основна причина зростання
цін на Буковині – необґрунтовані надбавки до роздрібних цін на ринках
та торговельних мережах Чернівців,
власниками яких є опозиційні буковинські політики або їх родичі.

– Заполітизовані підприємці, які
безпідставно завищили ціни на продукти харчування, будуть поставлені в
рамки закону, – заявив голова ОДА під
час апаратної наради з керівниками
структурних підрозділів.
Тож влада «вживатиме заходів»,
терміново впроваджуючи «конструктивні та комплексні заходи з припинення та недопущення суб’єктами
господарювання порушень чинного
законодавства в сфері роздрібної торгівлі», а також – сіятиме гречку.
– Зокрема, якщо минулого року
ми мали 350 гектарів гречки, яка
сьогодні стала політичним продуктом
харчування, – сказав Олег Надточій,
– то цього року ми плануємо посіяти
1000 – 1500 гектарів гречки. Частина
насіння вже завезена, частину ще
вишукуємо…
...От тільки підприємства, яке б
переробляло та фасувало буковинську гречку, у нас немає.

Забракованийхліб«утилізовують»усвіжий,

а порушення є скрізь

Древні казали: «Людина є те, що
вона їсть». За статистикою ж управління у справах захисту прав споживачів,
якість того, що ми їмо, часто зовсім не
відповідає «людським стандартам»,
чи то б пак – держстандартам...
Зокрема, перевіривши 2010 року
строкаті прилавки 315 торгових підприємств різних форм власності, у 297
з них управління виявило порушення!
Тобто споживачів дурять, «втюхують»
товари за завищеними цінами, які не
відповідають вимогам стандартів, з
простроченим терміном придатності,
без необхідної та своєчасної інформації, без супровідних документів, без
документів про якість та безпеку тощо.
І так майже в кожному магазині! Скажімо, те, що в напівкопчених ковбасах
яловичина, свинина та м’ясо птиці залишились хіба що на етикетці – відомо
навіть марсіанину. Але люди купують.
Особливо, коли бачать чарівне слово
– «Акція!»

– Запам’ятайте таке золоте правило: дешева рибка – смердяча
юшка, – розтовкмачує «прості істини» начальник управління Борис
Баглей. – Не шукайте дешевого
товару, особливо – продуктів харчування, тимпаче – м’ясо-молочних
продуктів зі знижками. Напередодні
Нового року я йду до відомого супермаркету, а біля продавця – поруч, як
чай, кава, вибачте, презервативи,
– і ковбаса по вісім гривень… М’ясні
вироби мають бути в холодильних
камерах, у відповідно обладнаних
для цього місцях, і ні в якому разі
не реалізовуватися за фіксованою
ціною!
Ще гірші справи – з рибою та крупами. Зокрема, з перевірених 1,4 т
макаронних виробів, борошна і круп,
забраковано та знято з реалізації
1,2 т продукції. Ця група продтоварів
бракувалась через занижену масу. З
0,8 т риби та рибних продуктів через
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відсутність необхідної, доступної,
достовірної, своєчасної інформації,
документів, що засвідчують їхню
якість та безпеку, забраковано та
знято з реалізації 0,7 т продукції.
Забраковано і третину молочної продукції – 0,6 т із 1,5 т перевіреної.
Негаразд, за словами профі, і
з хлібобулочними виробами. Мало
того, що якість хліба останнім часом
різко погіршала, то він ще й подорожчав. Принаймні, вартість Орільського (соціального) хліба зросла на
кільканадцять копійок.
– За результатами здійснених
перевірок, хліб чернівецького хлібобулочного заводу, який на сьогодні
фактично є монополістом на чернівецькому ринку, був значно нижчої
якості, аніж вимагається за нормами,
– розповідає Борис Баглей. – Цього
не могли не помітити і чернівчани.
Скажімо, до управління неодноразово надходили скарги на надто низьку

вагу хліба, а також на його прострочений термін придатності.
Із перевірених 2,8 т хліба, майже
півтони забраковано та знято з реалізації.
Проте чи справді забракований
хліб утилізують? Таки утилізовують
– у свіжий хліб!
– На жаль, це не наша функція
– слідкувати, щоб вилучена продукція була утилізована, знищена чи
якось перероблена… Ми виносимо
вердикт, що товар має бути вилучено,
виробник його вилучає з продажу і повертає туди, де він його забрав. Наше
завдання – простежити, щоби він знову не потрапив під реалізацію.
Наприклад, щодо вилученого хліба. Заважаючи на структуру, «вилучений» хліб повторно застосовувався
у переробці. Якщо розрізати буханку
й уважно роздивитися, то побачимо
різний колір на окрайцях: де темніший
– це старий хліб...

У Чернівці
повернеться
бочковемолоко?!

Торік у Чернівцях існувало єдине
місце в місті, де можна було придбати
справжнє молоко за помірну ціну – на
розі проспекту Незалежності та вул.
Стасюка. Бочку з молоком привозили
з села Жадова, що на Сторожинеччині. Та, чи то через високі податки, чи
високі хабарі – свіже молоко з вулиць
міста зникло. Натомість, за словами
першого заступника голови обласної
державної адміністрації Георгія Галиця, супермаркети «забезпечують споживачів продуктом сумнівної якості»,
адже «переробка молока показує, що
термін реалізації має бути 3 дні, а не
півтора місяця».
– Бочкове молоко припинили завозити через посилення санітарного
контролю. Наші підприємства виявилися не готовими забезпечити нові вимоги, – говорить начальник Головного
управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації
Олег Надточій. – «З пляшок» продаж
молока взагалі заборонений. З бочки... Я думаю, що через місяць продаж
бочкового молока буде відновлено.
Нагадаємо, на Буковині цього
року планується відкрити два доїльні
зали на 2 тисячі голів корів у Боянах
та Ванчиківцях, а також молокозавод
у Чернівцях.
– Сьогодні мова не йде про поновлення роботи Чернівецького молокозаводу. Я говорю про новий завод, – зауважив Михайло Папієв під
час прес-конференції за підсумками
2010-го. – Це питання складне, адже
він мусить працювати на сировині,
яку йому надаватимуть молокоферми, що діятимуть поряд. На жаль,
часи, коли сировина закуповувалася
в населення, вже минули. Цей ринок
буковинські підприємці втратили,
адже селяни здають своє молоко до
сусідніх районів. Тож треба мислити
по-новому...

Сторінку підготував Ігор
КОНСТАНТИНЮК, «Версії»
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Позбавлення ілюзій

95-й: Жити недовго, але красиво
Чернівецькі газети й архівні документи 1995
року схожі на детективи Чейза. Таємничі вбивства,
«розборки», захоплення, мафіозні війни. І шалена
любов до таких непомітних сіро-зелененьких купюр.
У пострадянському суспільстві, як виявилося, безліч
патріотів – патріотів грошей. Бо гроші для багатьох
стали справжньою батьківщиною: їх люблять, про них
дбають, за них віддають душу, життя та інші дрібниці.

Кінець фабрики мрій
Ми вже писали в одному з попередніх випусків про найзнаменитіший
буковинський «лохотрон» – страхову
фірму «Гарант». 95-й – це рік її краху.
Один з найгучніших буковинських
скандалів. Серед безлічі подробиць
мою увагу привернуло зауваження в
одній зі статей: « ... круті засновники
страхової компанії: чернівецьке регіональне управління «Промінвестбанку», обласне управління «Ощадбанку», дирекція «Укрсоцбанку», чернівецька філія банку «Інко», об’єднання
«Трембіта», страхова-інвестиційна
компанія «Інко-гарант»».
Хто ж мав стояти за спиною «лохотрону», щоби заручитися підтримкою таких різних і таких потужних
організацій? Чув від економістів, що
фінансові піраміди на кшталт «Гаранту» виникали не стихійно. Це була
централізована політика вилучення
коштів у населення, щоби використати їх на приватизацію крупних підприємств. Потрібна була величезна
кількість «живих грошей». А таких
коштів не було навіть у «вершків»
суспільства. Тому, власне, існування таких пірамід припадає саме на
період приватизації. І зникають вони
з її закінченням. Якщо відкинути
умовності, то ці «лохотрони» організовувала держава.
За свідченням слідчих, які вели
справу, «Гарант» не розтринькував
кошти, вони просто перетікали з
кишень пенсіонерів до тих, хто міг їх
використати «по-справжньому». Усі
витрати компанії – купівля кількох
квартир для співпрацівників. Деякі з
цих співпрацівників були призначені
на роль зіц-голови Фукса, який буде
відповідати (читай «сидіти»). Втім,
купували «гарантівці» квартири і для
прокурорських дітей, як з’ясувалося
пізніше. Це, треба розуміти, – невеличкий подарунок за мовчання.
Однак вразив завершальний
акорд «гарантівської» епопеї. Йдеться про гарантовану безкоштовну труну для пенсіонерів, які пожертвували
свої кошти компанії. Відчувається
державний жест! Загалом же виникає відчуття, що історія виникнення
і діяльності «Гаранту» – таємниця,
яку чомусь не хоче розгадувати
жоден журналіст чи дослідник. Хоча
розкрити її, думаю, не так уже й
важко.
Разом з « Гарантом» закінчили
своє життя у 95-му році інші його
побратими – «Ксен-траст», таємнича фірма «Мідас» тощо. Треба
зазначити, що прокурорська оцінка
їхньої діяльності була навдивовижу
поблажливою.

