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Тарифи зростають

Астропрогноз на квітень

3,4
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Сканворд,
гороскоп, афіша

Диво з Чернівців
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Фото Ігоря БЕСАРАБИ

Пасхальна літургія –
часточка Неба на землі

До речі, саме ці ікони виставляються на
широкий огляд буковинців уперше

24

Як готуватися до
найбільшого християнського свята? Ось кілька порад отця Іоанна
(Коржевого):

Не нехтуйте постом перед Великоднем. Варто слідкувати не лише за
помислами, але й за харчуванням – це
важлива духовна практика, яка приносить значно більше корисного для
душі та тіла, ніж ви гадаєте. Хворим,
вагітним, маленьким дітям, людям,
які постійно в дорозі або мають важкі
фізичні навантаження, можна послаблювати піст.
Варто відвідувати хоча б
головні богослужіння. Святі отці кажуть: «Людина, яка хоча б на кілька
хвилин заходить до церкви, стає трішечки кращою».
Неодмінно прийдіть на нічну службу в суботу перед Великоднем. Пасхальна літургія – особлива. Відвідавши
її, людина змінюється. І навіть, якщо
ви скептично ставитесь до нічної
служби, хоча б раз прийдіть і переконайтеся, що це, як казав Святий Іоанн
Крондштадський, – «часточка Неба
на землі».
Записала Емма АНТОНЮК, «Верісіїї»

анонс

Погода
2 – 8 квітня по-осінньому мокро
2 квітня вночі +7 – +9, вдень +11 – +17...ясно!...
3 квітня вночі +8 – +9, вдень +9 – +13...знову хмаринки...
4 квітня вночі +4 – +9, вдень +10 – +17...тепло...
5 квітня вночі +7 – +10, вдень +11 – +16...дощитиме...
6 квітня вночі +8 – +10, вдень +10 – +15...калюжі...
7 квітня вночі +6 – +8, вдень +8 – +9...холодно і мокро...
8 квітня вночі +5 – +7, вдень +7 – +11…дрібні крапельки...

2

Передплатний індекс 09584

№14 (326) 2.04 - 2.09.2010

регіональні

Версії

Маємо нових заступників
Усі заступники голови ОДА, які працювали з губернатором Кулішем, офіційно склали повноваження та звільнені
з посад, згідно з поданими заявами.
Розпорядженням нового голови ОДА
Михайла Папієва виконуючим обов’язки першого заступника голови призначений Георгій Галиць, виконуючим
обов’язки заступника голови – Франц
Федорович.
Колишній буковинець Георгій Галиць досі працював у Раді національної
безпеки та оборони. Під час перебування
Михайла Папієва на посаді міністра праці та соцполітики був його заступником.
Базова освіта Галиця – журналістська,
закінчив факультет журналістики КДУ
ім. Шевченка. Друга вища освіта – юридична (юридичний факультет ЧДУ ім.
Федьковича).
На початку 90-х років Георгій Галиць
очолював «Нову буковинську газету»,
працював заступником керівника апарату ОДА, заступником голови облради.
Був членом Народного Руху, у другій
половині 90-х очолював обласну організацію лазаренківської «Громади»,
теперішня партійність невідома. З Папієвим його пов’язують давні зв’язки:
губернатор і його перший заступник
– куми.
Франц Федорович – депутат облради від Партії регіонів, голова постійної
комісії облради з питань промислової
політики, паливно-енергетичного комплексу та розвитку підприємництва, власник підприємства з виробництва меблів
з натуральної деревини. До переходу у
Партію регіонів очолював в області тігіпківську «Трудову Україну». Засновник і
керівник благодійного фонду «Подаруй
дитині життя». Був заступником голови
ОДА за губернаторства Теофіла Бауера
та Михайла Романіва. Перед тим був
уповноваженим Держкомпідприємни-

Франц ФЕДОРОВИЧ

цтва в області.
Одразу після призначення в.о. першого заступника голови ОДА Георгій
Галиць перейнявся проблемами відбудови об’єктів, які постраждали від
повені: підписав розпорядження «Про
утворення робочої групи зі здійснення
аналізу наявного пакета документів,
необхідних для будівництва (повне
відновлення, капітальне будівництво)
мостів та берегоукріплювальних споруд
комунальної власності за рахунок коштів
Стабілізаційного фонду Державного
бюджету України у 2010 році».
Тим часом, київські кабінети незабаром можуть поповнитися ще одним вихідцем з Буковини. Кабмін подав до ВР
кандидатуру Юрія Плаксюка на посаду
голови Держкомтелебачення та радіо.
Зараз Юрій Плаксюк обіймає посаду
заступника голови Нацради України
з питань телебачення і радіомовлення
(призначений за квотою ВР 2005-го).
Юрій Плаксюк – рідний брат Василя
Плаксюка, який працює заступником
начальника відділу міжнародних відносин та зв’язків з громадськістю Чернівецької міської ради.

Українська – на «відмінно»!

– Узяли ручки, підписали листочки, слухаємо уважно, не списуємо чужих помилок! – останні настанови
вчителя української мови Чернівецького ліцею №2 Світлани ТОДОРЮК. 153 слова – звичайнісінькій диктант з
української мови для 11-го класу – пишуть… депутати та
виконавчий апарат облради на чолі з її головою Іваном
ШИЛЕПНИЦЬКИМ.

Ідея проведення диктанту була
висловлена на сесії обласної ради.
Сказали – зробили: одинадцять народних обранців – Георгій КОЖОЛ Я Н КО , О л е г У Н Г У Р Я Н , Та м а р а
С Е М Е Н О В ИЧ , В і к то р ДО В ГА Н ИЧ ,
Аркадій МОІСЕЙ, Іван КОВА ЛЮК,
Володимир АНТОНЮК, Сергій ДОБРЖАНСЬКИЙ, Ольга КИНА ЛЬ,
Петро КОБЕВКО та 15 співробітників
облради, а також журналіст «Буковини» Михайло КУКУРУДЗ і начальник
відділу виконкому Садгірської райради Валентина ФЕДОРОВА мали шанс
пригадати шкільні роки й перевірити
власне знання рідної мови, а також
отримати поради фахівця стосовно
правильного писемного мовлення.
– Пропагувати українську потрібно
не зверненнями та закликами, а особистим прикладом, – сказав голова
обласної ради Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ. – Крім того, потрібно постійно
працювати над собою, аби залишатися
освіченою й грамотною людиною.
Звичайно, я хвилююсь, адже закінчував школу, мабуть, найдавніше з
тих, хто сьогодні екзаменується. Але
впевнений, що ми покажемо добрі
знання.
– Ідея насправді цікава, – поділився враженнями після диктанту Віктор
ДОВГАНИЧ. – Мені сподобалося.
Почуваєшс я учнем-відмінником.
Гадаю, що я впорався добре, мінімум
на четвірку!
– Думаю, наше починання під-

І. ШИЛЕПНИЦЬКИЙ (зліва) та А. МОІСЕЙ

тримають інші колеги, – висловив
сподівання Петро КОБЕВКО, – адже
хочемо зробити акцію щорічною. Ті,
в кого з мовою проблеми, «підтягнуться»: соромно бути українцем і не
знати мови!
– Ніби-то написав непогано, але посібник з українського правопису куплю,
– підсумував Володимир АНТОНЮК.
– Буду частіше туди зазирати, щоби
переконатися: пишу грамотно.
Прискіплива перевірка робіт засвідчила доволі високий рівень володіння письмовою українською мовою
в учасників диктанту. Оскільки акція
була добровільною, то й оцінки оголошували не за прізвищами, а за кодами,
отриманими перед початком роботи.
Загалом з 27-ми «учнів» відмінні оцінки від суворого екзаменатора отримали 10. Усереднена оцінка за диктант
– 4,3 бали за п’ятибальною шкалою.
До честі учасників, поганих оцінок не
отримав ніхто.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

акценти тижня

Тривалість життя в Україні менша за
пропонований пенсійний вік

Новації пенсійної системи сьогоднішніх пенсіонерів не торкнуться
– Система пенсійного забезпечення
в Україні буде переглянута, – заявив у
прямому ефірі на «Інтері» віце-прем’єр
Сергій ТІГІПКО. Він припускає різке
обмеження максимальних пенсій для
збалансування ситуації. Треба також
обмежити можливості пільгового виходу на пенсію: «В нас є люди, які у
38-40 років виходять на пенсію. Чи не
зарано?». Разом з цим він додав, що
нововведення з пенсійних виплат не
торкнуться тих людей, які вже отримують пенсії.
Пенсійний вік – це мало не єдиний
релікт «переваг», що залишилися нам
у спадщину від колишнього СРСР.
Як відомо, безкоштовні медицина та
освіта мирно «почили в бозі».

Жінки та військові –
попереду
Уряд розгляне питання про можливість підняття «вікової планки» для
військових пенсіонерів та інших силовиків. Силові відомства вивчають можливість збільшення стажу, який потрібний для отримання мінімальної пенсії

військовикам та іншим силовикам.
Варто нагадати, що молоді та цілком
здатні до служби військові пенсіонери
так масово з’явилися в нас здебільшого
не через участь у військових діях, а через масове скорочення Збройних Сил:
людей просто ніде було діти.
Вивчає ться також мож ливіс ть
збільшення пенсійного віку на 5 років
для жінок і можливість введення обмежень на розмір пенсійних виплат тим
пенсіонерам, що працюють.

Фінансисти наполягають...
Поетапне збільшення пенсійного
віку жінкам від 55 до 60 років рекомендоване Україні від Світового
банку. МВФ також неодноразово підкреслював, що реформи української
пенсійної системи слід починати саме
зі збільшення віку виходу на пенсію.
Експерти наполягають, що цей процес
– невідворотний, адже, за деякими
прогнозами, через 40 років розмір відрахувань від зарплати складе біля 30%,
а це – зовсім не на користь тим, хто
сьогодні працює на свою пенсію.
У березні міністр фінансів Ярошен-

ко наголосив, що загальний дефіцит
ПФУ за підсумками першого кварталу складе 29,8 млрд. грн, але Мінфін
здатен забезпечити своєчасність усіх
необхідних соціальних виплат.

...«Соцзабезники»
відбиваються
Уряд поки що не бачить нагальної
потреби у зазначених заходах, – наголосив в інтерв’ю «Німецькій хвилі»
міністр праці та соціальної політики
Василь Надрага: – Усе, що подає МВФ
– це тільки пропозиції до обговорення. Така дискусія триватиме, мабуть,
вічно, але піднімати пенсійний вік
наразі недоречно.
Утім, і НАДРАГА не виключає, що у
розробці бюджету на 2011 до рекомендацій МВФ члени уряду повернутьсятаки, але після внесення відповідних
змін у закони про соціальні стандарти
для українських громадян. Міністр
підкреслив: коли поміняти пенсійний
вік уже поточного року, це буде лише
«механічне звуження проблеми за
строками та за суттю».

Могильний хрест – теж
плюс?
Міністр робить такі заяви зовсім
не з високої людяності. Він має серед
підлеглих структур ще й службу зайнятості. Зменшиться кількість пенсіонерів
– збільшиться кількість безробітних.
Адже багатьом уже зараз, навіть професіоналам, ледь удається відбиватися від
скорочення перед самісінькою пенсією.
Де працюватимуть ті, кому за 55, коли у
спину дихають молоді й голодні?
І ще одна арифметична операція:
порівняйте пропонований вік виходу
на пенсію із середньою тривалістю
життя в Україні. Хоча уряд Тимошенко
свого часу робив заяви про збільшення
тривалості життя в Україні, деякі зарубіжні джерела наголошують на тому,
що насправді українці живуть менше
за всіх європейців. Наприклад від 2001
до 2009 року середня тривалість життя
впала від 65 (за деякими оцінками – 67)
років до 56,8 року. Велика економія для
ПФУ: похорон обходиться все ж таки
дешевше...
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»
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На Буковину
за харчами
У Селятині обікрали приватний магазин 44-річного
місцевого мешканця: винесли
харчів більше як на 2 тис. грн.
Путильські правоохоронці «гарячим слідом» і з речовими доказами затримали 22-річного
жителя Івано-Франківщині.

Скільки бортів
у причепа
З новобудови 44-річної
мешканки Молодії на Глибоччині невідомі винесли три
металевих борти від причепа загальною вартістю 1 тис.
грн. Правоохоронцям удалося
встановити, що «погратися в
автоконструктор» вирішили
45-річний та 50-річний сусіди
потерпілої. Порушено кримінальну справу.

Нетелевізійний серіал
У Сокирянах сталася низка
крадіжок. У 28-річного мешканця райцентру поцупили
мобілку, яку той необачливо
залишив на подвір’ї. А з оселі
24-річного сокирянця викрали пилу-болгарку та кілька
комплектів нової постільної
білизни, загалом на суму 1690
грн. «Автор серіалу» – 28-річний місцевий житель, якого
й затримали з речовими доказами.

Новий вид спорту
12-річний учень ЗОШ на
вул.Червоноармійській не
знайшов у куртці, яку залишив
у роздягальні шкільного спортзалу, мобілку. Подібна історія
сталася і з його ровесником,
учнем цієї ж школи. Працівники кримінальної міліції в
справах дітей якийсь час уже
мали в полі зору 17-річного
чернівчанина. В нього й вилучено речові докази.

Крадуть у дітей!
Силою посеред білої днини
відняли сотовий у 11-річного школяра на вулиці Авангардній 19-річний мешканець
Новоселицького та 25-річний
житель Хотинського району.
Обох затримали теж працівники кримінальної міліції в
справах дітей, речовий доказ
вилучено. Порушено кримінальну справу.

Джинси… за 12 гривень
Велику партію одягу та
взуття без належних документів і сертифікатів відповідності виявили на автотрасі «Снятин-Чернівці»,
непода лік П’ядиківців на
Кіцманщині. Чернівчанин
віз понад 12 тис. джинсів та
35 тис. пар взуття імпортного виробництва заявленою
вартістю майже мільйон
гривень. Проте реальна вартість контрабанди щонайменше у 6 разів більша, бо
у супровідних документах
зазначені небачені нині ціни:
на джинси – 12 грн, на пару
взуття – 18 грн.

ний ширвжиток потрапляв на
Буковину. Якщо експертиза
визначить, що вилучена продукція не відповідає вимогам
держстандарту, її утилізують,
а винним загрожуватиме адмінштраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів або
виправні роботи з позбавленням права обіймати певні посади. Коли ж зазначені товари
виявляться безпечними для
життя та здоров’я людей, їх
реалізують через торгівельну
мережу. Тоді причетним до
незаконної оборудки загрожуватиме ув’язнення терміном
від 5 до 10 років.