Символічний зсув
Соціальні й економічні зсуви 95-го
у Чернівцях, крім усього, проявилися
у зсуві фізичному. І це виглядає глибоко символічно. У січні-лютому зсув
зруйнував вулиці Одеську і частину
Барбюса та поставив під загрозу існування старого міста. Адже, за оцінкою
геологів, сповзти воно могло і до ратуші включно. Коли читаєш висновок
комісії про причини зсуву, здається,
що потрапив до якоїсь бюрократичної
казки. Це не звіт, а своєрідне заклинання духів. Щось на кшталт «геологічні умови сприяли розвитку зсуву
десятки років, а надмірне перезволоження схилу...». Нейтральна формула
«надмірне перезволоження» стає
ключовою у заклинаннях посадовців.
І головною причиною. Звучить якось
по-науковому, солідно. Чому ж «перезволоження» чекало дві сотні років?
Досить часто прогулювався
Одеською в ті часи, на власні очі бачив, що трохи вище по схилу ведеться
інтенсивне будівництво і схил все
більше і більше «підрізають». У зсуво-

на далекій землі про них складають
пісні. Однак, виявилося, що не тільки
українські хлопці поїхали до Чечні,
але й чеченські приїхали в Україну,
конкретно – до Чернівців. Там представники гордого гірського народу
вирішили забрати своєрідну данину
на «боротьбу наших братів». Чотири
чеченця з автоматом Калашникова
захопили рейсовий автобус «ЧернівціСучава» з пасажирами і спробували
зібрати з кожного по 280 доларів
(стільки повинен був мати кожен громадянин, що перетинав румунський
кордон). Утім, не знали простодушні
чеченці, що тут при перетині кордону
працюють свої технології. У пасажирів,
як правило, не було таких коштів. Тоді
горді горці почали поводитися вже
зовсім як нелюди: виривали сережки
з вух, забирали останнє, а тих, хто
з ними сперечався – вбили. Так на
Буковині з’явилися свої жертви Чечні.
І з’ясувалося, що міф про гордий народ, який плекає преса, дещо однобокий. Є деталі, про які не згадують у
патріотичних статтях. Важливі деталі.
І вони не вкладаються у міфи, якими
живе спільнота.

Українське кіно
У 95-му в кінотеатрі «Чернівці»
дві великі українські прем’єри. В них
втілена надія на народження нового
українського кіно. Це фільми «Записки кирпатого Мефістофеля» та
«Атентат». Обидві стрічки дещо політизовані. Що, як правило, не йде
на користь художнім творам (згадати
того ж Бортка з сучасним «Тарасом
Бульбою», який перетворив геніаль-

Знаменитий бренд «Пепсі» в 90-х у Чернівцях
став «домашнім». Випуск «Пепсі» налагодила
буковинська фірма «Роси Буковини»
небезпечних ділянках це самовбивча
тактика. Про це також згадували (переважно міський голова), але досить
скромно, особливо не наголошуючи.
Зсув визнали одним з найбільших
на пострадянському просторі: на
той момент йшлося про трильйон
купонів збитків. Непогана ціна для
облаштування чиїхось там гаражів та
виробничих площ.

Чеченці
Проблеми далекої Чечні неабияк
хвилюють буковинську пресу. Публікації сповнені співчуттям до маленького гірського народу, який бореться
за незалежність. Досить часто пишуть
про те, що навіть українські хлопці
поїхали захищати далеку Чечню, і

ний твір Гоголя на агітаційний, але вже
в російський бік). «Записки кирпатого
Мефістофеля» запам’яталися більше
скандалом навколо авторських прав
сценариста (Павло Мовчан). Скандал був гучним, а фільм, на жаль,
«сіреньким». «Атентат» вийшов куди
яскравішим: як завдяки темі (історія
Богдана Старшинського – вбивці
Степана Бандери), так і ентузіазму
молодої команди. Фільм, один з небагатьох, висвітлював світогляд тих,
хто боровся на Західній Україні за незалежну державу (дещо ідеалістично,
щоправда). Попри неминучі банальності, він був цікавим. Однак державної уваги до українського кіно ніхто не
дочекався й досі. Пізніше з’явилося ще
кілька великих українських фільмів,

профінансованих державою. Та їхня
політизованість стала ще більшою і
зіграла злий жарт, зробивши їх некомерційними. З’ясувалася «дивна» річ

ми жінками тощо...
Свобода сп’янила не тільки «братків». Досить цікава справа директора
одного з чернівецьких СПТУ, який

У 90-х з’явився новий термін «маски-шоу», який не
мав жодного відношення до популярних клоунів
– у 21-му столітті ніхто не хоче дивитися агітки. Хочуть дивитися кіно. На
жаль, наближені до державних коштів
режисери цього не зрозуміли. Як не
зрозуміли цього і державні чиновники,
які довірили кошти режисерам-політикам, а не режисерам-художникам.
А могло бути інакше.

Суверенітет Садгори
Щастя жити окремо приваблює не
тільки великі народи, але й маленькі
містечка. Але у цьому випадку все виглядає дещо анекдотично, і, водночас,
цілком серйозно. Садгірські народні
обранці на сесії зажадали незалежності від Чернівців. Питання на порядку
денному. Розрахунок однак, як кажуть, не у специфічному садгірському
патріотизмі. Таємна ціна питання не
стільки в податках від садгірських
підприємств, скільки в землі, яка
залишилися у багатьох садгірських
мешканців ще з колгоспних часів 60-х.
Згодом земля має стати товаром, метикують здогадливі садгірські газди.
А хто ж дозволить мати по 15-20 соток в обласному центрі? Садгірський
суверенітет ґрунтується на суворому
економічному базисі. Однак до чеченських пристрастей не дійшло. Садгора
і нині квітує у складі Чернівців. Але на
все має свою точку зору.

«Розборки»,
«стрєлки», «заказухи»
Навіть маленька оригінальна Буковина, на жаль, всього лише частина
пострадянського простору, де панує
епоха «братків». Слова «розборки»,
«стрєлки», «заказуха» – це мова
міжнародного спілкування шалених
90-х. У спокійних Чернівцях з’являються спортклуби, де знаходять
автомати Калашникова (на вул. Південно-Кільцевій, 5). Секції боксерів і
різноманітних представників східних
єдиноборств часто стають ширмою
для угрупувань. Про реке+т говорять,
як про щось звичайне. Між міліцією і мафією відбуваються справжні
бої. Проходять вони, як правило, на
територіях кафе та розважальних
центрів. Деталізоване описання такої
суперечки в кафе « Червона рута»
нагадує кіносценарій. Із боями без
правил, викинутими на двір оголени-