Подвійна бухгалтерія –
мільйонні штрафи

Майже 855 тис. грн фінансових санкцій і донарахованого податку з доходів фізичних
осіб має сплатити супермаркет
однієї з популярних торгівельних мереж у Чернівцях. Під
час перевірки торговельного
закладу працівники податкової міліції вилучили бухгалтерські документи та 2 системних
блоки до комп’ютерів, за допомоги яких велася подвійна
бухгалтерія.
Аби заощадити на від рахуваннях до соціальних
фондів, велися 2 відомості
для нарахування зарплати.
«Чорна» готівк а виплачувалась начальником відділу

охо р о н и в й о го к а б і н еті ,
за списками, які передавав
йому керівник закладу. Саме
на комп’ютері останнього
й зберігалися роздруківки
реальних доходів працівників супермаркету. Виявлено
2290 випадків нелегальної
виплати доходів найманим
працівникам, внаслідок чого
донараховано майже 285 тис.
грн податку з доходів фізичних осіб і майже 570 тис. грн
штрафних санкцій.
Малі підприємства й підприємці теж порушують, але
потроху. Серед порушників
– чернівецький підприємець,
який торгує на «Калинці» по-

бутовою технікою та незаконно використовував найманих
осіб. Після перевірки йому
доведеться перерахувати на
користь держави 1,5 тис. грн
податку. Підприємцю з Путильщини, який займається
вантажними перевезеннями,
за аналогічні порушення донараховано понад 3 тисячі
податку з доходів фізичних
осіб.
Загалом за І квартал виявлено 46 порушень і додатково
нараховано майже мільйон
гривень податку з доходів фізичних осіб.
За матеріалами ДПА в
Чернівецькій області

бойовик

Погоня Чернівцями
по-американськи
8 екіпажів ДАІ змусив гасати Чернівцями та околицею
міста на швидкості 120 км/год
23- річний мешканець Іжівців,
студент чернівецького вузу.
У результаті – прострелене
колесо й затримання…
За словами Віктора КОЛЬБИ, заступника начальника
відділу дорожньо-патрульної служби управління ДАІ
УМВС, за ос таннє десятиріччя – це перший такий
випадок.
2-є хлопців та 2-є дівчат
розпивали спиртне протягом

Велосипедом до
лікарні
57-річний чернівчанин
рухався вул. Лесі Українки в
обласному центрі, коли раптово побачив просто «під носом»
55-річного велосипедиста.
Уникнути зіткнення не вдалося. Велосипедист зі струсом
головного мозку доставлений
до обласної лікарні ШМД в
Чернівцях.
За матеріалами СЗГ УМВС в
Чернівецькій області

Як зазначено у транспортній накладній, продавець і
покупець товарів – львівська
й чернівецька фірми. Обидві
відповідають усім ознакам
фіктивності: не мають юридичної адреси, складських
приміщень і персоналу (на
кожній зареєстрований лише
один працівник – засновник,
директор і головний бухгалтер
в одній особі).
З р а з к и к о н тр а ф а к тн о ї
продукції передані на експертизу якості та оцінку реальної
вартості, а правоохоронці
з’ясовують, яким шляхом і наскільки систематично імпорт-

ночі в одному з сіл області.
Зранку на власному автомобілі, порушуючи правила
дорожнього руху, перевищуючи швидкість та виїжджаючи на зустрічну смугу,
діставалися до Чернівців…
Ту т « б оже в і л ь ну а вті в к у »
помітила патрульна служба.
Та на вимог у зупинитис я
молодик відреагував втечею
і крутими піруетами, через
які могли постраждати люди.
Більше двадцяти кілометрів
зі спеціальними звуковими
та с в ітл о в и м и с и гн а л а м и

правоохоронці наздоганяли
втікачів. Не зупинили «героя» навіть попереджувальні
постріли. Лише, коли у Глибоцькому районі відкрили
вогонь по колесах, машина,
проїхавши ще 1,5 км, зупинилася. Зате водій… втік.
Коли правоохоронці його все
ж таки впіймали, на питання,
чому тікав, відповів: «Злякався ДАІшників». Раніше
затриманий уже потрапляв
у поле зору правоохоронців.
Триває перевірка.
Любов КАФАНОВА, «Версії»

секс і бізнес

Буковинець з Кельменеччини
торгував дівчатами
У компанії з двома мешканцями Свердловська Луганської
області нашого краянина затримали у Червонопартизанську
тієї ж області за продаж жінок
для сексуальної експлуатації,

повідомив ДЗГ МВСУ. Затримані віком від 32 до 48 років, усі
без постійного місця роботи. У
момент оперативної розробки
вони намагалися вивезти до
Російської Федерації на про-

даж сутенерам для сексуальної
експлуатації двох мешканок
Луганської області, віком 19
та 17 років, теж без постійного
місця роботи. Порушено кримінальну справу.
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Лєри ЯСНИЦЬКОЇ
Хочу до
комунального оазису
Від 1 квітня у Чернівцях
змінюються тарифи на послуги з утримання будинків
і прибудинкових територій.
Їх розроблено за поданням
підприємств, які утримують
житловий фонд. Економічну обґрунтованість тарифів
«перевіряли» АМКУ, департамент економіки, фінуправління міськради, комісія з
питань тарифної політики в
житлово-комунальній сфері,
Громадська рада з питань реалізації тарифної політики в
сфері надання житлово-комунальних і транспортних послуг
та регіональне представництво
Держкомпідприємництва.
Треба думати, що рахували
комунальники «титанічно»:
як пише прес-служба мерії,
«уточнено прибудинкову територію, закріплену за будинками, виведено з тарифу
сантехнічні роботи у квартирах. Послуги з обслуговування
та поточного ремонту систем
водо-, теплопостачання та
водовідведення в квартирах
будинків надаються тепер на
договірних засадах. Такі перерахунки дозволили скоротити
31 ставку сантехніків і 41 ставку двірників». Логічно, що
після скорочення затрат, ціна
комунальних послуг мала би
зменшитись, але… в результаті
для 48% будинків тарифи від 1
квітня будуть зменшені, а для
52%, переважно в будинках
центральної частини міста та
багатоповерхівках, – підвищені. На жаль, це не першоквітневий жарт, а правда, яка
влаштовує всіх, хто теоретично
мав би дбати про добробут
чернівчан.
Запитувати про причини
чергового подорожчання
квартплати у комунальників
марно. Відповідь відома заздалегідь: зростають витрати
й зарплати… Лише якість
послуг залишається нульовою: ВОНИ ПРОС ТО НЕ
НАДАЮТЬСЯ. Скільки вже
переговорено і переписано,
а результат той самий, тільки
замість ЖРЕП з’являються
ОСББ.
До речі, у нашому місті
люди й живуть або в центрі, або в багатоповерхівках у
спальних районах. То назвіть,
будь-ласка, ті місця, за проживання в яких квартирна плата
зменшується? В особняках?
Може, візьму та й переїду до
цього комунального оазису…

Сторінка 4
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Христос Воскрес – Тарифи зросли!
Рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги
у Чернівцях традиційно ухвалюють на свята. Тарифи на
тепло підняли саме на Новий рік. Перед Великоднем справа
дійшла до тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Від 1 травня перевізники пропонують встановити тарифи на проїзд в
електротранспорті – 1 грн, в автобусах
великого класу – 1,50 грн, у маршрутках при довжині маршруту до 10 км
– 1,75, при довжині маршруту понад
10 км – 2,00 грн. Вартість місячних
проїзних квитків у тролейбусах становитиме: для громадян – 50 грн, для
учнів загальноосвітніх шкіл – 15 грн,
для студентів ВНЗ очної форми навчання, середніх спеціальних закладів
та учнів СПТУ – 30 грн.

Версія комунальників
Мотивація комунальників стандартна: останній раз тарифи на проїзд
у громадському транспорті в Чернівцях
змінювалися в лютому 2008-го. За
цей час зросла мінімальна зарплата,
вартість паливно-мастильних матеріалів, запчастин, техобслуговування та
кредитні ставки. В електротранспорті
зарплата зросла на 44%, вартість
запчастин – на 60%. У чинному тарифі на проїзд в автотранспорті було
закладено мінімальну зарплату – 520
грн, вартість дизпалива – 5,10 грн/л,
автошин – 750 грн, техобслуговування – 750 грн, кредитні ставки –14%.
Нині мінімальна зарплата – 870 грн,
вартість дизпалива – 7,35 грн/л, автошин –1210 грн, техобслуговування
–1500 грн, кредитні ставки – 24%.
Тому подальша робота автоперевізників за чинним тарифом – збиткова і не
дозволяє оновлювати транспортний
парк. Зокрема, підприємство «Тарас2002», яке обслуговує кілька міських
маршрутів, у 2003 - 2008 роках придбало 40 нових автобусів, а за останній
рік – жодного.

Думка «громади»
Регуляторний акт «Про коригування тарифів на перевезення пасажирів у
міському пасажирському транспорті»
винесли на громадське обговорення,
тобто його розглянула громадська рада
з тарифної політики у сфері житлово-

комунальних та транспортних послуг.
Рада більшістю голосів підтримала
пропозицію. З 17 членів ради, які взяли участь у засіданні, за підвищення
тарифів проголосувало 11, 2 – проти,
4 – утрималися. Таким чином, 11 голосів з 30 (саме стільки членів у цій
Раді) вирішили долю громади міста!
Де були під час засідання решта 13
членів так званої Громадської ради,
невідомо. «Так званої», бо голова та
більшість членів цієї Ради – депутати
міської ради та чиновники від мерії,
наприклад, секретар міської ради п.
Єремійчук, заступники начальників
департаментів ЖКГ та економіки та
інші «товариші», які громадським
транспортом не користуються, бо ж
їздять автами.
– Громадське обговорення насправді лише називається таким, – говорить Лідія АНЦИПЕРОВА, голова
Чернівецької обласної ради профспілок недержавного сектору економіки,
заступник голови згаданої Громадської
ради. – Нам навіть не дали розрахунків
цих нових тарифів, сказали: «Їх уже всі
перевірили, а ви що, сумніваєтеся? Та
й підвищуємо тарифи лише на якихось
25 копійок!». При цьому транспортники замовчують, що 25 копійок – це
третина нинішньої вартості проїзду на
тролейбусі. Левова частка від підвищення ціни піде на збільшення зарплат
транспортникам. Тобто, за рахунок
громадян намагаються покращити
добробут перевізників, не піднімаючи
при цьому якість послуг. Тоді навіщо
платити більше? Адже хамство водіїв,
недотримання графіку руху, обідрані,
брудні, старі переповнені машини залишаються. А доходи громадян, як відомо, щодня зменшуються, бо надворі
криза. Інакше кажучи, від підвищення
ціни виграє не кінцевий споживач, а
лише перевізник.

Ближче до істини
Головна причина «беспредєлу»
транспортників, – продовжує Лідія

нп

ОДА піде під
землю?
Вранці 30 квітня біля самісінького Будинку з левами сталася НП:
на маршруті тролейбуса №1 на вул.
Ватутіна просів грунт і утворилася западина глибиною до 70 см і площею
2х3 метри. Службовий тролейбус ЧТУ,
який рухався у цей момент першим
маршрутом, потрапив колесом у яму,
рух на вулиці зупинився. Повідомлення на пульт «101» надійшло о 7.52, але
рятувальникам виїжджати не довелося,
тролейбусники впоралися самі: за допомоги автонавантажувача підважили
задню частину тролейбуса і витягли
його тягачем. Потерпілих немає. Характер пошкодження та заходи з його
усунення визначать міські комунальні
служби. Нагадаємо, цією вулицею,

крім першого тролейбуса, рухаються
ще маршрутки №№ 5, 9, 11, 12, 23.
Вл.інф.

Анциперова – відсутність конкуренції.
Кожний маршрут обслуговує лише
один підприємець і робить там що заманеться. А коли б перевізників було
двоє-троє, то люди користувались би
послугами вихованих водіїв у чистих
салонах та ще й за більш низькими цінами, підприємства боролися би за свого
споживача. У нас же єдиний, та й то не
дуже дієвий засіб впливу, – скарги. Мало
хто знає, але в нас працює постійна
«гаряча лінія» за номером 55-14-04. Це
– номер Центру організації пасажирських перевезень, який, власне, і відповідає за якість надання послуг.
Зателефонувавши за цим номером, ми дізналися, що насправді на
транспортників скаржаться часто,
особливо на хамство водіїв та погане обслуговування пільговиків.
«Ми працюємо, – переконували на
іншому кінці дроту, – лише торік
звільнили аж 6 (!) водіїв за погану
роботу» (а решта водіїв у нас – просто
взірець для наслідування? – ред.). Але
коли ми поставили запитання, заради
якого й телефонували, лагідний тон
закінчився:
– Ск ажіть, будь-ласк а, чому в
транспорті не вивішено проект рішення
про підвищення тарифів? Адже воно
винесене на громадське обговорення
на строк у місяць. Люди мають право

про це знати і скаржитися. Рекламу
ж розвішують, тож розвішайте і це
рішення…
– Це не до нас!
– А до кого? Ви ж займаєтеся перевезеннями?
– Ми займаємося ОРГАНІЗАЦІЄЮ, а про ціни – телефонуйте до
департаменту ЖКГ!
У д е п а р та м е н т і Ж К Г н а м п о яснили, що проект рішення днями
опублікують в газеті «Чернівці», тож
там і можна буде з ним ознайомитися. А щодо того, аби розвісити для
ознайомлення нові тарифи власне у
транспорті, то «такого закону у нас
немає. От після того, як через місяць
виконком ухвалить це рішення, тоді
й вивісимо». Щоправда, скаржитися
тоді можна буде вже лише Господу
Богу. Тож дозволимо собі процитувати пораду однієї з наших читачок,
певне, найбільш дієву в даній ситуації:
«Дзвонити треба не 55-14-04, а просто
до приймальні мера. От коли їх там
дістануть, вони, може, й подумають
про простих людей!». Принаймні,
спробувати варто… Тож якщо вас не
влаштовує підняття цін на транспортні
послуги, не мовчіть, а скажіть про це
міській владі. Про всяк випадок, телефон приймальні мера 52-59-24.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

майте совість!

Заплатіть за воду!
ДКП «Чернівціводоканал» просить
чернівчан терміново розрахуватися за
надані послуги. Загальна заборгованість перед «Чернівціводоканалом»
– понад 6,5 млн. грн, в т.ч. борг на-

селення – понад 4 млн. «Чернівціводоканал» нагадує, що підключення до
мереж після погашення боргів платне:
водопостачання – 584 грн, каналізація
– 976 грн.

Жити хочеться…
по-людськи
На 1 січня 2010-го в області на обліку
для одержання житла і поліпшення житлових умов перебувало 21,2 тис. сімей та
одинаків, у тому числі в житлово-будівельних кооперативах – 9 тис. сімей. Право на
першочергове одержання житла мали 3,8
тис. сімей, на позачергове – 1 тис. сімей.
Усі черговики перебували на обліку на
отримання житла в міських поселеннях.

Протягом 2009-го житлові умови поліпшили 111 сімей, що на 37% менше,
ніж 2008-го. З них 34 сім’ї мали право
на першочергове одержання житла, 12
сімей – на позачергове. Серед тих, хто
отримав житло, 58% проживали в гуртожитках, 3% – молоді сім’ї. Нинішньої
черги такими темпами вистачить на 199
років.
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«ВАКО»: Аптечний модерн у стінах
старої фармацевтичної фабрики
У симпатичному будиночку стилю
модерн початку минулого століття, де
в часи королівської Румунії працювала
фармацевтична фабрика, на тихій вуличці Сімовича, що в центрі Чернівців,
розмістилася медико-фармацевтична
фірма «ВАКО». Її історія поки що невеличка: створена на Буковині понад
15 років тому. Але немає, напевне,
жодного чернівчанина, який не знав би
про її існування. Чому? Для підтримки
інтриги про це трохи пізніше.
Спочатку фірма працювала в напрямку роздрібного продажу ліків
населенню. Але потім її засновники,
лікарі за фахом, Валерія та Микола
Михайлови зрозуміли, що більшої
ефективності, а також віддачі від бізнесу можна досягти, коли об’єднати
можливості аптечного закладу та
лікувальної установи. Зрештою, саме
так набагато зручніше і для клієнта.
Так з’явився Центр краси і здоров’я
«Валері». Чернівчанки, які ним послуговуються, називають центр «курортом
одного дня». Адже там можна не тільки
зробити масаж, прийняти лікувальні
ванну чи душ, позбутися пари зайвих
кілограмчиків і целюліту, оздоровити
шкіру обличчя, волосся, нігті, полікувати та відбілити зуби, а й за допомоги мінеральної води промити та
прочистити кишечник, як це робиться
на курортах Моршина і Трускавця.
Та, чи не головне, тут можна пройти
комплексну комп’ютерну експрес-діагностику, яка «розповість» усе про стан
організму і допоможе лікарю – а тут
консультують терапевт, невропатолог,
дерматолог, ревматолог, стоматологтерапевт і хірург-ортопед – призначити ефективне лікування.

– Одне слово, маємо все те, до
чого не доходять, так би мовити, руки
практичної охорони здоров’я, – каже
керівник Центру Валерія Михайлова.
Прикметно, що з відкриттям «Валері» товарообіг в аптеці, яка розташована в одній будові з Центром,
зріс у 4 рази!
Медико-фармацевтична фірма
«ВАКО» – володар Національного
сертифікату. Це означає, що вона є лідером фармацевтичної галузі України,
який уже кілька років поспіль посідає
чільне місце в офіційному Національному бізнес-рейтингу за такими показниками: обсяг реалізованої продукції,
заробітна плата, продуктивнсть праці
та чистий прибуток. Принаймні, 2007
року «ВАКО» серед 28 тисяч аналогічних фірм України була сьомою!
За словами генерального директора,
робота фірми цілком прозора. Лише
торік сплачено понад 1 млн. 500 тис. грн
обов’язкових податків і платежів. Заробітна плата персоналу офіційна, умови
праці комфортні (приміром, у головному офісі – 2 кухні, тренажерний зал
тощо) і повний соціальний пакет. Саме
зараз в оплачуваній декретній відпустці
перебувають майже 20 співробітниць.
А ще 32 співробітники – це звучить, як
фантастика, – здобувають вищу освіту за
кошти підприємства. Бо підготовку кадрів керівництво взяло під свій контроль
і проголосило професіоналізм основною
вимогою.
– Нині структура фірми складається з 12 аптек і 16 аптечних пунктів
при лікувальних закладах. Розташовані
вони скрізь – від обласного та район-

них центрів до віддаленого села під
румунським кордоном. І працюють
там 160 провізорів, фармацевтів і лікарів. Режим 5 аптек – цілодобовий,
– з гордістю розповідав генеральний
директор. Адже за цими скупими словами й цифрами – роки напруженої
роботи цілого колективу. Тим паче,
що, за словами Миколи Михайлова,
йому вдалося головне: зібрати не просто команду, а «бойовий кулак», з яким
можна долати будь-які труднощі.
Люди ж знають мережу аптек
«ВАКО» з кількох причин. По-перше,
ця фірма першою відкрила так звані
соціальні аптеки, де націнка на лікарські засоби за рецептами і за наявності
посвідчення пенсіонера чи інваліда
становить лише 7-9%. Нині таких уже
три. Крім того, в мережі діє 60 тис.
дисконтних карток з 5-відсотковою
знижкою. А купуючи ліків більше ніж
на 450 грн, клієнт отримує 9% знижки.
По-друге, щодня через аптеки «ВАКО»
проходить 15-20 тис. відвідувачів. І,
по-третє, робота аптек вибудовується
не з точки зору фармацевта, а з погляду практичного медика. Бо в мережі
постійно реалізується понад 10 тис.
позицій лікарських засобів. Препарати, які використовуються рідко, доставляються хворому протягом доби,
позаяк товар завозять щодня понад 50
гуртових фірм.
І, насамкінець, важко було б, та
й, зрештою, неправильно, замовчати спонсорську діяльність «ВАКО»:
щомісячну допомогу лікарським закладам, у яких розташовані аптечні
пункти, цілеспорямовану допомогу
хронічним хворим, релігійним громадам різних конфесій, благодійним

фондам, а також підтримку медикаментами футбольної команди «Буковина». Тому й не дивують грамоти
Всеукраїнського комітету меценатства
«Меценат Батьківщини». А серед тих,
кого тривалий час підтримував Микола Михайлов, був і блискучий хірург,
нині вже покійний Віктор Ватаман. Без
допомоги фірми він, самотній хворий
із діагнозом «розсіяний склероз», не
протримався би з десяток років і не
написав би до сотні наукових праць,
тримаючи олівець у роті й натискуючи
ним на клавіші комп’ютера. Про це
він мені колись особито розповів із
проханням написати про його колегу
Миколу Михайлова та створену ним
фірму...
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

спадщина

Старі газети – в Європу!

Австрійська національна бібліотека, одна з найбільших у світі, розпочинає
цифрове копіювання газет з
колишніх провінцій Австрійської монархії, серед яких і
чернівецькі німецькомовні
часописи «Czernowitzer Allgemeine Zeitung» та «Bukowiner

Nachrichten». До кінця цього
року понад 400 тис. сторінок
будуть сфотографовані й виставлені у цифровому варіанті
на інтернет-порталі Австрійської національної бібліотеки
http://anno.onb.ac.at. Таким
чином, сторінки чернівецьких
газет стануть доступними для

всіх, хто цікавиться історією
Чернівців і Буковини. Про це
повідомляє професор Міхаель
Діпельрайтер з Відня із посиланням на матеріал віденського
часопису «Die Presse».
Для збереження унікальн и х і с то р ич н и х д же р е л і
полегшення доступу до них

аналогічну роботу проводять
і в Чернівцях. Зокрема, бібліотека ЧНУ вже повністю
оцифрувала українську газету «Буковина», засновану
1885-го року.
Довідка: На початку ХХ ст.
журналістика в Чернівцях досягла європейських стандар-

тів, матеріали чернівецьких
часописів друкували газети
Відня, Будапешта й Берліна. Напередодні І Світової
війни у Чернівцях виходили
друком 14 газет 5-ма мовами:
німецькою, українською,
румунською, польською та
ідиш.

навчання

На ковзани –
у квітні

Постійна програма навчання школярів міста катанню на
ковзанах стартувала у «Льодовому палаці» біля стадіону
«Буковина». Заняття відбуватимуться щодня. Безкоштовне навчання проводитимуть
тренери Федерації хокею та
фігурного катання. Навчатимуться школярі 1-5 класів усіх
загальноосвітніх шкіл міста.
У Чернівцях нині працюють 2
штучні ковзанки – «Льодовий
палац» біля стадіону «Буковина» та «Льодовий майданчик»

у культурно-розважальному
центрі «Панорама». В зимовий
період природну ковзанку облаштовують також у міському
парку ім. Федьковича.

Що ти знаєш про музеї?
Із 24 музеїв Чернівців школярі та їхні батьки знають про
існування максимум п’яти. Такі
результати шкільного проекту
«Національно-мистецький
олімп Чернівців», автори якого
– старшокласники школи №6
– досліджували роль музеїв у
житті чернівчан.
При підготовці проекту
«Національно-мистецький
олімп Чернівців» старшокласники ЗОШ №6 провели
анкетування учнівського та
батьківського колективів. У
ньому взяли участь майже
300 осіб. За результатами

анкетування з’ясувалося, що
з 24 державних і громадських
музеїв Чернівців лише 9% респондентів змогли назвати 5 і
більше. Ще меншим виявився
відсоток тих, хто побував хоча
б у п’яти з них.
Об’єктами дослідження
школярів стали Літературно-меморіальний музей Ю.
Федьковича, Чернівецький
краєзнавчий музей, Меморіальна бібліотека А. Добрянського, Обласний меморіальний музей В. Івасюка, Літературно-меморіальний музей О.
Кобилянської. Зібраний ма-

теріал школярі узагальнили,
систематизували й виготовили
карту-схему маршруту «Музеї
в житті чернівчан», візитки
музеїв, буклети, та інформаційний стенд «Запрошуємо
відвідати музеї міста». Вони
розробили рекомендації, як
зробити чернівецькі музеї
більш популярними: проводити тематичні уроки з історії,
літератури, українознавства в
музейних залах, журналістам
більше інформувати про роботу музеїв, а органам влади
– краще фінансувати осередки культури.
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На 50-й сесії міської ради розглядалалося питання про скасування районних рад. Депутати проголосували проти такого
нововведення і відправили його на допрацювання. Трохи згодом до редакції «Версій» зателефонувала депутат міської ради
Валерія ФІРСАНОВА. Вона активно підтримує ідею скасування райрад ще від з 1991-го року.

Чому місто може обійтися без райрад:
аргументи від Валерії ФІРСАНОВОЇ
■ Держава – «за»!
Питання про скасування районних рад стоїть у черзі на затвердження
у Верховній раді. Після такої реформи кожному громадянину стане набагато простіше вирішити будь-яке
питання, адже поменшає корупції і
бюрократії, а замкнене коло «міська
рада – департаменти – районна рада»
нарешті розімкнеться. Міста, населення яких не неревищує 450 тис., не

потребують райрад. Адміністративна
реформа визнала позитивним досвід
багатьох міст, де скасували райради.
Серед них є й досить великі, такі як
Запоріжжя, Львів, Одеса, Миколаїв,
Суми, Горлівк а, Макіївк а, Маріуполь, Луганськ, Черкаси, Харків.
Так, у Львові кількіс ть депу татів
зменшили на 25% (900 чиновників),
а тим, які залишилися, підвищили
зарплати.

■ Альтернатива
Ця ситуація нагадує мені царську
Росію, де було 12 класів чиновників.
Наше місто не потребує такої «армії»
депутатів. Відтак, аби позбутися зайвих посад, можна створити районні
адміністрації, які функціонуватимуть
при виконкомі, матимуть значно менше повноважень і не утримуватимуть
великої кількості чиновників.

■ Прозорий бюджет
Від такого нововведення виграє і
бюджет міста. Нині половина коштів
спрямовується на районні ради, а
це «розбазарювання» грошей. Коли
всі повноваження на розподіл бюджетних коштів матиме лише міська
рада, корупції буде менше, а фінансів
– більше.
Записала Емма АНТОНЮК, «Версії»

економіка

Лікарняні затримують Захмарні яйця
Нарахована середня зарплата у
лютому 2010-го становила 1527 грн (на
3,2% більше ніж у січні). Найбільше
отримували фінансисти (2962 грн),
найменше – працівники готелів та
ресторанів (870 грн). Середній розмір
зарплати працівників промисловості
– 1488 грн, освіти – 1555 грн, охорони
здоров’я – 1318 грн.
Наразі даних про виплату зарплати
на Буковині 2010-го поки немає. А от
з лікарняними більшість підприємств
мають проблеми:
– На Буковині виплату грошей
за лікарняними затримують більш

ніж на 3 місяці, – повідомив Степан
МЕЛЬНИК, голова обласної організації
профспілки працівників і підприємців
торгівлі, громадського харчування та
послуг. – Тому або людина не отримує
вчасно лікарняні, або підприємство
чи приватний підприємець повинні
вилучати з обігу власні кошти, щоби
вчасно заплатити працівникові.
За словами п. Мельника, через такі
затримки виникають закономірні запитання: чи буде цьогоріч організоване
дитяче оздоровлення в таборах і оздоровлення дорослих за рахунок коштів
фонду соцстраху.

Офіси – багатим!
5 об’єктів комунальної власності
приватизовані в березні у Чернівцях.
Три з них викупили, а 2 – продали на
аукціоні. Зокрема, фізичні особи викупили офіс на вул. Сковороди, 2 за 81,5
тис. грн, кав’ярню на вул. Штерна, 3
за 380 тис. грн, офіс на вул. Худякова,
3 за 250 тис. грн.
На аукціоні теж «відзначилися»
громадяни: приватизували нежилі
приміщення на вул. Перемоги, 2 за
52, 5 тис. грн і на вул. Бережанській,
23 – за 153 тис. грн.

А підприємства – нікому
Завод з виробництва безалкогольних напоїв «Роси Буковини» перебуває
в стадії ліквідації. Про це повідомила

головний бухгалтер підприємства Наталія Опрюк під час засідання круглого столу з питань підприємництва в
Чернівецькому торгово-економічному
інституті КНТЕУ.
– Тривалий час ми працювали з
компанією «ПепсіКо-Україна». На
жаль, ця компанія не витримала умов
роботи в Україні, – сказала пані Наталія. – Ми ж не змогли знайти іншого
інвестора. «Роси Буковини» – відкрите
акціонерне товариство, а така форма
підприємства інвесторів не цікавить,
адже це дуже ускладнює управління
ним. Щоби скликати загальні збори,
треба збирати близько 5 тис. акціонерів
з усієї України. Тому зараз і займаємося
продажем майна.

Лідери якості
Поки одні ліквідовуються, інші
– отримують нагороди. Відзначено
переможців і лауреатів регіонального
етапу Всеукраїнського конкурсу якості
продукції «Сто кращих товарів України – «Буковинська якість-2009». За
результатами конкурсу визначено 42
фіналісти, 15 з яких стали лауреатами,
11 – переможцями, а 3 підприємства
отримали звання і статус «Лідер якості».
Регіональний етап відбувався у
4-х номінаціях: «Роботи і послуги, які
виконують або надають у побутовій
та виробничій сферах», «Продовольчі
товари», «Промислові товари для

населення» і «Товари виробничого
призначення». Переможцями стали
такі підприємства та підприємці області: «Грандем» (макаронні вироби),
«Букофрут» (концентровані соки),
Чернівецький хлібокомбінат (батон
«Звичайний»), «Буковинапродукт»
(огірки консервовані), МПЗ «Колос»
(ковбаса варена), ПП Гулейчук М.М.
(м’які іграшки), ТОВ «Кондор-пласт»
(поліетиленова плівка та мішки),
ТОВ «Баллаком» (постільна білизна), Центр травматології та ортопедії
(медичні послуги), розважальний
комплекс «Егоїст-палац», бар-ресторан «Квінто».

За останню декаду березня на
ринках області зросли ціни на хліб,
птицю, сир та яйц я, повідомила
Держінспекція з контролю за цінами
в області.
Зростання роздрібних цін на хліб
з борошна першого сорту пояснюють
тим, що Чернівецький хлібокомбінат
підвищив оптово-відпускні ціни на
хліб на 2% (від 3,57 до 3,64 грн/кг).
Збільшення цін на яйця курячі
– підвищенням оптово-відпускних цін
місцевим виробником – ЗАТ «Чернівецька птахофабрика». Ціни на овочі,
за версією Держінспекції, зросли через
сезонне скорочення пропозиції цих
товарів.

За словами начальника Держінспекції з контролю за цінами в області
Віктора Лащака, наприкінці тижня
зростуть ще й ціни на м’ясо і «злетять»
яйця – «на носі» ж бо Великдень.

армія

Кожний п’ятий
призовник – хворий
Комісію для
визначення придатності до проходження військової служби у лавах
Збройних Сил вже
пройшли понад
5,5 тис. 17-річних
буковинців, що
становить 98% від
запланованої кількості призовників.
Про це повідомив
с тарший офіцер
відділу обліковопризовної роботи
Чернівецького обласного військового
комісаріату майор
Сергій БАРАБАШ.
За результатами медобстеження у райвійськкоматах придатними
для проходження
військової служби
визнано 4015 юнаків. Ще не завершили медичне обстеження 252 особи. Приблизні підрахунки свідчать,
що непридатними до служби в армії
за станом здоров’я визнано майже
тисячу х лопців, тобто – кожного
п’ятого.