замість того, щоби сплатити штраф,
почав копати ногами працівника ДАІ.
А той, у відповідь, почав стріляти в
землю. Спілкування двох джентльменів, як не дивно, закінчилося миром.
Треба відзначити, на відміну від багатьох міст України, в Чернівцях кращим
«дахом» (ще один новий термін 90х) все ж була міліція, а не мафія. За
Чернівцями закріпилася репутація
«мєнтовського» міста.
Однак, міліцейський «дах» не
врятував, наприклад, буковинського
бізнесмена Шварценберга, якого
вбили на порозі власного будинку.
Тобто від одного замаху міліція захистила бізнесмена, але потім «не
догледіла». Вбивць, тим не менше,
знайшли. «Дах», хоч із запізненням,
але спрацював.
Мою увагу привернула назва
статті-некролога Шварценберга.
Вона звучала так : «Він жив недовго,
але гарно...». Чим не гасло для всієї
епохи?
Звичка вирішувати питання радикальним шляхом, який підказував
ще товариш Сталін – «нема людини
– нема проблеми» – торкається різних
галузей життя. Руку всюдисущої мафії
шукають і у смерті еколога Віктора
Фреліха, який займався розслідуванням причин алопеції разом з журналісткою Людмилою Чередарик.
Дружина Фреліха стверджує, що
чоловіку перед смертю погрожували.
Про це писали й усі ЗМІ. Та розслідування не дало жодних результатів.
Зрештою, чи було воно? Адже військові лікарі з госпіталю, що на вул.
Червоноармійській, діагностували
у Фреліха ураження нирок отрутою,
яка використовується як хімічна
зброя. Коли ж науковця перевели
до реанімації обласної лікарні, де він
і помер, його госпітальна медична
картка щезла.
Нові методи застосовуються й
у стосунках з пресою. Одна з найгучніших подій – вибух гранати у
приміщенні редакції газети «Час».
Версія, яку висунула редакція – низка публікацій на захист директора
Калинівського ринку Богдана Кравчука – викликала невдоволення
певних кіл.
(Далі буде)
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За рік вимерло населення
двох Чернівців
Минулого року в Україні померло
півтора мільйони громадян, а народилося 900 тисяч. Таким чином
населення нашої держави стало на
600 тисяч менше. Нагадаємо, що,
приміром, у Чернівцях проживає 250
тисяч осіб.

Міліція отримала зброю
майбутнього

Щоправда, слід зазначити, що у
самій Чернівецькій області ситуація
дещо краща. 11 тисяч 700 буковинців
відійшли в інший світ, 11 тисяч – народилося. Демографічний показник
все ще від’ємний, але значно кращий
за середній в Україні.

Інтернету теж потрібен
«нацюцюрник»

Безпечним може бути не лише
секс, а й Інтернет! Більше того, в
Україні вже третій рік поспіль у лютому відзначають День безпечного
Інтернету. Коаліція за безпеку дітей
в Інтернеті розробляє спеціальні
програми, котрі блокують доступ до
інформації, що загрожує психічному
здоров’ю дітей. Подібні програми
використовують у школах, щоб нагадати учням, що Інтернет потрібен
перш за все для навчання, а не для
неоднозначних розваг.
За дослідженнями ЮНЕСКО, половина опитаних дітей в Україні готові поділитися в Інтернеті інформацією про себе, 30% з них навіть ідуть на
першу зустріч з незнайомцями.

У науковому інституті МВС України
розробили електронно-оптичний пристрій, призначений для високоточної
стрілянини з укриття в умовах обмеженої видимості і пересування − систему
«Мигдаль». Міністерство внутрішніх
справ замовило 12 таких пристроїв.
Але це тільки одна з розробок науково-дослідного інституту, де створені
також нові костюми і шокери.
Систему «Мигдаль» у науковому
інституті МВС розробляли 4 роки.
Результат перевершив усі очіку-

вання: підствольна відеокамера,
блок управління на поясі і монокуляр. Тепер бійцю спецпідрозділу не
обов’язково висовуватися з-за рогу
і ризикувати життям, щоби зробити
постріл або роздивитися довкола. За
словами начальника лабораторії НДІ
МВС Олександра Марченка, система
дозволяє співробітнику спостерігати
за місцем подій і в потрібний момент,
не наражаючись на небезпеку, якщо
це необхідно, застосовувати стрілецьку зброю.

15

Ми треті на
Всесвітній
зимовій
Універсіаді

Українські спортсмени завоювали 15 медалей на ХХV
Всесвітній зимовій Універсіаді,
яка проходила з 27 січня по 6
лютого в Ерзурумі (Туреччина),
і посіли третє місце в загальнокомандному заліку змагань.
Спортсмени змагалися в 11
видах спорту, серед яких − гірські лижі, біатлон, лижні гонки,
лижне двоборство, стрибки з
трампліну, керлінг, фігурне
катання, хокей, шорт-трек,
сноубординг, фристайл.
Перше місце в загальнокомандному заліку завоювали
росіяни − 39 нагород (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових),
друге місце − представники
Південної Кореї − 15 медалей
(7 золотих, 3 срібних та 5 бронзових). Українці завоювали 6
золотих, 5 срібних і 4 бронзові
нагороди. Загалом у ХХV зимовій Універсіаді взяли участь
близько 2900 спортсменів з 57
країн світу.

Світ
Пенсійний вік у Білорусі не підвищуватимуть
Білоруський президент вважає,
що у країні немає необхідності підвищувати пенсійний вік. На його думку,
жінки, крім роботи, повинні встигати
виховувати 3-х дітей. Нині в Білорусі,
згідно із законодавством, для жінок
пенсійний вік дорівнює 55 рокам, для
чоловіків – 60 рокам.
Олександр Лукашенко позитивно
ставиться до того, що багато пенсіонерів працюють. Він вважає, що пенсіонери мають великий досвід і здатні
допомогти новому поколінню.

Італійціпротиміні-спідницьта
Відвідати 17
футболу
музеїв світу
тепер можна
віртуально

Ермітаж і Третьяковська галерея, Музей сучасного мистецтва і
Метрополітен-музей у Нью-Йорку,
та ще 13 світових музеїв відтепер
можна відвідати, не відходячи від
комп’ютера. Про запуск нового артпроекту, який дає змогу розглянути у
найдрібніших деталях більше тисячі
витворів мистецтва, оголосила компанія «Google».
До віртуальної колекції увійшли
такі шедеври як «Народження Венери» Боттічеллі епохи Ренесансу,
композиція сучасного британського
художника Кріса Офілі «Немає жінки,
немає сліз», пост-імпресіоністські
картини Сезанна, візантійські ікони,
стельні розписи Версаля та інтер’єри
древніх єгипетських храмів, твори
Уістлера і полотна Рембрандта, зібрані у музеях з усього світу.

Підготувала
Анастасія ПОЛІЩУК, «Версії»

Китайці будують орбітальну
станцію

До 2020 року Китай пообіцяв завершити будівництво орбітальної станції.
Перший модуль станції планують запустити в космос 2016 року, а протягом
наступних 4-х років на орбіту виведуть основний модуль станції та його
лабораторну частину.
А вже цього року Китай запустить в космос два безпілотних модулі, які
пізніше також увійдуть до складу станції. Голова китайської космічної програми Пейцзянь прогнозує, що до 2025 року китайські астронавти зможуть
висадитись на Місяць. А протягом 5 найближчих років запустять зонди для
дослідження Марсу та Венери.

Хто батько? Допоможе тест!
Влада італійського міста Кастелламмаре-ді-Стабія хоче відмінити
футбол та носіння міні-спідниць у
місті.
За словами мера Луїджі Боббіо,
новація пов’язана з бажанням відновити благопристойний вигляд
Кастелламмаре-ді-Стабія. Для цього
вирішили ввести жіночий дрес-код,
який заборонить короткі спідниці та
джинси з низькою талією.

Незабаром також, можуть заборонити футбол та засмагання
під сонцем у громадських місцях.
Порушники порядку платитимуть
штраф у розмірі до 700 доларів.
Це не перший італійський закон, який забезпечує підтримку
громадської пристойності.Тут вже
заборонено цілуватися в машинах,
годувати бездомних котів та… будувати замки з піску.