На виклик військкомату не з’явилося 92 юнаки, але в них ще є час до
кінця місяця прибути до призову. 29
призовників попередньо виявили бажання вступити до вищих військових
навчальних закладів після закінчення
служби.
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Писанки – оберіг для всієї родини
Перед Великоднем на уроки до вчителя
праці ЗОШ №2 Світлани Бойко приходять
батьки її учнів. Дорослі тьоті і дяді не дізнаються про двійки своїх чад, а… розмальовують
до свята писанки за допомоги воску.

Семикласниці Настя, Альона та Богдана створюють писанки вже не вперше: ази писанкарства освоїли тут же, в
школі, ще 2 роки тому. Вміють
робити і крашанки, і дряпанки,
і крапанки, і мальованки. Коли
підростуть, навчаться робити
ще й вишиті писанки та писанки з бісеру.
– Найголовніше в писанці
– настрій, із яким ти розмальовуєш Великоднє яйце, – розповідає Настя, – адже писанка
– оберіг, який дарують рідним
і близьким. Тож братися до писанки треба лише з добрими
думками.
– Малюнок на писанці залежить від того, кому даруєш
писанку, – доповнює подругу
Альона. – Наприклад, ламаний
хрест – древній символ сонця
й вогню. Таку писанку дарували на вдачу та щастя. Риба
– символ здоров’я. Зірка або
ружа – символи сонця. Таку
писанку дарують на щастя.
Чоловікам дарують писанки,
розмальовані дубовим листям
– символом чоловічої сили,
гідності та довголіття, а жінкам

– писанки з маками, які означають молодість і красу. Яйце
із трикутником дарують на достаток в оселі.
– Зроблені в школі писанки
забираємо додому, – продовжує
розповідь Богдана. – У Чистий
четвер ми обпалюємо писанки
і на Великдень освячуємо їх у
церкві, а потім даруємо мамі й
татові. Робити писанки цікаво і
нескладно, спробуйте самі!
Але зробити справжню писанку власноруч не так просто,
як видається: треба навчитися
правильно тримати в руці яйце
й писачок, аби віск не крапав і
лягав рівно. Не так легко правильно розрахувати кількість
та розмір клинців, штриховок
тощо. Тож робота вимагає неабиякої уважності та терпіння.
До того ж, гарячий віск пече, а в
декого (як от у авторки матеріалу) ще й спричиняє алергію.
– Ще донедавна у школах
не вчили писанкарству, – розповідає Світлана Бойко. – Та
й зараз для цього виду занять
майже немає належних умов:
приміщення погано провітрюються, не всюди є плитки

Світлана Бойко зі своїми ученицями

для нагрівання воску. Оскільки
в нашій школі діти постійно
цікавляться цим ремеслом,
розробила авторську програму
навчання писанкарству. У 5-6
класах діти вивчають історію
та «географію» писанки, значення символів, звичаї й традиції, пов’язані з писанками.
У сьомому – виконують творче
завдання, яке складається з 2-х
частин: реферат з малюнками

Радію, що моє захоплення поділяють не тільки мої учні, але
й їхні батьки. Часто приходять
надвечір: «Світлано Миколаївно, можна ми писанку
розпишемо?». Навідуються
також і колишні випускники, і
колеги-вчителі. Я нікому не відмовляю, бо оберіг, зроблений
найріднішими людьми, має
бути в кожного.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

фотофакт

конференції

«Я – Земля!»

Майстер-клас
в ARTLINE

«…Я існую дуже
давно. Найрозумніше з творінь – Людина – не виправдовує моїх сподівань.
Далеко не завжди її
вчинки розумні. Вона
знищує те, без чого не
може існувати, єдину
можливу основу життя – планету Земля – і
називає це «екологічною кризою».

Під таким гаслом пройшла
IV відкрита шкільна науковопрактична конференція у Чернівецькій гімназії №2. Участь
у ній взяли також учні Вашківецької ЗОШ №2 та Чернівецької гімназії №1. Організатори
– голова клубу юних інформатиків «БІТ» при Чернівецькій
гімназії №2 Тетяна Спориніна
та вчитель інформатики Вашківецької ЗОШ № 2 Ольга Усик.
Учні презентували свої наукові й творчі роботи «Астрономічний комплекс», «Глобальне
потепління» «Писанкарство»,
«Народні традиції», «Аннина
гора», «Лебеді Чорторийських
озер», здійснені за допомоги
комп’ютерних програм.

та віршами і власне виготовлення двох різних писанок.
Сама я займаюсь писанкарством уже десятки років,
– продовжує п. Світлана. – Нещодавно разом з народним
майстром Миколою Шкрібляком навіть організували семінар
з писанкарства. Торік брали
участь в акції фонду «Подаруй
дитині життя» – виготовляли
писанки для онкохворих діток.

Роман Сащук (8 клас, Вашківецька школа)
розповідає про традиції Вашківців

– Треба проводити більше
таких конференцій, – говорить
учениця 7 класу Вашківецької
ЗОШ №2 Галина Гнатишин.
– Вони допомагають пізнати
світ і вчать робити все, для
того, щоби наша Батьківщина
процвітала.
– Ідея проведення таких
конференцій у нас з Тетяною
Спориніною з’явилася ще 3
роки тому, – каже Ольга Усик.
– Був Міжнародний День Землі,
і ми приурочили до цього першу
конференцію, яка відбулася у

Вашківецькій школі. Потім
проводили зустрічі на озерах у
Чорториї, а після появи на озері
лебедів ми завжди їздимо туди.
Учасники конференції працюють не тільки над науковими
статтями, а й займаються благодійництвом. Учні Чернівецької
гімназії №2 разом з учителями
зібрали кошти та передали їх
Чорторийській школі на придбання кормів для лебедів, які
вже понад 2 десятиліття прилітають сюди зимувати.
Іванна МАЗУР, «Версії»

Напередодні Великодніх
свят у творчих майстернях
ART LINE відбулися майстеркласи з писанкарства, в яких
брали участь і дорослі, і діти.
З традиціями українського
писанкарства ознайомили
відомі майстрині-писанкарки. Учасники дізналися про
особливості традиційного
розпису писанок, декоруван-

ня писанок бісером, а також
навчилися розписувати писанки, застосовуючи нетрадиційну техніку витравлювання.
Писанки, зроблені своїми
руками, стануть чудовим подарунком на свята і справжньою окрасою Великоднього
кошика.
Юлія РОГОЗОВИЧ,
координатор проекту
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світ
тиждень, що минає

26 березня – Президент
Ємену запропонував арабським державам створити «Арабський союз»
на зразок ЄС.
27 березня – 20 років тюрми

отримав американський хакер, який
«зламав» понад 40 млн. банківських
рахунків і зняв з них $200 млн.

28 березня – Статуя Русалоньки на півроку переїхала з Копенгагена до Шанхая на виставку
сучасної скульптури.
29 березня – Теракти в московському метро забрали 39 життів.
30 березня – Сомалійські пірати помилково напали на голландське військове судно. 12 корсарів
потрапили в полон.
31 березня – Теракт у Дагестані. Загинуло 8 міліціонерів, ще
9 – у лікарнях.
1 квітня

– День Дурня у
більшості країн перенесено через
Чистий четвер.

хронограф

2 квітня

Народилися: Джованні-Джакомо Казанова (1725), Ганс Крістіан Андерсен, письменник-казкар
(1805), Бертольді Фредерік Оґюст,
французький скульптор, автор статуї
Свободи (1834), Еміль Золя, письменник і публіцист (1840).

3 квітня

Народилися: Марлон Брандо,
актор (1924), Гельмут Коль, екс-канцлер Німеччини (1930).

4 квітня

1932 – американський науковець
Стефан Кінґ уперше виділив вітамін
C. 1949 – утворений блок НАТО.

5 квітня

Народилися: Катерина I, російська імператриця (1682), Адам Сміт,
англійський економіст, основоположник економіки, творець теорії
трудової вартості (1723).

6 квітня

610 – відповідно до мусульманського вчення, на Землю був посланий Коран. 1199 – у Франції від
випадкової стріли загинув англійський король Річард Левове Серце.
1909 – Роберт Едвін Пірі та Метью
Генсон першими у світі досягли Північного полюса.

7 квітня

1795 – у Франції законом про метричну систему визначено одиницю
довжини –метр і маси – кілограм.
1969 – символічна дата народження
Інтернету, публікація RFC 1. 1989
– через пожежу затонув радянський
атомний підводний човен «Комсомолець», загинуло 42 з 68 членів
екіпажу. Народилися: Біллі Холідей,
американська джазова співачка,
«Леді-джаз» (1927), Джекі Чан, американський кіноактор гонконгського походження (1938).

8 квітня

1986 – Михайло Горбачов під час
поїздки до Тольятті вперше вжив
слово «перебудова».

Версії

Тайваню потрібні Спірс зламали…
футболісти!
Кохаймося!
Влада Тайваню запропонувала велику грошову
в и н а го р оду з а в лу ч н и й
слоган, який закликав би
населення країни обзаводитися дітьми. Як зазначено у пос танові Міністерства внутрішніх справ,
потрібний звернений до
населення творчий слоган,
«який викликає в усіх бажання мати дітей». Автор
найбільш вдалого заклику
отримає мільйон тайванських доларів (понад $31
тис.). Ініціатива спричинена надзвичайно низьким
рівнем народжуваності на
Тайвані, який посідає за цим
показником одне з останніх

місць у світі і становить 8,29
народжень на тисячу осіб
у рік. Для порівняння, за
даними ООН, середньосвітовий показник дорівнює
нині 19,95 на тисячу осіб.
Тайванський уряд, занепокоєний небезпекою соціальної та економічної кризи через різке скорочення
працездатного населення,
вже неодноразово вдавався до спроб стимулювати
народжуваність, утім, без
особливого успіху. 2009го на острові народилося
191 310 дітей, що на 3,74%
менше, ніж 2008-го. Населення Тайваню налічує
близько 23 млн. осіб.

Найдавніші
собаки
Лондонська клініка
«Брідж центр» запропонувала
розіграти в лотерею яйцеклітини, аби привернути увагу
до нових послуг. Переможець
отримає право безкоштовного лікування безпліддя в
Лондоні та донорську яйцеклітину в одній з клінік штату
Вірджинія в США.
У Великій Британії послуги донора безкоштовні.
Після досягнення повноліття дитина, народжена з
донорської яйцеклітини, має
право отримати інформацію про своїх батьків. Тому
охочих віддати яйцеклітину

небагато. Їх не вистачає на
всіх охочих лікуватися від
безпліддя.
«Брідж центр» направляє
жінок, які хочуть стати матерями, до США. Там оплата
послуг донора та анонімність гарантовані законом.
В Америці жінка, яка здає
яйцеклітину, заповнює спеціальну анкету, де зазначає
свій вік, етнічну приналежність і освіту. Донором може
стати американка у віці 19-32
роки, без шкідливих звичок,
не схильна до зайвої ваги. За
надання яйцеклітини у США
отримують $10 тис.

За щастя –
9 мільйонів
Мешк анці Північної Кароліни
вдалося відсудити
$9 млн. у жінки, яка
відбила в неї чоловіка. Суд вирішив, що
звинувачення проти
коханки повністю
відповідають закону
штату про «розкол
сім’ї». Згідно з постановою суду, 49-річна
Енн Ландквіст повинна виплатити $5 млн. компенсації
і $4 млн. штрафу за руйнування шлюбу Шеклфордів,
який тривав 33 роки.
62-річний А лан Шеклфорд, успішний адвокат,
зус трів Енн Ландквіс т у
листопаді 2004-го під час
лекції в місцевому коледжі,
де жінка працює деканом.
За словами дружини адвоката, Синтії Шеклфорд, жінка
почала «активно спокушати» її чоловіка і невдовзі

У Франції затриманий
25-річний житель Оверні,
який зламав особисті сторінки Брітні Спірс і Барака
Обами в соціальній інтернет-мережі «Twitter». Молодику вдалося підібрати
паролі до аккаунтів цих
людей. Про результати своєї
«діяльності» чоловік написав в інтернет-щоденнику.
Як зазначають у поліції
Франції, хакер сказав, що
зламав інтернет-сторінки

американського президента
і поп-співачки «через прагнення до ризику». Тепер молодому чоловікові загрожує
до 2-х років в’язниці.
Подібні інциденти відбуваються в Європі досить часто: молоді фахівці, жадаючи
слави, йдуть на протизаконні дії, а потім сповіщають
про це громадськість. Однак
найбільш «популярний»
мотив у хакерів – жадоба
наживи.

Перцем
по терористах!
Учені індійської Організації з дос лідження та
розробки засобів оборони
провели успішні випробування ручних гранат з
газом, створеним на основі перцю «Bhut Jolok ia».
Його назва перекладається
як «перець – привид» або
«перець – дух».
За с ловами одного з
представників організації,
гранати стануть ефективною
нетоксичною зброєю, запаху
якої терористи не зможуть
витримувати і будуть змушені залишати свої укриття.
За спеціальною шкалою Сковілла, що визначає

гостроту перцю, «перець
– привид» отримав 1001304
одиниці. Для порівняння:
в перці табаско приблизно
100000 одиниць.
Фахівці військової лабораторії в місті Гваліора планують також включити перець до раціону харчування
солдатів, які дислокуються
на високогір’ях. Перець
піднімає температуру тіла
військовослужбовців. Він
може бу ти застосований
також д ля від ляк ування
слонів від оборонних об’єктів. Цю ідею військовим
підказали фахівці з охорони
тварин.

Або війна,
або гамбургери…

вони стали коханцями.
Синті я найн я ла приватного детектива, який
викрив закоханих. 2005-го
жінка подала на розлучення.
Незважаючи на те що, за
словами невірного чоловіка,
неприємності у стосунках з
дружиною почалися задовго
до зустрічі з Енн, суддя залишився непохитним.
Засуджена найближчим
часом має намір подати
апеляцію, адже заплатити
за «щастя» 9 мільйонів – занадто дорого.

Командувач американськими військами в Афганістані генерал Стенлі
Маккрістал розпорядився
закрити всі заклади швидкого харчування на військовій
базі неподалік Кандагару.
В і й с ь ко в і , я к і н е с у ть
службу в Афганістані, звикли їсти та відпочивати у
звичних для них мережах
швидкого харчування «Burger K ing» і «Pizza Hut»,
розташованих на території
бази. Проте командування
вирішило, що закриття
кафе допоможе солдатам
зосередитися на військових
діях у довколишній провінції.

Військова база розташована у кількох милях
від Кандагару – регіону, де
операції НАТО наражаються на найбільшу критику
фахівців.
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Труси – до музею Нащо депозитарію
У Донецькому ресторані відірвали, – пожартувала «Тойота»
«Моне» відкрився перший
у світі (як вважає автор
ідеї Андрій Будяк) музей
нижньої білизни. В ньому
наразі аж 9 експонатів! Десятий у присутності журналістів музею презентували
дівчата з групи «Пающіє
труси».
– Ми подарували музею
жовті трусики, які 2 роки
були нашим талісманом.
Носили по черзі, від серця

учасниця групи Вікторія
Ковальчук, від даючи інтимний експонат Андрію
Будяку.
– Віко, це місце не серцем називається, – підказала Вікторії колега Настя
Бауер.
Заради достовірності Настя продемонструвала краєчок зелених трусиків, які в
момент презентації музею
були надіті на ній.

Підозрюваний –
Джон К.

У Мюнхені очікують ще
одного процесу над українцем за підозрою в злочинах
у часи ІІ Світової війни.
Підозрюваний мешкає у
США.
Прокуратура Мюнхена
віднедавна веде розслідування стосовно 88-річного
чоловіка українського походження. Його підозрюють
у вбивстві щонайменше
одного єврея. Це повідомлення газети «Süddeutsche
Zeitung» підтвердила минулими вихідними речниця
прокуратури.
У газетній статті та повідомленнях інформагентств
прізвище чоловіка не розголошується, його називають «Джон К.». Очевидно,
йдеться про Івана Калимона, що мешкає в штаті
Мічиган. Під час війни він
с лужив поліцаєм в окупованому Львові. 1942-го
року він нібито застрелив
щонайменше одного єврея.
Прокуратура перевіряє, чи
достатньо доказів для висунення обвинувачення та
суду. Німеччина може звер-

нутися до США із проханням про екстрадицію, як це
було з Іваном Дем’янюком,
процес над яким триває від
осені 2009-го в Мюнхені
за звинуваченням у причетності до вбивств євреїв у
концтаборі «Собібор».
Повідомляється, що
с а м І в а н К . с п р о с то вує
всі підозри. У розмові з
американським журналістом він визнав, що був
українським поліцаєм,
але заперечив причетність
до у бивс тв. Як і Дем’янюк, після війни Джон
К. емігрував до США, де
пізніше був позбавлений
громадянства. Наразі він
оскаржує це рішення.
Процеси над підозрюваними у нацистських злочинах привертають особливу увагу громадськості
в Німеччині, адже кожний
з них може стати останнім.
Кілька днів тому суд у місті
Аахені засудив до довічного ув’язнення колишнього
німця-есесівця за вбивство
3-х цивільних в Нідерландах у роки війни.

Мінімум
максимізується

Ваучери поповнення
рахунка номіналом 30 грн
оператор зв’язку «МТС»
більше не випускатиме. Відтепер мінімальна сума для
поповнення та продовження
терміну дії послуги 35 грн.
При цьому розмовляти безкоштовно, як і раніше, можна лише протягом 25 днів.
Старі ваучери номіналом 30 грн вилучати з про-

даж у не буду ть, аби не
в и н и к л о п лу та н и н и , я к
це сталося минулого разу,
коли МТС переходив з 25ти на 30-ти гривневі. Вони
діятиму ть доти, доки не
вийде кінцевий термін викорис тання. Поповнити
рахунок на 30 грн можна
буде й через термінали.
При цьому термін дії послуги буде подовжено.

Від початку року органи
влади, а також державні і
комунальні підприємства
витратили на покупку авт
100 млн. грн. П’ята частина
цих коштів пішла на престижні позашляховики і
представницькі лімузини,
пише «Дело».
До кінця року центральна влада, губернатори та
держкомпанії п ланують
прикупити ще кілька десятків дорогих машин. Найрозкішнішу з них – «Audi
А8 4,2 Langversion quattro»
– чек ають в Управ лінні
держохорони. За інформацією автодилерів, вартість
машини – понад 650 тис.
грн. Крім того, до кінця
жовтня запланована купівля
ще двох таких авт.
« Au d i А 6 L i m o u s i n e »
придбають у держпідприємстві НЕК «Укренерго».
Ціна машини в автосалонах
– 450 тис. грн. Керівництво
«Хмельницькобленерго», у
свою чергу, вирішило купити «Audi A6 3.2 FSI Quattro».
Її ціна коливається в межах
300-400 тис. грн.
Водночас різні держ-

структури від початку року
придбали 6 машин «Lexus».
Зокрема, такий автомобіль
придбало управління ДАІ в
Черкаській області, а найдорожчу версію машини
– «Lexus LX 570» – купили
ВАТ «Київгаз» та Український держінститут з проектування об’єктів дорожнього
господарства «Укргіпродор».
Вартість позашляховика перевищує 700 тис. грн.
Надпрестижний «Lexus»
купило і комунальне підприємство Київської облради «Автогосподарство».
Модель «LS 460 L» обійшлася у 590 тис. грн. Торік влада
й підприємства державної
та комунальної власності
придбали 5 авт «Lexus»:
три з них – ДП «Донецька
Укрзалізниця».
Високим попитом користується також «Toyota Land
Cruiser». Таке авто, наприклад, придбав Національний депозитарій України за
827 тис. грн. Навіщо воно
установі, яка займається обліком та зберіганням цінних
паперів, залишається лише
здогадуватися.

Розбий телик:
зніми стрес
У Львові відкрився спеціальний клуб для зняття
стресу «Doping community».
Відвідувачі можуть зігнати
свою злість на телевізорі,
розбивши його бейсбольною битою, або розтрощивши чайний сервіз об стіну.
Заклад має звукоізольовані
стіни та інтер’єр, декорований зображеннями людей, які переживають стресові ситуації. Крім того, в
«Doping community» можна
вщент розбити кухонний
посуд і мобільні телефони,

познущатися над спеціальними опудалами.
Як розповів директор
закладу Максим Тимощук,
ідея створити такий клуб виникла в нього та його друга.
До цього їх підштовхнули
обличчя перехожих на вулицях міста. Творці клубу
впевнені, що «Doping community» допоможе зменшити рівень негативних емоцій
у суспільстві.
Адміністрація гарантує
своїм клієнтам повну конфіденційність.

Земля – комарам!
На Черкащині приватні
компанії взяли в оренду 16 га
лісу на 49 років. Зазначена в
договорі мета оренди – «вивчення польоту комарів і
комах». Вони платитимуть
30-37 грн на рік за гектар.
Колись ця земля належала
колгоспу, потім її забрали
до держлісгоспу. Дозвіл на
оренду землі дала обласна
адміністрація.
Заступник губернатора
Черкащини Петро Гаман,
коментуючи ситуацію, заявив, що «розпорядження з
області тільки дає право місцевій раді оформити оренду.
А вникати у подробиці всіх
ділянок – не моя компе-

тенція».
Депутати Канівської райради звернулися до прокуратури з проханням перевірити
угоду. За їхніми словами,
земля була передана приватникам без конкурсу і
за безцінь. Землі, про які
йдеться, належать до рекреаційної зони. Там не можна
вести будівництво і рубати
дерева.
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тиждень, що минає

26 березня – Платіні в шоці:
коли Україна не прискорить будівництво НСК «Олімпійський», залишимося без ЄВРО-2012.
27 березня – Дефіцит цукру
в Україні становить 450 тис. тонн
– міністр аграрної політики Микола
Присяжнюк.
28 березня – Для міст, що прийматимуть ЄВРО-2012, ЛАЗ виготовить 500 тролейбусів і 1500 автобусів.
29 березня – Коаліція у ВР
зросла до 237 «тушок».
30 березня – ВР провалила
відставку міністра освіти Дмитра
Табачника. Для звільнення не вистачило 24 голоси.
31 березня – МВФ найближчим часом перегляне негативний
економічний прогноз щодо України.
1 квітня – Від 1 липня в Україні можуть скасувати субвенції на
покриття різниці у цінах на послуги
ЖКГ.
хронограф

2 квітня

1722 – у Петербурзі видано царський указ про ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської
колегії – органа управління Лівобережною Україною. 1905 – народився
Серж Лифар, танцівник і хореограф.
2007 – Президент Ющенко розпустив
ВР п’ятого скликання та призначив
дострокові парламентські вибори.

3 квітня

1918 – народився письменник
Олесь Гончар. 1933 – У Херсоні український хірург Юрій Вороний вперше у світі здійснив клінічну пересадку нирки. 1990 – над Львівською
ратушею вперше в Україні офіційно
піднятий синьо-жовтий прапор.

4 квітня

1953 – народилася Квітка Цісик,
американська співачка українського
походження.

5 квітня

1710 — Пилип Орлик у м. Бендери
підписав «Статут Війська Запорізького» – Конституцію Орлика.

6 квітня

1917 – після семи років ув’язнення до Гуляйполя повернувся Нестор
Махно. 1992 – міністри закордонних
справ Росії, України, Румунії, Молдавії прийняли спільну декларацію про
припинення вогню в Придністров’ї.

7 квітня

1847 – у Києві заарештовано поета
Тараса Шевченка та історика Миколу
Костомарова за приналежність до
Кирило-Мефодіївського братства.

8 квітня

1783 – виданий маніфест Катерини II про приєднання Криму до Росії.
1930 – вийшов на екрани кінофільм
Олександра Довженка «Земля».
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На іспитах допомагають... бомби!
Весна – пора кохання, пригод та... іспитів. Чи не кожен
студент хоча б раз у своєму житті користувався шпаргалками. Для деяких «умільців» виготовлення шпаргалок – це
справжня наука, особливий вид майстерності, від якого
залежить оцінка в заліковці...

Нечиста справа: у словнику М. Фасмера зазначається спорідненість слова
«шпаргалка» із жартівливим українським словом «шпаргал» – від польської
«брудний, списаний папірчик».

Класичні жанри:
Бомба, парашут, ведмідь: аркуш із
виконаним екзаменаційним завданням. Отримавши білет, студент дістає
зі стогу «бомб» ту, яка відповідає номеру білета, і здає її як написану під

час іспиту.
Особливо «кмітливі» та «вправні»
студенти готують «бомбу» у вигляді
«чистого аркуша», тобто нашкрябують
текст голкою, а під час іспиту обводять
видряпані букви.
Архівка: надрукована дуже дрібним
шрифтом шпаргалка. На невеличкому
клаптику паперу вміщається досить
багато інформації. Найчастіше на
«архівках» пишуть рівняння та хронологічні таблиці.

Новітні технології:

Sms-шпаргалка: с т удент пише
товаришу sms із номером білету і за
кілька хвилин отримує повідомлення із
відповіддю.

Чого не зробиш задля
оцінки...
Це основні види шпаралок, якими
найчастіше користуються студенти.
Щоправда, папірчик із готовими відповідями не завжди дає 100% гарантії, адже
особливо пильні викладачі намагаються
не дати студентові можливості списати.
Одна студентка розповіла мені, що часто
вдавалася до різноманітних хитрощів,
аби відволікти увагу викладача. Наприклад, відсилала йому дивного змісту
sms і, доки бідолаха їх читав, уся група

«дружно» списувала. Або ж домовлялася із товаришем, аби той під час іспиту
зайшов до аудиторії і запросив викладача
піти до ректора, мовляв, трапилося щось
страшне.

Мораль
Ось тільки єдине не приходить у
голову – вивчити предмет! Утім, той,
хто хоч раз сам перепише тему, знатиме
її бодай на «3».
Емма АНТОНЮК, «Версії»

молоко

Єгор Кір’янов:

продавав газети й цілувався із дзеркалом
Переважна більшість сучасної прогресивної молоді пам’ятає київський журнал «Молоко» – епатажний, дотепний і
креативний. Зникнення з українського медіаринку цього
видання дуже засмутило багатотисячну армію його читачів.
Але про «Молоко» говорять і досі, обмінююючись старими
номерами журналу та цитуючи фірмові «молочні» жарти.
Та, певне, найбільше за «Молоком» сумує його головний редактор – Єгор Кір’янов. З ним – це не надто логічне й дещо
кумедне інтерв’ю.

Досьє:
Кір’янов любить: сир, парки атракціонів, аеропорти, ходити пішки, iPod.
На дух не переносить: черги, окрошку,
пил, вірші, солодкий алкоголь.
Рідне місто: Братськ, Іркутської
області.
Вік: 25 років.
Школа: змінив 4 школи, ніде не знайщоврозуміння.Завершувавсереднюосвіту
у вечірній школі, де вхідні двері зачинялись
на замок і відкривалися лише тоді, коли
закінчувалися уроки.
Вища освіта: Дипломований спеціаліст. Журналістика.
Місця роботи: «Intel Education», «Теленеделя», «7+7я», «Молоко», «Esthetic
Music», «Gienas Dance Club», «Etno Cafй»,
Litkovskaya, Christina Bobkova та ін.
– Розкажіть, що з «Молоком». Як
давно ви звідти пішли й чому? Кажуть, там
були значні проблеми з гонорарами?
– Журнал «Молоко» віджив своє. І
те, що він прожив, було дуже щасливим
часом. Ніхто ніколи не думав про розміри гонорарів чи ще про щось таке. Журнал довелося закрити через фінансові
проблеми. І ці проблеми є в більшості
друкованих видань. За «Молоком» не
сумую: виріс уже. Але іноді переглядаючи старі номери, ностальгую. Весело
було так, безтурботно...
– Яким українським виданням надаєте
перевагу, що читаєте?
– У дитинстві для мене «авторитетом» був російський журнал «ОМ», хоча
я багато чого в ньому не розумів. Зараз
читаю московську «Афішу» і російський
«Esquire». В Україні немає журналів, які

викликали б інтерес.
– Якими були ваші перші кроки в журналістиці? Як виробився власний почерк
у статтях?
– Усе починалося з бізнесу. В 10 років
продавав газети й журнали, якими сам
зачитувався. Подумав, що було б прикольно продавати газети із власними
статтями всередині, і до 15-ти років мої
тексти на культурну тематику можна
було знайти у більшості газет у Запоріжжі. Перше інтерв’ю взяв у Юри Хусточки
на фестивалі «Перлини Сезону» в липні
99-го. Цей текст був розміщений у дитячій газеті «Клякса».
– Назвіть найбезглуздіші теми, про
котрі доводилося писати.
– Найбожевільніші теми були,
звичайно ж, у журналі «Молоко». Їх
було дуже багато. Добре пам’ятаю, що
писав матеріал про рейтузи. Навіть сам
у них фотографувався для ілюстрації до
матеріалу. Для меня важливішою була
подача матеріалу, ніж його тема. Про
найбанальніші речі можна написати
так, що ого-го!
– Чим займаєтеся нині?
– Два роки піарю компанію «Esthetic
Music», яку створили учасники гурту «Esthetic Education». Гурт зараз не гастролює,
але роботи вистачає. Є сольний проект
Діми Шурова «PIANOБОЙ», Юри Хусточки «Piss&Laugh», фестиваль «Moloko
Music Fest» тощо. Займаюсь також піаром
дизайнерки Крістіни Бобкової. Намагаюся змусити себе писати хоча б два-три
матеріали за місяць для різних журналів,
але нема настрою. Тож виходить максимум один текст на місяць.