Кілька років тому соціологи виявили: близько 25% чоловіків виховують
чужу дитину, вважаючи її рідною. Тепер перед тисячами жінок-зрадниць
нависла загроза розкриття.
У британських аптеках почали продавати портативний домашній засіб
для встановлення батьківства «Assuredna». З його допомогою будь-який
татко зможе зробити аналіз ДНК, не виходячи з дому. Вартість набору
- 29,99 фунтів.
Щоби провести аналізи, потрібно взяти кілька крапель слини у матері,
дитини та батька. Зразки кладуть до спеціальних кольорових конвертів з
певним кодом та відсилають до лабораторії. Через 5 днів батько поштою
отримує відповідь, точність якої становить 99,99%.
Якщо дитині не виповнилось 16 років, мати повинна дати дозвіл на
проведення тесту.
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П’ять чудес отця Івана

Один з наймолодших священиків
Буковини вимолив життя для
хлопчика, вагою 980 грамів
У нашому житті нічого не трапляється
випадково. «На все воля Божа!» – скаже
кожен віруючий християнин. Не став
винятком і приїзд 22-річного священика
отця Івана ЛУКІЯ: 2003 року його направили
з чернівецької церкви Святої Параскеви
до Брусниці. Тоді ще навіть церкви там не
було. Проте вже від перших проповідей,
які проводив отець Іван простонеба,
парафіяни зрозуміли: духовність села
відроджуватиметься!

Чудо1:
Вимолив дощ
Того літа, коли отець Іван
уперше приїхав до Брусниці,
стояла посуха. Люди боялися,
що залишаться без урожаю
і кликали дощ. Але щоранку
небо було ясне, сонце сходило
високо і продовжувало нагрівати землю.
Молодий священик свою
першу недільну службу провів біля однієї з сільських
капличок. А звідти, у супроводі ще двох духівників із
сусідніх сіл, хресною ходою
пішли на поле. У 30-градусну
спеку простонеба відчитали
Євангеліє і благали у Господа
дощу.
– Небо було таке синє,
що аж очі різало, – пригадує
о. Іван Лукій. – Ми закінчили
молитву і розійшлися по домівках. У цей час несподівано
звіявся сильний вітер, небо
вмить затягнули чорні хмари
і... пішов таки довгоочікуваний дощ! Пам’ятаю, люди навіть повибігали з хат, всі обіймалися і дякували Богові за
ласку. Тоді сталося справжнє
чудо. Гадаю, саме ця подія
підкріпила віру селян. Бо вже
за кілька тижнів громада узялася за будівництво церкви.

Чудо 2:
Знайомство з
владикою

Те, що стане духівником,
о.Іван відчув іще в дитинстві.
З п’ятого класу він паламарював в одній з церков Вижниці.
А після школи, не роздумуючи, вступив до Чернівецького
національного університету
на теологічний факультет.
Там, власне, і зустрів свого
духовного наставника – Митрополита Чернівецького і
Буковинського Данила. Іван
ловив кожне його слово і дуже
хотів бути подібним до нього.
– З першого курсу я паламарював у церкві при університеті, – розповідає о. Іван.
– А у 22 роки владика Данило
рукоположив мене у сан священика. Рік я служив разом
із ним у чернівецькій церкві
Святої Параскеви. А потім владика направив мене у Брусницю. Мене часто запитують,
чи не було страшно йти у незнайоме село, тим паче, після
розколу церкви на Київський і
Московський патріархати. Але
страшно не було. Я живу за
принципом: якщо Бог дав мені
можливість робити цю справу,
значить я повинен зробити

ні, чудотворні ікони, відповідь
мене вразила:
– Будь-яка ікона є сама
по собі незвичайною. Завжди
треба пам’ятати, що молимося ми не іконам, а первообразам, – пояснив духівник.
– Ящо молитимемося власне
іконі, це вже буде схоже на
ідолопоклонство. Мабуть, усі
знають про чудотворну ікону
Пресвятої Богородиці. Стоячи
перед нею, ми складаємо свою
молитву первообразу, тобто
Богородиці. А вона вже, через
ікону, перед якою приклоняємося, може виявити свою
присутність. Так з’являються
плачучі, кровоточиві, мироточиві ікони.
Ікона поставлена для
того, щоби людина могла у
своїй уяві відійти від земного
і переключитися на небесне.
Уявивши, що стоїмо навколішки перед Святим, укріплюємо
свою молитву.
Так понад рік тому о. Іван
молився у Києво-Печерській
Лаврі за свого малесенького
похресника. Хлопчик народився з вагою... 980 грамів.
І вижив! Уже незабаром сільський священик проводив
обряд хрещення і, одночасно,
був хрещеним дитини.

Чудо 5:
Щаслива сім’я
Отця Івана вважають своїм
наставником і 16-, і 80-річні
так, щоби ця справа стала
угодною Господу. Бо те, що
ми робимо для Всевишнього,
несе добро і повертається добром. В Євангеліє написано:
Рабе вірний! Ти був вірний
мені у малому, я над великим
тебе поставлю.

Чудо 3:
Благословіння
від патріарха
Філарета

За чотири роки молодий
священик разом із сільською
громадою звів у селі церкву Святого Юрія. З того часу
кожної неділі під час служби
не забуває подякувати всім,
хто доклав сил та роботи до

зведення сільського храму.
– Церкву будували люди.
Бувало, по 60-70 чоловік виходили на будову і зранку
до ночі важко працювали,
– пригадує о. Іван Лукій. – Я
теж не стояв осторонь. Коли
били бетон, разом із старостою заліз у траншею і там
товкли каміння. Жінки щодня
готували їжу баняками, як на
весілля, і приносили нам на
будову. І хоча мені було трохи страшнувато, що церква
зводиться такими швидкими темпами, мої хвилювання
були даремними. Тішуся тим,
що за ті роки, що ми служимо
у нашій церкві, богослужіння
очолював і наш владика Данило, і навіть святійший патріарх
Філарет разом з іще чотирма
архієпископами Української
православної церкви Київського патріархату. Гадаю,
зведення церкви і благословіння селян Данилом і Філаретом можна вважати іще одним
Брусницьким чудом.

Чудо 4:
Молитва за
похресника

Увесь вільний час Іван ЛУКІЙ проводить з родиною

Убранство церкви створили її парафіяни. Вишиті
рушники та ікони, іконостас,
придбаний сім’єю Флорескулів у пам’ять про їхнього
загиблого сина, – усе просто
і, водночас, по-домашньому
затишно. Коли запитала в
о.Івана, чи є у храмі незвичай-

Опісля богослужіння,
о.Іван поспішає до Іспасу, де
на нього чекають найрідніші
– дружина та синочок. Свою
сім’ю духівник називає даром
Господа, тим паче, що одружився він рівно за місяць до
того, як був рукоположений у
священики.
– Я дуже люблю свою дружину. Вона терпелива, надійна, дбайлива. Буду щирим:
не можу забезпечити свою
сім’ю не те, що розкошами, а
навіть усім необхідним. Проте дружина жодного разу не
дорікнула мені цим, – зізнається священик.
Із задоволенням на батькові богослужіння приходить
5-річний син о.Івана. Він уже
добре знає паламарство, має
у церкві свого стихарика.
Біленький хлопчик із захопленням дивиться на батька,
наче намагається запам’ятати кожне мовлене слово.
– Чи обере він мій
шлях?... Не знаю. Поки що
бачу, що у церкві йому дуже
подобається. Проте професію нехай обирає сам, – доволі демократично мислить
батько-священик. – Головне,
щоби любив свою роботу. Не
можна працювати з примусу,
бо тоді ти не будеш віддаватися роботі цілком. Я люблю
церкву. Служу не заради
заробітку чи збагачення.
Щоби забезпечити сім’ю,
маю додатковий підробіток.
А церква – то моя душа, моє
серце.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

А ви
знали?
● Чоловіки, що не можуть
контролювати сміх, не
здатні контролювати
сексуальне збудження.
● Миші насправді не
люблять сиру.
● Щоби покінчити
життя самогубством за
допомоги марихуани,
людині треба викурити
680 кг «травки» за 14
хвилин.
● Чоловічі піджаки
застібаються зліва
направо через те, що
так зручніше діставати
гаманець з лівої
внутрішньої кишені.
● У Сінгапурі оральний
секс заборонений і
карається десятьма
роками позбавлення волі
або штрафом до 10 000
євро.
● У Стародавній Греції
жінок не допускали на
спортивні змагання,
бо чоловіки виступали
голими.
● Стародавні римляни
використовували сечу
людини у складі зубної
пасти.
● На 80 відсотках
фотографій, розміщених
в Інтернеті, зображені
голі жінки.
● Маса
середньостатистичної
хмари – приблизно
мільйон тон.
● Від початку феншуй був мистецтвом
прикрашання могил.
● Кожну хвилину
оператори мобільного
зв’язку заробляють
$812000 за рахунок
SMS.
● В аеропорту
Глостершир (Англія) для
того, щоби прогнати
птахів зі злітнопосадкових смуг,
вмикають пісні Тіни
Тернер.
● Пінгвін може
стрибнути на три метри
у висоту.
● Людське тіло містить
достатньо води, щоби
наповнити 38-літрову
баклажку.
● Ліва рука
середньостатистичної
людини виконує 56%
натисків клавіш під час
друкування тексту.
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Ризики професії:

Рятуючиіншихвідраку,лікарірадіологічного
відділеннящоденнопіддаютьсяопроміненню
Спеціалісти, які прийшли працювати до радіологічного
відділення Чернівецького обласного онкодиспансеру,
знали, на що йдуть. Індивідуальний дозиметр на халаті,
історія хвороби у руці – так вони розпочинають свій
робочий день. Ризик опромінення – ніщо у порівнянні з
тією кількістю життів, які вдається врятувати.
– Не секрет, що медперсонал
нашого відділення працює з джерелами іонізуючого випромінювання
– кобальтом та іридієм, – розповідає
Людмила ПАХОЛКА, завідувачка радіологічним відділенням.
– Чи небезпечно це?.. Звісно, так.
Недарма ж усі носимо дозиметри на
халатах, а в 45 років ідемо на пенсію.
Головне правило безпеки – час і віддаль. Чим швидше ми вкладемо хворого під гама-терапевтичний апарат,
тим менше будемо біля джерела
випромінювання. Проте поспішати
лише через те, щоби не опромінитися, – не вирішення справи. Бо від
того, як укладений хворий, від спрямування гама-променів залежить
його життя, здоров’я, одужання.

«Стріляємо» по
«поганих» клітинах
– Людмило Іванівно, розкажіть, як саме кобальт діє на

злоякісні пухлини?
– Із кобальтом працюємо на дистанційному гама-терапевтичному
апараті, який на віддалі 750 міліметрів від джерела «стріляє» по так
званих «поганих» клітинах. Тут дуже
важливо чітко розрахувати розмір
пухлини і глибину її залягання. Для
цього не обійтися без комп’ютерної
томографії. Нині саме це обстеження
дає найчіткішу картину пухлини.
– Зрозуміло, що гама-промені знищують злоякісні клітини.
Але ж вони потрапляють і на
здорові! Тобто, як не крути, завдають шкоду організмові…
– За один сеанс опромінення
на пухлину хворий отримує 2 Грея.
Якби такою дозою опромінили все
тіло, людина би померла від променевої хвороби. Проте завдяки
тому, що апарат діє прицільно, а інженер та лікар-радіолог чітко прораховують параметри злоякісного
новоутворення, вдається знизити

пошкодження здорових тканин до
мінімуму. Звісно, іноді не обходиться без незначних опіків, якщо це
ротова порожнина – без стоматитів,
але з часом здорові клітини відновлюються повністю.
–Як працює іридій?
– У нас є справді унікальний
апарат з іридієм. Таких, до речі, в
Україні всього три. Іридій використовуємо у внутрішньопорожнинній
терапії – це гінекологія, пряма кишка, порожнина рота. Суть у тому, що
іридій знаходиться у спеціальному
контейнері і тоненьким тросиком
спрямовується безпосередньо на
пухлину.
– Це безпечніше, ніж апарат
із кобальтом?
– Так, при чому безпечніше як
для пацієнта, так і для лікаря. У
хворого абсолютно не страждають
здорові клітини, що оточують пухлину. А лікар, фактично, не отримує
опромінення.

А клен від
опромінення квітне…
– Людмило Іванівно, яка норма опромінення лікаря, згідно
показникам дозиметра?
– За рік роботи лікарю дозволяється набрати до 5-ти Бер. Якщо ж
трапилася аварія, і лікар отримав

Людмила ПАХОЛКА: «Усе в житті, крім здоров’я, – дрібниці»
більше допустимої норми, він повинен на три наступних роки перейти
працювати в інше відділення. Ми помітили цікаву річ: гама-опромінення
незвичайно впливає на клен, що
росте біля витяжки з нашого відділення. У цього дерева найбільше і
найздоровіше листя, до того ж, воно
вище за інші, посаджені одночасно. Можливо, і ми, як той клен, уже
звикли до опромінення у незначних
дозах?!..
– Як гадаєте, протягом останніх років захворюваність на рак
збільшилася?
– Думаю, завдяки надсучасним
технологіям ми просто навчилися
більше виявляти. Саме тому шкода,
коли діагностується рак ІІІ і ІV стадій.

Адже точно знаю, що можна було б
бити на сполох раніше, коли є всі
шанси вилікуватися. Мені у цьому
плані дуже імпонує програма у Швеції. Там онкохворі з І і ІІ стадіями раку
лікуються безкоштовно, за рахунок
держави. Бо вони вчасно подбали
про своє здоров’я. А от хворі з ІІІ і ІV
стадіями – за власний кошт. Боляче
усвідомлювати, що людина звернулася до нас надто пізно. Боляче
казати їй про це. Тож коли ввечері,
втомлена, приходжу додому і хтось з
рідних скаржиться на головний біль
чи застуду, кажу одне: це не рак!
Уже добре знаю: усе в житті, крім
здоров’я, – дрібниці.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Вчора, 9 лютого, у день Святої Апполонії, відзначався Міжнародний день стоматолога.
ЗавірувХриста,Апполонію,донькувідомогоолександрійськогочиновникастратилисаметого
дня 249 року. Її страждання так вразили сучасників, що народилася легенда, ніби варто лише
вимовити ім’я святої, помолитися їй і зубний біль вщухне.

«Країна бормашин» значно подобрішала
Маніпуляції
– безболісні

– Сучасні стоматологічні кабінети давно
перестали лякати пацієнтів гучними
турбінами та болісними процедурами. Зараз
там можна чути тиху спокійну музику. Та
й новітні бормашини швидко й безболісно
знімають пошкоджену частину зуба. Якщо
ж страх сильніший за вас, – врятує ін’єкція,
– наголошує Діана АВРАМИЧ, завідувачка І-им
лікувальним відділенням Чернівецької обласної
стоматологічної поліклініки.

Одне з досягнень сучасної стоматології – безболісні маніпуляції. Але якщо ви
– майбутня мати, краще вилікуйте зуби до вагітності.
Це стандартна рекомендація
будь-якого лікаря. Щоправда,
в нас час дуже мало тих, хто
дотримується її. Тож з’ясуємо,
що робити жінці, в якої зуби
хворі, а на тесті з’явилися дві
очікувані смужки. Перш за
все, відвідайте жіночу консультацію. А вже потім вирушайте у «країну бормашин».
У цей момент здоров’я вашої
майбутньої дитини залежить
від стану вашого організму.
Якщо всі органи, у тому числі і
ротова порожнина, працюють
злагоджено і є здоровими,
турбуватися не варто.

Анестезія і
вагітність
Але повернемось у крісло

стоматолога. Для лікування
зубів найсприятливіший другий триместр вагітності. Що ж
до маляти, то місцева анестезія ніяк не відіб’ється на його
розвитку, якщо застосувати правильний анестетик.
Щоби розвіяти усі сумніви,
розглянемо механізм дії знечулення.
Основну шкоду для дитини становлять вазоконстриктори, або судинозвужувальні
засоби. Адреналін додається
безпосередньо до анестетика для того, аби продовжити
його дію. Завдяки адреналіну судини звужуються,
зменшується всмоктування анестетика в кров і він
довше діє. Для плода високі
концентрації адреналіну є
небезпечними, бо порушують надходження кисню до
нього. Тож лікарі-стоматологи користуються ліками без
адреналіну або з мінімальним
його дозуванням. Дія таких
засобів коротка, але достатня, щоби поставити пломбу

чи забрати нерв.
Препарати, які можна
застосовувати під час вагітності, поділяють на дві
групи. Перша – на основі
мепівакаїну: мепівастезин,
спадонест. І друга – на основі
артикаїну: ультракаїн та септонест. Тривалість дії анестетиків від 45 хв. до 1,5 год.
Замість звичайного шприца
стоматологи користуються
карпульним. Точне дозування в поєднанні з тоненькою
голочкою роблять маніпуляцію безболісною.
До дантистів люди
звертаються частіше,
ніж до будь-яких інших
лікарів. На Буковині
лише у комунальних
медичних закладах
працюють понад 300
стоматологів. 119 стоматкабінетів функціонують у сільській місцевості, 11 – при районних
лікарнях, 3 поліклініки
– у Чернівцях.