– Чи згідні ви з тим, що сучасна популярна журналістика, література тощо
мають на меті культурно та естетично
принизити людину... І, власне, людям це
подобається. Як приклад: Доктор Хаус,
Артемій Лєбєдєв, Ульянов, Ірена Карпа!
– Це вибір кожного. В дитинстві,
коли я ще піддавався впливу, існували
зовсім інші герої: Вільям Берроуз, Девід
Боуі і божевільна голландка Анна, яка
вигадувала м’які іграшки «Anna Club
Plush». Навіть писали їй з друзями листи
з подяками до Голландії.
– Про подорожі... Милостиню просили лише у Лондоні чи іще десь? А в Україні
«бомжували»? В Україні де подобається
найбільше, а де – ні.
– Після кожної поїздки до Європи,
доводиться бомжувати в Україні. Якось
з’їздив до Швейцарії на 4 дні і потім два
місяці віддавав борги, харчувався кашами. При тому, що Швейцарія виявилася
неймовірно нудною. Я не бачив усієї
України, але подобається мені багато
міст. Серед улюблених – Чернівці: на
картинках дуже європейське місто.
– Хочете об’їздити стопом Антарктиду? Взагалі, часто подорожуєте стопом?
– Ні, автостоп – це не для мене.
Тільки літачки. Мені вистачило двох поїздок до Європи. От якраз це я називаю
бомжуванням!
– Євробачення 2010... Ваша думка про
те, що відбувається в Україні?
– Не надто слідкую за цією проблемою. Сердючка була найсильнішим
представником нашої країни на цьому
конкурсі. Коли «Євробачення» проходило в Києві, я з температурою 39° втік
до Москви. Пам’ятаю, сидів хворий на
даху в центрі міста і пив віскар із московськими друзями. Було дуже добре.
– З ким в шоу-бізнесі товаришуєте?
Хто імпонує найбільше?
– Шоу-бізнес... У ньому нема нічого
цікавого. Мої нечисленні друзі – зірки
набагато більших масштабів, особисто
для мене. Бачили б ви ті відео, які ми
назнімали минулого літа...
– Були на концерті Агузарової?
– Був на одному дуже дивному перформансі в київському Палаці Спорту

років 6 тому. Називався він «Велике
Прання». Це був прямий ефір, зі сценарієм чітко прописаним для кожного виконавця. Жанна Агузарова у черевиках із
газет заледве виконала дві пісні замість
п’яти, чим, власне, і зірвала ефір. Протягом двох годин я бігав за лаштунками
Палацу Спорту, намагаючись поставити
Агузаровій хоча б три питання. Вона
весь час тікала від мене, а коли я загнав
її в глухий кут, вона провела рукою по
моєму обличчю і заверещала: «Космос
не велит!».
– Як почуваєтеся в ролі моделі? Подобається бути фетишем?
– Знущаєтесь?! Беру участь у подібному лише тому, що друзі-знайомі
просять. Хоча, якщо чесно, іноді вмикаю в собі нарциса. А в дитинстві навіть
цілувався із дзеркалом.
– Коли одружитесь?
– Не бачу сенсу. Інша справа – дитина: про неї останнім часом я думаю
багато.
– На Пасху писанки малюєте? Як
відзначатимете?
– Якби я жив із сім’єю, треба було
б чимсь подібним займатися. Але
оскільки майже 8 років живу сам, не
бачу в цьому змісту. На Новий рік і
День свого народження взагалі їду
чим далі. 25-річчя зустрічав у Мадриді.
В Україні було мінус 20°, а там – 15°
тепла.
Емма АНТОНЮК, «Версії»
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Про довкілля? –
На номер 52-22-23!
Від 1 до 30 квітня кожний буковинець, якому небайдуже наше довкілля, може зателефонувати за цим номером на «гарячу лінію»
Держуправління охорони навколишнього
природного середовища в Чернівецькій області. Ви можете повідомити адреси місць, які
потребують першочергового екологічного
втручання, розповісти про зроблене на своїй
вулиці або в мікрорайоні, запропонувати
безкоштовну допомогу ініціативним групам,
посадковий матеріал для «зеленого будівництва» чи послуги з його доставлення.

Щорічний апогей
екологічного руху

Заповідне – значить
збережене

Третя субота квітня від
1998-го відзначається в Україні
як День довкілля. Організатором та ідеологом проведення
Днів довкілля у світі є UNEP
(Програма ООН з охорони
довкілля). Нинішнього року
Український День довкілля
припадає на 17 квітня.
Багаторічний вже досвід
об’єднання зусиль органів
влади, екологічних організацій та широкої громадськості
Буковини дозволяє успішно
вирішувати проблеми охорони довкілля нашого краю.
Громадські ініціативи йдуть
«знизу» і всебічно підтримуються «згори» органами влади
й місцевого самоврядування.
Державне управління охорони навколишнього природного середовища виступає тут
в ролі координатора та інформаційного центру, інструменту
моніторингу та зворотнього
зв’язку з громадськістю. На
висвітлення конкретних проявів цього партнерства спрямована й пропагандистська
кампанія в ЗМІ.

На розширення мережі заповідних об’єктів спрямовує
свою діяльність Координаційна рада з питань формування
національної екологічної мережі у Чернівецькій області, до
складу якої входять керівники
природоохоронних установ та
громадських екологічних організацій і науковці-екологи.
Чернівецька область – одна
з небагатьох в Україні, де
природні умови – по-справжньому благодатні для розвитку
курортної справи, враховуючи
прикордонне розміщення області та перспективи розвитку
зеленого туризму. Неоціненним багатством є ліси, якими
вкрито понад 30% території,
багата Буковина й на водні
та земельні ресурси. Область
має позитивні напрацювання
в цій справі. Співвідношення
загальної площі краю і заповідних об’єктів – так звана
заповідність територій – майже у два з половиною раза
перевищує середній показник
по Україні. Тож нам є про що
турбуватися, що оберігати та

примножувати.

Зелена толока
– це зовсім побуковинському
Збереження та впорядкування природообхоронних
територій та об’єктів логічно
й органічно пов’язуються з
практикою благоустрою населених пунктів та «зеленого
будівництва» в них.
Квітень тому й обраний
для проведення Дня довкілля,
що це – благодатний час для
збільшення зелених насаджень. Причому, заздалегідь
визначаються ділянки для посадок і породи дерев (калина,
верба, дуб, ялина, липа, бук,
горіх, явір, сосна), які добре
приживаються на конкретній
території.
«Зелена толока», закладення Чорнобильської алеї,
Парку тисячоліть, насадження
«Зеленого поясу Чернівців»
проводяться спільно із «Зеленим світом Буковини»,
Буковинською філією національного екоцентру України
«Крона», осередками Українського товариства охорони
природи, Всеукраїнської екологічної ліги тощо.
«Зелена толока», хоча й
проводиться практично на
всій території Буковини, але
по суті своїй це не є акція «для
галочки». Результатом кожного практичного «виходу» – у
двір багатоповерхівки, на вулицю, в мікрорайон чи лісове
урочище повинен стати, я би
сказав, «упорядкований шматочок довкілля». Це може бути
звільнена від сміття придорожна смуга, новий сквер чи
алея, удобрений та підсіяний
газон, нові квіти на клумбі,

прибрані майданчики біля
пам’ятників, на цвинтарях і в
інших громадських місцях.

Упорядкував –
збережи
Важливою формою фіксування співпраці між природоохоронними органами,
органами влади та населенням, свого роду суспільним
договором, міг би стати так
званий «Охоронний паспорт»,
яким упорядкована ділянка, природний об’єкт надалі передається під охорону
громадськості не «взагалі», а
конкретному громадянину,
неурядовій організації (не
обов’язково екологічній),
учнівському чи трудовому
колективу на визначений період. Такий документ сприяв
би збереженню зробленого і
розвитку природоохоронної
свідомості в населення.
Іншим варіантом започаткування тривалих парт-

нерських стосунків між владою та громадянами можуть
бути рішення сесії сільської,
селищної, міської ради про
закріплення ділянок земель
природоохоронного призначення за конкретними
учнівськими чи трудовими
колективами, громадянами
чи громадськими організаціями. Подібні рішення треба
приймати за погодженням з
відповідними колективами,
що можна буде зробити уже
цього року після завершення
усього приуроченого до Дня
довкілля.
Погодьмося, що приємно
й радісно жити, коли довкола
тебе чисто й зелено. Тоді й дихається краще, і світ веселіший.
Саме тому звертаюсь до кожного буковинця: давайте разом
дбати про все, що нас оточує.
Георгій ШУТАК, начальник
Держуправління охорони
навколишнього природного
середовища в Чернівецькій
області

охорона

Не заважайте рибці!

Для захисту природного
відтворення водних живих
ресурсів і збереження рибних
запасів заборонено лов риби у
нерестовий період 2010-го.

Любительський та спортивний лов заборонений на
рибогосподарських водних
об’єктах:
■ на Дністровському водосховищі, річці Дністер з усіма
притоками – від 1 квітня до
10 червня;
■ на всіх інших річках – від
1 квітня до 20 травня, а на їхніх
притоках – від 1 квітня до 30
червня.
Заборонений також промисловий лов:
■ на Дністровському водосховищі – від 1 квітня до 30

червня;
■ на р. Дністер з усіма притоками – від 1 квітня до 30
червня, а на ділянці від НовоДністровської греблі у с. Барнашівка до с. Хрушка – від 15
травня до 14 липня;
■ на всіх інших річках – від
1 квітня до 21 травня, а на
притоках – від 1 квітня до 30
червня.
Забороняється проводити
на рибогосподарських водних об’єктах і в прибережних
захисних смугах днопоглиблювальні, вибухові, бурові,

сейсмологічні роботи, видобуток гравію і піщано-гравійної
суміші тощо.
Забороняється пересування всіх плавзасобів, за
винятком тих, що належать
спеціально уповноваженим
органам, які здійснюють охорону водних живих ресурсів і
рятувальних служб.
У весняно-літній нерестовий період 2010-го дозволяється любительський вилов
риби однією поплавковою
вудкою з одним гачком чи спінінгом з берега на спеціально

визначених ділянках рибогосподарських водойм.
Верхньо-Дністровське державне
басейнове управління

«Версії екологічні» підготовлені спеціалістами державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області
Відповідальний за випуск – перший заступник начальника держуправління Володимир СОЛОДКИЙ
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Любіть, любіть і ще раз любіть – і будете здорові
Напередодні Пасхи відбувся перший випуск вихованців
Чернівецької філії «Витоки» Української академії цілительства.
Якими знаннями оволоділи її випускники, чого навчилися?
Наталя, масажист: – Я переконалася, що знання – це сила. Бо все,
про що дізналася, допомогло мені
позбутися страху, який переслідував
мене постійно. Та й, зрештою, я не
тільки зрозуміла, а й відчула, що все
довколишнє – і люди, і тварини, і природа – це все наше рідне, близьке. Як у
ньому поводишся, те й отримуєш. Чим
більше віддаєш любові, тим більше її
отримуєш.
Ніна, домогосподарка: – До занять
в академії я дещо відчувала, але не
могла в цьому розібратися. Наприклад,
дивлячись на якусь річ, відчувала, потрібна вона мені чи ні. Або таке: я знала, чи варто мені йти туди, куди мене
запрошують, чи ні. Але я не розуміла,
звідки це береться. Хоча інтуїтивно
здогадувалася, але бракувало знань.
Важливим наслідком занять стало
для мене те, що я навчилася гармонізувати стосунки в сім’ї, а також отримала

відповіді на свої запитання. Втім, хочу
займатися далі, щоби навчитися керувати тим, що мені дано Богом, і застосовувати на практиці.
Людмила, тимчасово безробітна:
– Найперше й найважливіше, я пізнала
закони Всесвіту і зрозуміла, що людина
повинна жити в гармонії і з собою, і з
оточуючим. Зовсім по-іншому ставлюся
тепер до проблем, які виникають щодня.
Загалом стало набагато легше і цікавіше
жити.
Фрозина, домогосподарка (Берегомет Вижницького району): Насамперед,
і це для мене головне, я позбулася страху. Саме він не давав мені думати про
майбутнє, повертаючи до минулого.
Тут я навчилася відпускати образи і
позбуватися вантажу проблем, які вже
сталися, – чи з дітьми, чи з батьками.
Бо інакше немає розвитку.
Починаєш розуміти Всесвіт, а значить, і те, до чого треба йти, чого до-

сягати. І хоча мені вже за сорок, я лише
зараз усвідомила, для чого людина
живе. Та тішуся вже й цим, бо могла б
і взагалі нічого не дізнатися.
Водночас з’явилося бажання пояснити все це людям, які живуть зі мною
поруч. Бо вони перебувають у такому
ж тумані, як я раніше. Та ще на жаль,
не вистачає знань усе правильно пояснити. Але сподіваюсь, що невдовзі цим
теж оволодію й допоможу іншим. Принаймні, я знаю, що мені робити далі та
як зберегти своє і здоров’я рідних.
Катруся, студентка (1 курс ЧНУ):
– Ці заняття – як політ вільної пташки: без страхів, переживань, сумнівів.
Вони дали мені розуміння буття, а
також усього, що нас оточує, зокрема,
суспільства, людей, свого призначення
на Землі. А це вважаю головним, бо
коли ми цього не розуміємо, то просто
падаємо у прірву. І тільки духовний
розвиток дає відчуття польоту і розуміння сенсу життя.
Ніна, підприємець: – Мені поталанило більше за інших, бо навчаюся
тут із чоловіком. І ми вже помітили
зміни: якщо хтось із нас двох роздра-

тувався, то інший заспокоїть, кажучи:
«Хіба варто на це витрачати свою
енергію?!»
...Завдяки заняттям розум стає яснішим, а свідомість приймає і віддає більше позитиву. Тож ти почуваєшся більш
гармонійно. Не реагуєш так активно,
як раніше, на негативні ситуації. Ти сам
із собою в мирі – і намагаєшся інших
орієнтувати на таке світосприйняття.
Крім того, важливо, що ти починаєш
прощати всім, хто тебе колись образив.
А ця робота вважається найскладнішою.
Та вона вдається, коли ти це робиш від
щирого серця.
Анжела, математик: – Для мене найважливішим є здоров’я – моє та людей,
які мене оточують. Бо коли людина здорова, то вона щаслива, та й працює краще. А курси дали мені інформацію про
те, як бути здоровою, – до того ж, таку
інформацію, яка мені була невідома.
Зрештою, я здогадувалася, що здоров’я дає Бог, але як з Його допомогою
оздоровлюватися, не знала. Тепер маю
такі безцінні знання.
Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»
Спецдозвіл Мінздоров’я №1145 від 14.06.06

домашній психолог

Позбудься проблем у собі:
Усунення поганих думок – крок до здоров’я
У кожного з нас купа найрізноманітніших життєвих проблем
– і це факт. Але про те, що більшості з них можна легко позбутися,
здогадуються не всі. За кордоном майже в кожного є домашній
психолог. Українці такої можливості, прийнаймні більшість з них,
не мають. «Версії» вирішили заповнити цю прогалину.
Ми запросили до спілкування з читачами психологів-новаторів Станіслава та Анну ЛОСЄВИХ, які успішно лікують
практично невиліковні недуги за допомоги нової методики
безлогічного способу усунення негативних програм. Вони і
навчать кожного грамотно вирішувати щоденні проблеми.
Сьогодні ведуча нашої рубрики «Домашній психолог»
– Анна ЛОСЄВА. Вона розкриє проблеми, через які люди
хворіють.

Погане слово – недуга
Буденність породила стреси, неврози
і як наслідок – психосоматичні захворювання. Під цією назвою розуміють
порушення функцій внутрішніх органів
і систем, спричинені нервово-психологічними особливостями емоційного
реагування особистості.
Люди хворіють від недоброго слова,
поганої думки чи емоції.
Психологічна зумовленість більшості захворювань не викликає сумнівів.
Спеціалісти розходяться лише у кількісних оцінках. Одні називають 50%, інші
– 70%, а провідний канадський психіатр
Ганс Сельє вважає психосоматичними
100% захворювань, у тому числі й інфекційні. Оскільки негативні думки, почуття, емоції знижують супротив організму
до хвороб, роблять його беззахисним.