Рентген, пломба,
плід
Крім анестезії сумнів викликає такий метод обстеження, як рентгенодіагностика.
Але що робити, коли ситуація екстренна і без знімка не
обійтися? У сучасних клініках
замість рентген-апаратів застосовують радіовізіографи.
Їх випромінювання невелике і
локалізується в межах розміру
знімка.
А чи безпечні фотополімерні пломби для майбутньої
дитини? Відповідь однозначна: – протипоказань для вагітних немає. Якщо поставити
її грамотно – фотополімерна
пломба не несе жодної загрози ні організму матері, ні її
дитині. Значно більшу шкоду
завдають каріозні зуби, зубні відкладення, запалення
ясен.
Отже, дбайте про здоров’я
вашої ротової порожнини завчасно, адже хворобі зубів
та ясен легше запобігти, ніж
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Як придбати зброю?
Нова рубрика «Версій» розповідатиме
чернівчанам про останні новинки техніки,
авта, рибалку та зброю. Сьогодні під
нашим прицілом: зберігання зброї. За
яких умов її можна законно придбати
та застосовувати, розповів начальник
центру зв’язків з громадськістю
обласного УМВС В’ячеслав ХАБАЙЛО.

Довідка:
Мисливська зброя – рушниці, призначені для полювання.
Гладкоствольна зброя
– найпотужніша зброя для самооборони. Сучасну гладкоствольну
зброю можна умовно розділити на
такі види: одноствольна однозарядна, двохствольна, помпова
і напівавтоматична.
Нині у продажі можна знайти
широкий спектр боєприпасів для
гладкоствольної зброї: від мисливських кульових і дробових,
до спеціально призначених для
самооборони патронів, споряджених гумовими кулями.
Нарізна – вогнепальна
зброя, яка має гвинтоподібні нарізи в каналі ствола, завдяки яким
снаряд набуває обертального
руху, що забезпечує дальність
польоту кулі.

Згідно з українським законодавством, мисливською гладкоствольною зброєю можуть користуватися
громадяни, які досягли 21-річного
віку. Щоби придбати нарізну рушницю, покупцеві має бути не менше
25 років. Зате холодною та пневматичною зброєю можна користуватися
після досягнення повноліття.
Для придбання зброї необхідні:
▪ Письмове клопотання щодо видачі дозволу на ім’я керівника органу
внутрішніх справ;
▪ Заповнена картка-заява;
▪ Медичний висновок лікарні про
відсутність протипоказань, які перешкоджають придбанню зброї;
▪ Довідка про наявність чи відсутність судимості.
▪ Довідка про вивчення зброї,
правил поводження з нею та застосування;
▪ Квитанція з банку про оплату
послуг за видачу такого дозволу.

ПОс тріл
в серце

Наша розповідь –
про почуття, овіяні легендами

Ціна батьківської
любові

▪ Копія страхового полісу цивільної відповідальності громадян
України, які мають зброю.
Кількість зброї, яку може мати
громадянин України, не обмежена,
однак її власник повинен зберігати
її у безпечному місці. Якщо ви володієте більш ніж трьома рушницями,
приміщення, де вони зберігаються,
має бути обладнане охоронною
сигналізацією.
Довідка:
Газова зброя – це ручна
зброя, призначена для ураження
нападника аерозольною або
газовою «хмарою», яка містить
сильнодіючі фізіологічно-активні речовини дратівної дії.

Право придбати і зберігати
газові пістолети і револьвери мають
громадяни, які досягли 18-річного
віку. Для придбання такого виду
зброї необхідні ті ж документи, що
й для мисливської, гладкоствольної та нарізної, окрім страхового
поліса.
Психологи радять застосовувати зброю лише у крайніх випадках
самооборони, коли немає іншого
виходу, аніж стріляти у нападника.
Проте діставши рушницю, не можна
довго залякувати нею злочинця.
Експерти попереджають: через
нерішучість, можна самому стати
жертвою власного ж пістолета.
Якщо нападник помітить паніку та
вагання, він може силою заволодіти
вашою ж зброєю.

Емма АНТОНЮК, «Версії»

«Коли часом у далеких сторонах усміхнеться до Вас небо
полудня, зверніть свої очі хоч раз
на холодну північ і нагадайте собі
на хвилину мене, що була Вам
і навіки буду правдивою приятелькою. Емілія Марошані».
Це прощальний лист до офіцера
австрійської армії Осипа-Домініка
Гординського де Федьковича. Саме
так, за документами, звали майбутнього письменника, який став Юрієм
уже у зрілому віці, перейшовши з
католицизму у православ’я.
Першим коханням Федьковича
була циганка, імені якої історія достеменно не знає. Однак вони не
могли одружитися, бо ж були «різної
крові». Дівчину віддали заміж за цигана. Федькович довго не міг забути
ту чорнооку дівчину, доки одного
зимового вечора на квартирі свого
друга Володимира Кобилянського
не зустрів Емілію...
Мати дівчини прихильно ставилась до дружби дочки з молодим
і скромним офіцером. Вона хотіла,
щоби Осип познайомив Емілію зі
своїм батьком, бо так годилося, коли

Королева без
королівства
«У нас споріднені душі. Ми
обоє письменники. Я б могла тобі
допомагати. Корегувати твої праці. Ти пишеш, що утримуєш свою
матір і тому не зможеш утримувати ще й мене. Я заробляю на
життя своїм пером».
... Циганську любов і смерть
якнайкраще відчути і описати могла
лише жінка. Повість «У неділю рано
зілля копала» Ольги Кобилянської
давно стала класикою любовного
роману. Історія Гриця, Тетяни й Настки дасть фору будь-якій слізливій
історії Даніели Стіл чи Джоан Коллінз. Про справжнє кохання можна
писати і без інтимних подробиць,
головне, відчути себе як не царів-

стосунки були серйозними. Але при
згадці про батька Осип хмурнішав.
Утім, Емілія казала, що то все умовності, головне – почуття.
Несподівано 41-му полку, в якому служив Федькович, наказано
було відступати з Чернівців. Перед
Осипом постала дилема: служити чи
одружуватися? Від офіцера австрійської армії при одруженні вимагали
великий відкуп. Таких грошей не
мали ні Осип, ні Емілія. Позичити у
знайомих чоловік не наважувався, бо
й без того заборгував. Осип вирішив
звернутися до батька. Але старий
Федькович іронічно поставився до
не надто заможної Марошані і виклав
на стіл лише кілька левів, чудово
розуміючи, що цієї жалюгідної суми
не вистачить навіть на формальності
одруження.
У відчаї того ж вечора Осип віддав
гроші жебрачці-циганці з малятком.
Не застав удома й Емілії. Наступного
ранку полк Осипа відступив до Семигорода...
Юрій Федькович так ніколи і не
одружився. Емілія Марошані вийшла
заміж за заможного, але набагато
старшого за неї пана. Шлюб виявися
невдалим: жінка так і не змогла забути свого офіцера.

ною, то хоча б людиною. На жаль,
відчути себе королевою у коханні
Кобилянській не довелося.
Найбільшим коханням письменниці був Осип Маковей. За фахом
учитель, Маковей був на 3 роки
молодшим від Кобилянської. Іскорка почуттів спалахнула з першого
погляду. Деякий час Кобилянська
і Маковей навіть жили разом. Та,
мабуть, він її по-справжньому не
любив, а захоплювався лише як
письменницею. 1903-го виїхав з
Чернівців, одружився, але не був
щасливим у шлюбі, і 1925-го помер. Кобилянська так і не вийшла
заміж.
Після розриву Ольга Юліанівна
спалила листи Маковея. Листи ж
самої письменниці до коханого зберігаються в архіві у Львові.