Заважають поспіх і шум
У психосоматичних захворювань
багато коренів, на перший погляд незалежних від самої людини. Наприклад,
протягом року нині буває стільки кардинальних змін і значимих подій, скільки

раніше відбувалося раз на 10-20 років.
Ці потоки новизни збагачують людей, а
також збільшують їхнє нервове навантаження, посилюють важкі емоції, перенавантажують нервову систему. Крім того,
«швидкоплинні» контакти з тисячами
людей у транспорті, на вулицях, у магазинах, породжують «неврози часу пік»,
«неврози черги», «неврози поспіху». Ми
майже завжди поспішаємо. Роздратовані, незадоволені собою, нервуємо через
те, що в добі лише 24 години… Поспіхом
ковтаємо їжу, поспіхом «будуємо світле
майбутнє».
Проблемою сучасної людини є
нестача рухової активності на фоні
збільшення психологічних навантажень. Фізична гіподинамія призвела
до порушення обміну речовин, хвороб
серця, органів травлення, до виснаження нервової системи, поганого
настрою, песимізму. Через це відбулася
переадресація біоенергетичних ресурсів організму. Якщо сто років тому 96%
усієї роботи на Землі людина виконувала за допомогою власних м’язів, то
нині роль біоенергетичних ресурсів
узурпують мозок та організм.

Лікування «словом»
Донедавна вважалося, що психічний
аспект психосоматичних захворювань
робить їх некерованими, тобто «чимось»,
що з нами просто «сталося». А те, що за
тіло відповідає психіка, нам не спадає
на думку. Виявляється, вплинувши на
психіку, ми можемо примусити організм
вилікуватися! Лікування словом запускає усі захисні сили організму.
Французькі медики встановили, що
причиною 52% нервових захворювань є
шум великих міст. Він викликає гіпертонію, атеросклероз, виразку шлунку,
робить людину виснаженою та роздратованою.

«Життя – те, що ми про
нього думаємо»
Так стверджував стародавній філософ Марк Аврелій. А найбільша проблема, з якою зіштовхуються сучасні люди
– це вибір правильної налаштованості
думок.

«Людина страждає не від того, що
відбувається, а від того, як вона оцінює те, що відбувається» – робить
висновки французький філософ Мішель
Монтень.
А механізм «зациклювання» на негативі такий: через острах, пригніченість,
злість, які викликають різні життєві
ситуації, відбувається блокування на
рівні інформаційного поля. Через певний час, якщо цей блок не знищений
покаянням або переоцінкою ситуації,
хвороба дається взнаки на фізичному
рівні. І при цьому наша свідомість
не може сприймати ліки. Препарати
знімають тільки больові симптоми, не
усуваючи причин.
Людські проблеми, що виникають,
і дали поштовх до активного розвитку
різноманітних методик логічного самовдосконалення – від самонавіювання,
медитації до сповіді та причастя в релігії.
Майже 87% населення Землі існує в
стані постійного стресу.

Метод усунення негативних
програм
Одним зі способів «лікування свідомості і тіла» є метод безлогічного
способу усунення негативних програм.
Його мета полягає не в тому, щоби чомусь навчитися, а в тому, щоби надати
реальний інструмент (у нашому випадку
– інструмент роботи зі словом), який
би дозволив людині звільнитися від
усього непотрібного в собі: негативних
почуттів, переживань, помилкових дій
та рішень, відчуття провини, а також
почуттів виключності та власної важливості, які також заважають нам жити.
Усе це дало би реальну можливість наблизитися до тієї чистоти, правди, про
яку ми чуємо змалку і до якої не можемо
доторкнутися.
Любов «КАФАНОВА, «Версії»
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Піст закінчується:
їжте обережно!

Наркоз для 500грамової крихітки

Підходить до завершення 40-денний піст.
Дехто вже очікує на святковий стіл, аби вдосита наїстися м’ясного чи молочного. Але
перші дні після такої «дієти» загрожують
переїданням чи «зривом» шлунку…
Попередити наслідки виходу
з посту можна:
1. Кількість їжі, що споживається за святковим столом,
не повинна бути надмірною.
Краще припинити їсти, коли
ще відчуваєте трохи голод. Не
намагайтеся з’їсти більше за
допомоги лікарських засобів.
Останні здатні лише частково
покращити травлення, але
не можуть попередити розвитку наслідків переїдання.
Збільшуйте кількість харчів
поступово, щоби встигали
продукуватися ферменти, бо
під час посту через обмеження
кількості їжі та виключення
продуктів тваринного походження, деякі з них не перероблялися.
2. Не накидайтесь на харчі
тваринного походження за
святковим столом. Не з’їдайте
більше 150-200 гр. м’яса (особливо жирного – свинини та
баранини, багато соусів, на-

приклад майонезу), обмежтесь
одним яйцем.
3. Поповніть холодильник
рибою та продуктами рослинного походження (фрукти, овочі, злакові продукти).
Рослинна їжа, окрім вмісту
корисних мікроелементів та
вітамінів, містить харчові волокна, належна кількість яких
забезпечує повноцінну роботу
органів травлення та попереджає розвиток багатьох небезпечних захворювань.
4. Обмежте вживання алкоголю. Отруєння спиртним
поруч із підвищеним травматизмом посідає перше місце
серед причин госпіталізації
українців у святкові дні. Алкоголь взагалі не можна вживати
натщесерце. А після посту
його вживання слід зменшити
принаймні удвічі.
5. Вихід з посту потребує
максимальної обережності у
вразливих категорій населення – дітей, підлітків,
людей похилого віку
та хронічних хворих.
Таким людям с лід
у тр и му в ати с я в і д
вживання тваринної
їжі та алкоголю протягом перших днів
після посту. Додавати рибу та м’ясо до
пісних страв треба
поступово.

Найсучасніше медичне обладнання має
відтепер Чернівецька дитяча міська клінічна лікарня, серед якого є навіть наркозна
станція для новонароджених із вагою від
500 грамів.

– Крім того, ми отримали
портативний апарат для ультразвукового дослідження
– прилад, який дозволяє в
палаті інтенсивної терапії
проводити дослідження внутрішніх органів і головного
м о з к у, – р о з п о в і в Се р гі й
СТОРОЖУК, головний лікар
зак ладу. – Новітній інкубатор для новонароджених
дозволяє виходжувати недоношених малюків, а надто
ж із дуже малою масою тіла.
До найсучаснішого обладнання належить відкрите реанімаційне ліжечко, у якому
фіксуються дихання, частота
пульсу, температура тіла немовляти. Воно підігріває
новонарод женого знизу і
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зверху за допомоги теплового
випромінювання. До речі, за
потреби в ньому можна одразу ж оперувати.
Усі ці подарунки на суму
$60 тис. педіатри отримали
від американських благодійників.
Ініціатори акції – американці українського походження Зенон та Надія Матківські,
засновники Фонду допомоги
дітям Чорнобиля. Вони розповіли, що торік в одному із
київських готелів відбувся
благодійний вечір за участі
послів іноземних держав. На
ньому було зібрано близько
60 тисяч доларів для дитячої
лікарні Чернівців.
Іванна МАЗУР, «Версії»

Аби свято

не обернулося
на трагедію

Жоден Великдень не обходиться без крашанок та
писанок, а Великодні частування завжди починаються зі
свяченого яйця. Як відсвяткувати без отруєнь та інфекцій,
радить Наталя ПРОКОПЧУК,
завідувачка відділенням гігієни
харчування ОблСЕС:
■ Не використовуйте у харчуванні яйця водоплавної птиці: вони можуть бути джерелом
інфекційних захворювань, які
важко виліковуються.
■ Яйце, що зберігається не
більше 7 діб, вважається дієтичним. Ті, що зберігаються
до 25 діб, називаються столовими. Навіть у холодильнику
не варто зберігати яйця понад
120 діб. Купуючи яйця в магазинах, читайте не назву категорії, а термін придатності.
■ Вимагайте в продавця
посвідчення якості та ветеринарні свідоцтва.
■ У магазинах яйця повинні
бути марковані. На упаковці
також зазначається виробник,
категорія, дата сортування.
■ Не підлягають реалізації
курячі яйця, коли вони брудні,
з дефектами бою, харчові неповноцінні та технічні яйця,
міражні та з різким запахом
сірководню.
■ Купивши готову писанку
на ринку, не вживайте її в їжу,
бо писанки виготовляються
багато тижнів до Великодня.

астропрогноз на квітень

Працювати чи лінуватися – обирай сам!

Фінанси

Фінансова скрута Овнів поступово закінчується. Тельці,
Близнюки й Терези повинні
заощаджувати і прораховувати
усі витрати. Ракам і Левам не
радимо брати в борг, навіть
без процентів. Наприкінці
квітня фінансовий стан Раків
покращиться, а Леви зможуть
заробити у поїздці. Дівам і
Скорпіонам варто відкладати
гроші, але нікому про це не
розповідати. Стрільці можуть
брати кредит, але попередньо
слід добре прорахувати, на що
саме його витрачатимуть. У Козерогів до основного додасться
додатковий заробіток. Водоліїв
мучитиме складний вибір між
необхідністю витрат і бажанням
заощадити. Рибам не радимо
жодним чином ризикувати,
надто чужими грішми.

Робота, кар’єра
Овни піднімуть авторитет
і започаткують перспективні
проекти. Тельцям і Ракам до-

ведеться виступити миротворцями, але це врятує справу.
Нові ідеї Близнюків рухатимуться, коли вони уникнуть
упертості. Леви плекатимуть
багато планів, але здійсняться
не основні. Дівам не радимо
братися за роботу, яку комусь
ліньки зробити. Терезам пасує
розважливість: не вдавайтеся
до радикальності. Ініціативи
Скорпіонів спричинять зіткнення інтересів. Стрільцям
удасться закласти успіх усього
року, коли вони вміло організують колектив. Козерогам
після 15-го світить підвищення.
Водоліям варто шукати задоволення поза інтригами. Риби
приділятимуть занадто багато
уваги подробицям.

Кохання і родинне
щастя
Головне питання місяця для
Овнів – налагодження стосунків з дітьми.
Тельців, Скорпіонів і Ко-

зерогів мучитимуть ревнощі.
Вони не повинні переводити
стосунки на сварки. Близнюкам і Дівам варто самим проявити ініціативу, бо партнер не
наважується. Потреби та поради родичів Ракам і Терезам не
заважатимуть. Левам не варто
доводити, хто головний: більше
втратять. Нові знайомства принесуть Стрільцям образи й розчарування. Водоліям та Рибам
хочеться змін в особистому, але
не варто поспішати відмовлятися від того, що є.

Оселя
Овнам корисно зробити
генеральне прибирання: можна
знайти щось утрачене. Тельцям

час викинути старі речі, а Близнюкам та Дівам – переставити
меблі, обновити дизайн помешкання. Раки вкладатимуть
у домашні справи багато фізичних сил. Левам і Козерогам
варто використати тайм-аут
у справах для упорядкування
оселі, але сподіватися можна
лише на себе. Терезам варто дослухатися до думок оточення, а
не переробляти оселю тільки на
свій смак. Скорпіонам можна
використати надлишок сил на
домашні справи, але не надто перейматися дизайном. У
Стрільців на домашні справи
просто не буде часу. Водоліям
не починати ремонту з недостатніми коштами: покинете на
півдорозі. Рибам буде до смаку
упорядкувати старі альбоми або
колекції.

Здоров’я
Овнам і Терезам рекомендуємо відновити чи почати
заняття фітнесом або танцями.
Тельці, Близнюки, Діви та

Водолії мають заощаджувати
емоції, берегти нерви та серце.
Раки не повинні стримувати
напади лінощів, більше уваги
варто приділяти собі. Левам та

Рибам слід бути обережними
за кермом, після сварки взагалі
за нього не сідати. Скорпіони
не повинні легковажити здоров’ям: одужувати буде важко.
Дівам буде вчасно сісти на дієту,
а Стрільцям краще не вдаватися
до радикальних заходів. У Козерогів дадуться взнаки старі
проблеми.
Алла ЧУЖИНСЬКА, астропсихолог,
спецально для «Версій
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Дорогі
буковинці!
Сердечно вітаємо Вас зі світлим святом
Христового Воскресіння!
Великдень – велика радість і Благодать
Господня, він нагадує усім нам, що треба
турбуватися один про одного та дарувати
добро, бути милосердними й великодушними, як
робив це Ісус Христос заради нас.
У Великодні дні найрідніші та найдорожчі
люди збираються разом, відвідують святкові
богослужіння, посвятити паски та писанки
і, передусім, звернутися з надіями та
сподіваннями до Бога, подякувати йому за
захист та підтримку у складні моменти
життя.
Дорогі краяни! Прийміть щирі побажання
міцного здоров’я та невичерпної енергії,
весняного настрою та радості, добробуту,
родинної злагоди та любові, незгасимої віри та
щасливої долі. Нехай Господнє Благословення
оберігає нашу квітучу буковинську землю та
Україну!
Христос Воскресе!
Воістину Воскресе!
З повагою,
Михайло 			
Іван
ПАПІЄВ, 		
ШИЛЕПНИЦЬКИЙ,
голова обласної 		
голова обласної ради
держадміністрації

Шановні
краяни!
Прийміть найщиріші вітання
з Великим Днем
Світлого Христового Воскресіння!
Нехай із Великоднем до Ваших осель увійдуть мир, благодать,
щастя, радість, благополуччя, нові
успіхи та нові надії. Хай Великодні
дзвони озвуться у Вашому серці вірою, надією і любов’ю і додадуть натхнення й наснаги на добрі справи!
Окриленого Вам настрою, рясних життєвих гараздів, щастя,
здоров’я, любові та непохитної віри у краще майбуття.
Нехай світло небесної благодаті осяє кожну буковинську домівку, подарує тепло та затишок,
зігріє кожного небесною любов’ю.
З повагою,
Микола КОЗЛОВСЬКИЙ, голова ДПА в
Чернівецькій області

Шановні
буковинці!
Прийміть сердечні вітання з
Воскресінням Христовим –
найголовнішим і найзнаменнішим
торжеством для християн усього світу!
Цього благословенного дня ми маємо
змогу ще раз осягнути велич і нетлінність таких понять, як любов до ближнього, добро та милосердя, мир і гармонія
у власних душах, утвердитися в переконанні, що чесне життя увінчується славою. Прошу у Господа мудрості для єднання сердець і помислів, бажань і праці.
Здоров’я, миру, поміркованості
Вам і Вашим родинам. Нехай Всевишній береже нашу Україну, нашу
велику родину, кожного з нас!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
З повагою,
Михайло РОМАНІВ, начальник ГУ ПФУ в
Чернівецькій області

точка зору

Тимошенко залишила економіку, що
почала зростати
Фахівці підкреслюють, що найтяжчі часи світової кризи
країні вдалося пережити без скорочення соціальних програм, фінансового колапсу та масового безробіття. Але
влада Партії регіонів щодня звинувачує та критикує Тимошенко, сподіваючись, що за завісою тотальної критики
люди «не помітять», як регіонали нехтують їхніми інтересами та національними інтересами України.