Передплатний індекс09584

№7 (371) 10.02.2011–17.02.2011

Версії

особистості

19

«Інша» романтика від Олени Цинтили:

«Яготовазрізатикосизарадиремінцядлягодинника»
У Чернівцях Олену знають всі: колишня
найхаризматичніша журналістка «ТВА» нині
готує репортажі для телеканалу «Інтер». Ми
звикли бачити її «в кадрі» – впевнену, точну, зі
специфічним впізнаваним голосом... А по той
бік кадру, за камерою, «картинку» пильнує її
коханий чоловік Максим Соколик...
– Як ви познайомилися з Максимом?
– Я навіть не знаю, скільки років
ми разом. Відлік можна вести від якихось виборів, але від яких саме, не
пам’ятаю... Тривалий час ми разом
працювали на «ТВА». Працювали так
само, як інші. Потім вирушили у відрядження і – почали спілкуватися....
А ще якось поїхали до наметового
табору «Арніка». Це був кайф! Якщо
б іще 12 днів із 14 не йшов дощ... (сміється) У палатці нас було четверо, а
гумаки – лише одні, тож зранку була
величезна черга до чобіт...
– Вдається розмежовувати
сімейне життя від роботи?
– Ми домовилися не сваритися
через роботу, але часом таке трапляється, переважно з моєї вини.
Романтика – це коли ти вибираєш взуття, а тобі радять
не те, що красивіше, а те, в
якому тобі зручніше.
– Які плюси і мінуси роботи
в парі?
– Мега-плюс – це однакові плани.
Якщо трапляється щось екстренне,
ми «підриваємося» і їдемо. Мені не
треба видзвонювати оператора і пояснювати його дружині, чого раптом
він мені потрібен серед ночі. Легше
вмовити також працювати у вихідні.
А ще – частіше йдемо на поступки
один одному. Мінус у тому, що часом
потребуєш власного простору. Це
швидше стосується Максима, бо у
нього більше «іграшок»: машини,
дрилі, молотки... На звичайній роботі, якщо тобі хтось дуже «налажав»,
можна зробити зауваження: «Ти
такий-сякий». У нашому випадку
такого не скажеш, бо воно ж твоє
(сміється).
– А як відпочиваєте один від
одного?
– А ось відпочивати одне від одного не треба. Головне, щоби було
достатньо власного простору. От записалася зараз на йогу, тож у Макса
тричі на тиждень є година вільного
часу (сміється).
– У телевізійній роботі, як
правило, процесом зйомок керує
журналіст? Для вас це комфортна модель співпраці?
– Я не командую! Мені просто пощастило. Коли працювала з Максимом, то звикла вказувати оператору,
які кадри мені потрібні. Керувати
Максом нема потреби, бо він сам все
чітко розуміє!
Що може бути романтичніше за пластиковий станканчик
чаю при температурі -10.

Ти знаєш, що він зараз обпече тобі руки, а половина
виллється на рукавиці, куртку
і навіть взуття, але все одно
береш і несеш, бо ДЕХТО дуже
хоче зігрітися!
– Якими були спільні найекстремальніші зйомки?
– Не було аж надто екстремальних зйомок. Але я завжди відчуваю,
що він мене захищає.
Пам’ятаю, як було екстремально холодно, коли у 38-градусний
мороз ми робили репортаж про те,
як вибухнув потяг. Ходили грітися
по черзі, але переважно йшла я, бо
дуже важко переношу холод. Ще
один плюс роботи в парі з коханим:
Максим чітко знає, як я маю виглядати в кадрі. Іншому оператору байдуже було б, чи в мене
червоний ніс, чи щось із оком,
чи коси не в той бік (сміється).
Макс чітко знає, коли мені треба
погрітись, коли щось поправити...
Інший оператор
на такі жертви не
пішов би і не став
би реагувати на
слова: «А, я сьогодні не одягнула
той светр, давай
потім знімемо».
Якось був випадок, коли нам
зателефонувало
керівництво з новиною, що через
годину ми маємо
бути в Молдові.
На збори часу не
було. У нас ще й
не було карти.
Знайшли мапу
України зі шматком Молдови і по
ній орієнтувалися...
– Максим
постійно «за
кадром». Не
ревнує вас до
популярності?
– Він каже:
«А чого я пішов
працювати «за
кадром»? Власне, щоб не бути
публічним. Отож
таких ревнощів не
виникає.
Романтика – це коли тобі
приносять рожевий і білий
зефір, бо є сумніви, якого тобі
нині захочеться більше.

На відпочинку в Єгипті
через збіг обставин (сміється).
Наші думки сходяться в тому, що
на цьому святі заробляють скажені гроші. «Приємності» можна
робити один одному, не залежно від
свят. Скажімо, для
Макса мега-подарунок, коли я його
не чіпаю і він може
спати до одинадцятої ранку (сміється).
– Які подарунки р оби т е од и н
одному?
– Ми завжди
знаємо, що дарувати, а коли не впевнені , то не с оромимося запитати.
Якось трапилася
незручна ситуація,
коли вирішила зробити Максу сюрприз. Я знала, що він
хотів набір інструментів. Оскільки
на таких штуках
не розуміюся, попросила
кума,
щоби той підказав,
які саме потрібні
Максу. Того дня ми
їхали на природу
і я не знала, куди
сховати валізку з
інструментами. ДоІ на Новий рік Дід Мороз знав, чого хоче Олена
велося запхати її під
сидіння авта. Але в
машині їхало багато людей і ваможна влаштувати, незалежно від
лізка вислизнула. Реакцію Макса
свят. Кілька років тому, на наступтреба було бачити: «Боже, хтось
ний день після святкової вечері до
забув у машині новий набір інструДня закоханих, Максим потрапив
ментів??» От і довелося зізнатися,
до лікарні з апендицитом. Досі
що це мій сюрприз.
відчуваю частину своєї провини
– Святкуватимете день Святого Валентина?
– На Валентина, певно, будемо
працювати, а романтичну вечерю

Романтика – це коли разом
подумки витрачаємо гроші, які
плануємо виграти в лотерею .
– Ви романтики?
– Я ридаю, коли читаю «Доктора
Айболита»: «Приходи к нему лечиться,
и корова, и волчица»... В мене останнім
часом таке викликає сльози (сміється).
– А Доктор Хаус?
– Ні, від цього не плачу, а розмовляю з героями: кричу, наприклад,
щоб швидше бігли, коли погоня... Я не
люблю притомно-солодку романтику.
Головне, з якою думкою ти прокидаєшся і з якою засинаєш, а не кількість
подарованих букетів... Я реалістична
оптимістка. Хочу до Венеції, якщо це
можна вважати романтичним бажанням. Дуже тішуся з того, що ми побували
в Каїрському музеї до того, як його розграбували.
Одного Нового року Максим
захотів подарувати сережки.
Проте в ювелірному сказали,
що без примірки їх купувати не
варто. Тому в магазин прийшли
удвох.
Та міряла я сережки без
люстерка. І навіть їх не бачила.
Щоби сюрприз вийшов.
– Свого роду прагматична романтика...
– Увагу можна проявляти по-різному: чай в ліжко, якщо хтось накришив у
постіль – витрусити крихти (сміється).
Пам’ятаєте «Дари волхвів» О’Генрі? Головні герої романтики? Я готова зрізати
коси заради ремінця для годинника.
І думаю, що Максим теж пішов би на
жертви заради мене...

Емма АНТОНЮК «Версії»
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Ангел кохання:

між сваркою і примиренням
– море квітів

Якщо на світанку, ще дрімаючи, ви
почули тихенькі кроки десь у вітальні
– не лякайтеся і продовжуйте
насолоджуватися сном. Можливо,
близька людина запросила до вас
Ангелів Кохання...Коли це так, –
наступний день буде найщасливішим
у вашому житті!
Скільки б не було розмов,
що квіти – банальний подарунок і ними вже нікого не здивуєш, зазвичай пишний букет
від близької людини викликає
сплеск позитивних емоцій. А
уявіть, якщо це не просто букет, а ціла валіза квітів, інкрустована перлинами, прикрашена мереживами, до того ж у
квітах серед зими метушаться
живі метелики? Скажете, що
таке не можливе? Героїня нашої розповіді, власниця артмайстерні «Фан-Фан Тюльпан»
Тетяна КШИШ, спеціально до
дня Святого Валентина розповість читачам «Версій», як
зі звичайного свята зробити
подію, що запам’ятається на
все життя.

Сміливі жінки
шукають себе...
– Розкажіть про створення «Фан-Фан тюльпан»...
– Моїй студії вже три роки.