Анекдот до теми:
У компанії міняється директор.
Старий залишає новому три конверти:
– Це тобі поради, буде скрутно – по
черзі відкривай.
Відкриває той перший конверт, там
написано: «Вали все на мене».
Через деякий час відкриває другий,
там написано: «Обіцяй».
Згодом, коли знову замислився, що
робити далі, відкрив і третій. А там:
«Пиши три конверти».
Більшу частину свого прем’єрського терміну Юлія Тимошенко рятувала
країну від найтяжчих наслідків кризи,
що спіткала світову економічну систему. Тож глава уряду мусила відкласти
до кращих часів свої реформаторські
програми та впроваджувати програми антикризові. Майже два роки
Тимошенко у щоденному режимі відслідковувала: чи вчасно платять пенсії,
бюджетні зарплати, соціальну допомогу. І все це платилося без затримок.
Так само вчасно одержали підтримку
держави ключові галузі виробництва та
банківська система. В результаті, після

пікового падіння виробництва (мінус
34%),на початку 2010 року економіка
продемонструвала початок стабільного
зростання (плюс 8,8%).
Як би не було важко уряду та державі, Юлія Тимошенко розуміла: людям
ще важче. Тому й не пішла «найпростішим» шляхом, який їй наполегливо радили економічні аналітики: урізати всі
соціальні програми, пенсії, матеріальні
допомоги, підвищити пенсійний вік та
тарифи за газ і тепло для населення.
Тимошенко сказала категоричне «ні»
подібним антикризовим заходам і не
дозволила перекласти на плечі простих людей найтяжчі наслідки кризи.
Натомість: для тих верств населення,
які цього потребували найбільше, соціальні стандарти були навіть підвищені.
Зазначимо, що нині, коли криза відступає, уряд Януковича-Азарова планує і
підвищення тарифів, і подовження
пенсійного віку, і «заморожування»
пенсій працюючим пенсіонерам.
– В Україні існує сумна тенденція:
звинувачувати попередників, – зазначає Сергій Кисельов, експерт Школи
політаналітики. Ситуація складна, але

порівняно з Грецією або країнами Балтії Україна виглядає більш стабільно
– каже експерт.
Урядові Тимошенко вдалося уникнути стрімкого зростання безробіття,
вчасно виплачувати пенсії, зберегти
банківську систему. У галузях промисловості, які працюють на внутрішній
ринок, падіння було не таким значним,
як в експортних галузях, аграрний сектор взагалі давав приріст виробництва
та високі врожаї, – підкреслює Сергій
Кисельов.
У свою чергу, директор Інституту економічних досліджень Ігор
Бураковський нагадує, що під час
кризи уряд Тимошенко працював
у непрос тих по літичних умовах
протис тояння між Президентом,
Верховною Радою, НБУ. У той же час,
каже експерт, завдяки антикризовим
діям уряду Тимошенко, 2009 рік країна в цілому протрималася: вчасно
здійснювалися соціальні виплати,
працювали програми підтримки промислових галузей, не відбулося фінансового колапсу. Будь-який уряд,
зазначає Бураковський, у подібній
ситуації чинив би так само.
Отже, урядові Юлії Тимошенко,
на відміну від урядів інших європейських країн, довелося долати кризу
в економіці під час постійної кризи
у політиці – в умовах систематичної
протидії з боку президента Ющенка,
саботажу з боку «президентських»
губернаторів і Національного банку.

Але Тимошенко все одно вдалося домогтися того, що Україна виходить
з кризи із стабільним зростанням
обсягів виробництва, без заборгованості з бюджетних зарплат і пенсій,
без боргів за газ перед Росією.
Натомість створено надійний державний запас газу, відновлено – майже на докризовому рівні – обсяги
експорту (наприкінці 2009 року вони
склали $12,2 млрд.). До того ж, саме
за Тимошенко Україна повернула собі
славу «житниці Європи», посівши
третє місце у світі (після США та ЄС)
за експортом зернових. Завдяки антикризовим програмам Тимошенко
відновлено будівництво літаків і розпочато проект першого українського
супутника зв’язку.
Здавалося б, команді Януковича саме час скористатися такою
«спадщиною» і розпочати необхідні
для подальшого розвитку країни
реформи. Але нічого подібного уряд
Партії регіонів не планує. Воно й не
дивно: якщо уважно подивитися, які
люди нині сіли у ключові крісла по
всій вертикалі влади. Це або земляки Януковича, так звані «донецькі»,
або олігархи власною персоною, або
«фахівці», що потрапили до уряду за
квотою комуністів. То чи варто сподіватися, що подібна влада раптом забуде про власні інтереси та візьметься
будувати розвинену європейську
Україну для людей?
Андрій МИРНИЙ
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на 2-9 квітня

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ
ОВЕН
Рішення 2-3-го будуть вдалими. 4-го можна вирушати в поїздки. 5-6-го не шукайте
допомоги і не починайте нових справ.
Натомість 7-8-го гарний момент для нових
проектів, освідчень і одружень. 9-го завершуйте рутинні справи тижня.

ЛЕВ
Сімейний лад втішатиме вас 2-го. 3-го
можливий додатковий заробіток. Але
4-го захочеться вже чогось нового. Не очікуйте, що 5-7-го хтось з вашого оточення
підтримає вас. 8-9-го відчуєте фінансову
скруту і потребу в змінах.

CТРІЛЕЦЬ
2-3-го сприятливі дні для поїздок і важливих рішень. Невдоволення 4-го треба
просто пересидіти. 5-7-го активно скористайтеся усіма можливостями для успіху.
8-9-го можливі цікаві знайомства та ділові
інтереси за межами міста.

ТЕЛЕЦЬ
2-3-го не здійснюйте фінансових операцій, 4-5-го буде можливість заробити.
6-7-го сприятливі дні для започаткування
партнерства і укладання угод. 8-го можете
стати центром конфлікту в колективі. 9-го
– день для примирення.

ДІВА
Перевірте фінанси 2-го: 3-4-го буде
можливість вигідно вкласти їх. 5-го вам
сподобаються новини у бізнесових стосунках. Все, що зробите 6-7-го, невдовзі
обернеться прибутком. 8-9-го самі вирішуйте, святкувати чи працювати.

КОЗЕРІГ
2-го завершуйте справи, 3-4-те проведіть
у родинному колі. 5-6-го будьте обережні
у фінансових рішеннях. Натомість 7-го
ваші дії будуть вдалими. 8-го сприятливий
день для оздоровчих процедур. 9-го не
вистачатиме грошей.

ТЕРЕЗИ
2-го уникайте контактів: конфліктний
день. 3-4-го шукайте партнерів і розвивайте бізнес. 5-6-го вдалі дні для поїздок,
але в дорозі стережіться пограбування.
7-9-го робіть тільки невідкладне, не залучайте нікого на допомогу.

ВОДОЛІЙ
Активно скористайтеся бізнесовими
можливостями 2-3-го та 6-го. Коли треба
їхати, зробіть це 4-5-го, натомість 7-8-го
краще зменшити ділову активність і обмежити пересування. 9-го – важливий
день для фінансових здобутків.

СКОРПІОН
2-го можете отримати гроші, але 3-го вам
через це позаздрять. 4-6-го ні з ким не
радьтеся, завершуйте дрібні та необхідні
справи. 7-го вдалий день для поїздки, а 8го краще сидіти вдома. 9-го світить цікаве
знайомство.

РИБИ
2-4-го доведеться вирішувати проблему
лікування або відпочинку. 5-7-го не розпочинайте важливих справ, особливо тих,
що потребують колективного виконання.
8-9-го можете сподіватися на вдалі зміни,
приємні знайомства та набутки.

БЛИЗНЮКИ
2-4-го висока ймовірність конфліктів. Самі
вирішуйте, чи варто ставити крапку над
«і». 5-го не надто радійте змінам, бо наступного дня розчаруєтся. 7-го займіться
власним здоров’ям. 8-9-го ймовірні важливі зміни в сім’ї.
РАК
Невдоволення змусить вас 2-3-го вдатися
до рішучих дій. 4-го – гарний день для
нових знайомств. 5-7-го завершуйте розпочаті проекти. 8-го зменшіть до мінімуму
користування транспортом. Події 9-го
будуть приємними.

Художній музей
Галина Теремко. Живопис на склі, персональна виставка.
«Скарби духовної пам’яті». Виставка ікон з фондів Чернівецького художнього
музею та Чернівецького обласного музею народної архітектури і побуту.
«Писанкова мозаїка», листівки з колекції К.Гузар-Угрин.
«Жінки і квіти», персональна виставка Анатолія Житарюка.
Обласна філармонія
(у приміщенні Центрального Палацу культури)
7 квітня, 18.30. Концерт Академічного симфонічного оркестру Чернівецької
філармонії «Пасхальні дзвони». Диригент – Заслужений діяч мистецтв Й.
Созанський. Солісти: Лауреати міжнародних конкурсів В.Соболєв (тенор) та
Ірина Серотюк (баян).

Виставковий центр «Вернісаж»
«Людина і техника»: фото, відео, медіа – виставка ГО «Культурний капітал».
Кінопалац «Чернівці»
«Полювання на колишню»: 11.40, 15.15, 17.10, 19.05, 21.10.
«Як приборкати дракона»: 10.00, 13.30.
Палац кіно ім. О. Кобилянської
Великий зал. «Чоловік моєї вдови»: 11.30, 13.20, 15.10, 17.00, 19.00, 21.00.
Малий зал. «Іронія кохання»: 11.20, 13.00, 14.40, 16.20, 18.00, 19.40, 21.20.
Кінотеатр імені Миколайчука
«Кохання у великому місті - 2»: 13.00, 14.40, 16.15, 17.50, 19.30.
«Острів проклятих»: 21.00
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«Святий град Єрусалим» –
диво з Чернівців
Понад двадцять років у сховищах Чернівецького художнього
музею пролежала
унікальна паломницька ікона кінця XIX початку XX століття. 12
квітня її вперше побачать чернівчани та
гості міста.
Чому ж ця загадкова ікона лиш тепер
явиться людям? Таємницю знає Лариса
КУРУЩАК, заввідділом науково-освітньої
роботи Художнього
музею.

Цінний експонат за
300 карбованців
– Як ікона потрапила до
музею?
– Цей твір музей придбав
у приватної особи першого
року свого існування – 1988го. Чоловікові, який приніс
зображення у занедбаному
стані, заплатили тоді 300 карбованців… Відтоді ікона стала
одним із перших найцінніших
надбань. Спочатку її умовно
назвали «Житія святих» і датували ХІХ століттям. Експонат
перебував у незадовільному
стані, тому його для профілактики закріпили, а від 2005 року
Володимир Краснов розпочав
ґрунтовну реставрацію. Поки
вона тривала, науковці музею
займалися ідентифікуванням
чималої кількості зображених
сюжетів.
«Святий град Єрусалим»,
ікона 221х155 см, написана
олією на полотні. Середня
частина містить зображення
внутрішнього інтер’єру Храму Воскресіння Господнього
та інших Святих місць, святих великомучеників, сцену
Страшного Суду. Права та ліва
частини присвячені Ісусу Христу та Божій Матері. Над ними
розміщені сюжети зі Старого
Заповіту, а в нижній ділянці по
низу відтворені легенди про походження древа Животворящого Хреста та деяких святих.

Ікона паломників
– Як виникло таке диво?
– Основою для зображень
були тексти Святого Письма, Біблії, та інші теологічні
джерела. Цю ікону цілком
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справедливо можна вважати
унікальною енциклопедією
іконописних сюжетів, вивчаючи які, ми ніби здійснюємо своєрідну мандрівку від
створення світу до подій ХІХ
століття, пов’язаних з історією Святих місць Палестини,
– розповідає пані Лариса,
яка написала і випустила брошурою дослідницьку роботу
про цю розкішну ікону. – Для
православного християнина
немає на землі місця більш
священного, ніж Єрусалим
– хранитель величної святині
– Храму Воскресіння Христового. Тут розташовані Святі
Місця, де сталися дві важливі
євангельські події: Розп’яття
та Воскресіння Христа. Від
давніх давен багато вірян,
долаючи труднощі і негоди,
йшли до Святої Землі, щоби
своїми очима побачити святині і пок лонитися їм. Як
свідчать писемні джерела,
перші паломники з’явились
уже в 4 ст. н.е., від моменту
офіційного визнання статусу
Святих Місць і початку їхнього масового відвідання.
Досліджуваний твір є рідкісним зразком паломницької
євлогії (благословення). Подібні ікони створювалися у Святих Місцях і користувалися
попитом у заможних прочан,
які везли їх додому на згадку

про паломництво. Очевидно,
що привезені реліквії жертвувалися у храми та монастирі й
були особливо шанованими як
благословення зі Святої Землі.
Ймовірно, що й наша ікона
була написана в час, коли
православне паломництво на
Схід досягло найвищого розквіту – в другій половині XIX
– поч. XX ст.

Переклад з грецької
та молдовської
– Які труднощі виникали під
час дослідження ікони?
– Виникало багато запитань, адже в численних фрагментах, сюжетах і написах
було багато незрозумілого.
Неоціненну допомогу музей
отримав від преосвященного
Мелетія, єпископа Хотинського. Завдяки йому вдалося
пришвидшити дослідження.
За участі владики Мелетія
вдалося розтлумачити невідомі сюжети і відновити втрачені
фрагменти численних написів
літургічного характеру. Більшість написів виконана кирилицею молдавською мовою,
а деякі – грецькою (на периметрі ікони, навкруг образів
Богородиці та Ісуса Христа, в
композиції Страшного суду).
Наприк лад, у перек ладі з
грецької мови зверху ікони

написані слова з пасхального
ірмоса: «Світися, світися,
новий Єрусалиме, слава бо
Господня на тобі возсія», а
внизу: «Благообразний Іосиф
з Древа з ним Пречисте Тіло
Твоє» – початок тропаря (співу) Великої П’ятниці.
– Чому ікону перейменували?
– Оскільки у верхньому
написі йдеться про Єрусалим і
в головній центральній частині
полотна міститься зображення
Єрусалимського муру навколо
Старого міста, ми вважали за
потрібне перейменувати твір
від «Житія святих» на точнішу
– «Святий Град Єрусалим». У
результаті дослідження нам
вдалось ідентифікувати зміст
усіх зображених на іконі сюжетів.
Однак, ми не володіємо ще
достатнім обсягом інформації
про такий різновид ікон та
їхні назви. Відомо, що подібна
робота є в Сирії. Під час перебування у болгарському місті
Несебр Володимир Краснов
у місцевому храмі побачив
аналогічну ікону і зробив фотознімки, які послужили гарним
орієнтиром на певних складних
етапах реставраційної роботи.
Залишилось ще багато нез’ясованих питань, тож попереду ще
велика робота.

На іконі «Святий град Єрусалим» є зображення, виконані відповідно до традиційної
візантійської іконографії, і
новітні, які виникли пізніше,
у 18-19 століттях. Ймовірно,
протягом століть над іконою
працювало декілька майстрів,
які намагалися масштабно передати уявлення про розвиток
людства і його цінності.
– Про що «розповідають»
людям ікони?
– Твори іконопису завжди
виражали високі моральні
ідеали і відображали світогл яд, ес тетичні у яв ленн я
людства, були одним із головних засобів художнього
зображення світу. Сюжети
і к о н и « С в я т и й г р а д Є русалим» досить самобутньо
і л ю с т р у ю т ь с то р і н к и б а гатьох теологічних творів.
Нове життя відреставрованого експонату допоможе
багатьом вірянам відчути й
зрозуміти глибинне значення святих місць для кожного
християнина. Проща до них
триватиме постійно. Та не
менш корисне знайомство зі
святими місцями, відтвореними на паломницькій іконі
«Святий град Єрусалим» з
фондів Чернівецького обласного художнього музею.
Любов КАФАНОВА, «Версії»
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