Версії
передплатний індекс:

09584

С-во про держ
 реєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

До її відкриття я була власницею магазину мобільного
зв’язку. Власне, там з нудьги
почала вишивати. Досі моя
робота не була пов’язана з
декором, але ручну працю
я любила з дитинства. Свої
вироби дарувала друзям і рідним. Цей період можна умовно
назвати тривалою репетицією
перед відкриттям студії...
– Жанр, у якому ви
працюєте, досить незвичний...
– Напевно, його можна
назвати декорованою флористикою. Або ж флористикою різнопланового жанру.
Працюю як з живими, так і
зі штучними квітами. Важко
кількома словами описати
весь спектр моєї роботи. Зі
своїм колективом виготовляю
ексклюзивні букети з живих
квітів, квіткові композиції у
валізах і чобітках, можу професійно прикрасити квітами
все, що завгодно... У такій роботі задіяно багато прикрас,

які створюють маленькі, але
дуже важливі деталі. Можна
дуже вдало поєднати квіти зі
склом, намистинками, мереживом...
– Висловлюючись сучасними термінами, вас
можна назвати флористкою-іміджмейкеркою?
– За допомоги квітів можна
створити оригінальний образ
будь-якої жінки. Ексклюзивні
віночки, обручі, капелюшки,
заколочки, намиста, браслети, персні, сережки, брошки...
Часто у моїх виробах прослідковується етнотематика.
– Флористика здавна
була популярною, особливо в Україні. Як вам
вдається модернізувати
цей жанр, а відтак і популяризувати серед сучасних
поціновувачок стилю?
– Ми не копіюємо традиційну народну флористику,
лише іноді використовуємо її
у наших виробах, коли хочемо
додати етностиль. Нещодавно
в моду ввійшли брошки та
обручі, а квітами почали прикрашати одяг і навіть ділового
стилю.
– Ваші клієнтки не бояться експериментувати?
– Є багато сміливих жінок,
які шукають себе, випробовуючи щось нове. У студії я можу
створити вдалий образ для
будь-якої жінки. Дехто спершу схиляється до деталей,
завдяки яким вони підкрес-

люють певні особливості своєї
зовнішності чи іміджу. Можна
спочатку походити з квіткою
у волоссі, а потім перейти до
більш сміливих прикрас.
– Побутує думка, що
штучні квіти – це несмак.
Через це багато хто не наважується прикрашати

ними свої оселі. Як розвінчати цей міф?
– Гості студії, які приходять сюди вперше, думають,
що всі квіти навколо – живі.
Дуже цікаво спостерігати за
їхньою реакцією: спочатку
людина розгублено намагається визначити «справжність» на дотик, але бувають
штучні квіти зі специфічної,
дуже м’якої матерії. У таких
випадках клієнти підносять
«рослину» до носа, а потім,
остаточно усвідомивши, що це
квітка штучна, захоплено посміхаються. Іншими словами,
штучні квіти – це не жалюгідна
імітація живих, а витвір мистецтва, який в руках умілого
дизайнера може додати індивідуальної неповторності
будь-якій оселі!

свої вироби комусь, окрім друзів
чи родичів?
– Рік тому перед 8 Березня уночі працювала в студії зі
своїм невеличким колективом
дизайнерок. Займаючись роботою, слухали радіо «Люкс FM».
Нам так сподобалися ведучі,
що ми зробили для них намиста, обручі та брошки і надіслали
поштою. Потім лунали вдячні
дзвінки, а в Інтернеті ми бачили
фото відомих ведучих у наших

Те, що не марніє
– А в чому, на вашу думку, перевага хенд-мейдових виробів над біжутерією відомих брендів?
– Усе в цьому світі минає,
але є речі, які можна залишити навічно, передаючи
з покоління в покоління як
спадок. Крім того, мої вироби
ексклюзивні – це не конвеєр
якогось бренду.
– Що саме можете запропонувати в якості коштовного ексклюзивного
подарунка?
– Вишиваю бісером сумочки, муфточки, косметички...

Це дуже кропітка робота, в яку
вкладається багато енергії та
сил. Така річ – ексклюзивна і
дуже гарна. Її можна зберігати
поколіннями, адже з роками
бісер не марніє, а якісно виконана робота гарантує довге
зберігання виробу...
– Доводилося дарувати

прикрасах.

Пелюстки троянд
– через паркан
– Розкажіть про ще одну
грань творчості – декор інтер’єру...
–Саме так: декорування
магазинів, ресторанів і просто
квартир клієнтів – це ще один
спектр нашої роботи. Ми прикрашаємо приміщення, де проводяться свята: весілля, дні
народження, корпоративи. А
також створюємо особливу атмосферу під час освідчень чи
просто романтичних вечерь.
– Цікаво, як ви облаштовуєте простір перед
пропозицією руки і серця?
Це може стати в пригоді
нашим читачам, особливо
напередодні Дня св. Валентина...
– Запалюємо свічки, розкладаємо багато квітів, прикрашених різноманітними
дрібними деталями. Усе виглядає дуже романтично і незабутньо, адже над подією
працює команда професіоналів, яка ретельно готується
до прикрашання, продумує
все до найменших дрібниць,
працює швидко і якісно...
– Як на мене, це дуже

інтимна робота, адже
ви створюєте індивідуальну атмосферу для кожного
клієнта у найважливіші
миті його життя. Доводиться часом переходити межу
між комерцією та особистим життям замовника?
– Траплялися випадки,
коли пари, які розлучалися,
влаштовували цілі обряди
примирення з нашою допомогою. Скажімо, не раз було
таке, що до студії приходили
засмучені чоловіки і просили
допомогти повернути їхню
кохану. Були навіть пари, за
які ми боролися більше, ніж
півроку. Працювали для них
не лише на календарні свята,
а майже щовихідних, виїжджаючи в ресторани і безпосередньо додому. Усе робили
непомітно, адже найкращий
подарунок – сюрприз...
– Із рестораном зрозуміло. А як можна непомітно
прикрасити оселю людини, для якої хтось замовив
такий сюрприз?
– Ми виїжджали серед
ночі або на світанку, коли
винуватець свята дрімає, або
його немає вдома. Тихенько
розкладали квіти, декорували
приміщення. І навшпиньки
покидали будинок. Через
це наші клієнти назвали нас
«ангелами»: ангелів ніхто
не бачить, але всі помічають
дива, створені ними...
– Робота дуже специфічна, напевно, були курйозні випадки?
– Курйозів, які б впливали
на організацію свят, не було, бо
працюємо злагоджено і швидко. А ось перекидати через
височезний паркан пелюстки
троянд доводилося (сміється).
Клієнт замовив сюрприз на
день народження своєї коханої: на світанку ми розставили
квіткові композиції під її парканом і на завершення вирішили
засипати подвір’я пелюстками троянд. Тож довелося підстрибувати і перекидувати
їх у двір. Вийшовши з дому,
жінка побачила своє подвір’я,
устелене пелюстками троянд,
а відкривши браму, потрапила
до... казкової феєрії.

Емма АНТОНЮК, «Версії»

Редакція не завжди поділяє думку авторів, залишає за собою право редагувати та скорочувати матеріали. Листування лише на сторінках газети. За зміст реклами редакція відповідальності не несе. Відповідальність за
якість друку несе ТОВ «Буковинський видавничий дім», за доставку – Чернівецька дирекція «Укрпошти». При використанні матеріалів посилання на «Версії» обов’язкове. Рукописи не рецензуються і не повертаються.
Адреса редакції:
58003, м. Чернівці,
вул. Л. Кобилиці, 21а,
тел./факс 57-19-35
E-mail: versii@ukr.net

Наші реквізити:
Код ЕДРПО 32726216
р/рах. 26004017113743
в ЧФ «УКРЕКСІМБАНК»
МФО 356271

Шеф-редактор
Людмила Чередарик
Відповідальна за випуск
Емма АНТОНЮК

Надруковано
у ТОВ «Буковинський
видавничий дім»
( м. Чернівці, вул. Прутська, 29)
тел. 52-57-41

Засновник: Л.Ф. Чередарик; видавець: МПП «Версії»

Ціна договірна. Зам. №172. Наклад: 16719

№7 (371), 10.02.2011 - 17.02.2011

