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Погода
14 – 20 травня і мокро, і спекотно
14 травня вночі +13 – +15, вдень +16 – +21...стережіться чорної хмаринки...
15 травня вночі +12 – +16, вдень +17 – +23...може налетіти будь-коли...
16 травня вночі +11 – +13, вдень +14 – +18...промочить, не встигнете кліпнути!...
17 травня вночі +8 – +12, вдень +15 – +19...звикайте до грому!...
18 травня вночі +11 – +14, вдень +15 – +18...накрапає...
19 травня вночі +9 – +10, вдень +10 – +12...затягне все небо...
20 травня вночі +10 – +13, вдень +13 – +16…якось мокро...
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Смертельне бездоріжжя

«Космічні» ліки
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Овочі проти раку

21

Сканворд,
гороскоп, афіша

Шкода, що ми не в
Європі

Усе пізнається у
порівнянні. Щоби
зрозуміти рівень
європейського та
нашого життя,
достатньо порівняти
купівельну
спроможність
1500 гривень
стор. 2
і 1500 євро.

Свято для сиріт

23

24
у вихідні

■ 15 травня від 15.00 у чернівецькому
парку культури та відпочинку ім. Шевченка у рамках акції «Знати недостатньо. Спробуйте зрозуміти», присвяченої
тим, хто помер від ВІЛ/СНІД, охочих
перевірять безкоштовно на наявність
вірусу імунодефіциту людини в пересувних лабораторіях.
Виступатимуть популярні гурти з
піснями відповідної тематики.
■ З нагоди відзначення Міжнародного дня сім’ї, 14 травня о 17.00 в приміщенні палацу «Академічний» (вул.
Шіллера, 11) відбудеться ІХ міський
конкурс «Молода сім‘я 2010». У конкурсі беруть участь 7 творчих молодих
родин Чернівців.
■ У вихідні дні на буковинців чекає
чемпіонат України з авторалі.
Відкриття у суботу, 15 травня о 12.00
на площі Турецької криниці.

культура
Звуки Чернівців
Українсько-німецький
науково-культурний центр
«GedankenDACH» при ЧНУ ім.
Ю.Федьковича дослідив звукову
атмосферу Чернівців.
Результати досліджень узагальнено в аудіокнизі, яку ініціатори
проекту мають намір розмістити в
Інтернеті. Подібні аудіозаписи мають
Лондон, Париж, Берлін і Гамбург.
Активісти «GedankenDACH»
упродовж тижня записували різноманітні звуки, характерні для громадських місць Чернівців. Записи
робили на вулицях, площах, ринках,
у барах і їдальнях. Окрім характерних
звуків та сигналів, до аудіозбірки
увійшли також невеличкі інтерв’ю
із різними людьми та мелодія «Марічки», яка щодня опівдні звучить з
вежі ратуші.
Ініціатори проекту сподіваються,
що аудіокнига зробить Чернівці привабливішим для туристів.

Гаряча лінія – 57-19-35
21 травня, у п’ятницю, від 12.00 до 14.00
у редакції газети «Версії»
за цим номером «гарячу лінію» з питань пенсійного законодавства проведуть працівники
управління ПФУ в Шевченківському районі
м.Чернівці.
Свої запитання ви можете поставити заздалегідь, зателефонувавши до 21 травня
в робочі дні до редакції за телефоном 5719-35.
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Шкода, що ми не в Європі
До Дня Європи ми знайшли українців різної
статі, віку та соціального статусу, які працюють або
навчаються за кордоном. Ось що вони думають про
«європейськість» своєї «історичної» Батьківщини.
Анна, 45 років, викладачк а ( Ф р а н ц і я ) – П р отя го м
перших днів, проведених у
Парижі, ловила на собі здивовані погляди французів:
їм стиль одягу та макіяж наших жінок видається дуже
дивним. Згодом почала одягатися, як вони. Без нашого
несмаку і псевдоглянцу. Там
одягаються стильно і зручно,
не підкреслюючи свого соціального статусу.
Дороги – тема, про яку
взагалі не варто згадувати.
Всі й так знають що нашим
дорогам дуже далеко до європейських. А ще – у найменших французьких містечках
добре освітлені вулиці. Ліхтарі є у найглухіших провулках. Коли повертаюся до
рідного міста, довго не можу
звикнути до того, що вулич-

ки поруч центру ввечері геть
непроглядні.
Федір, 23 роки, студент
(Нідерланди) – У Голландії
люди позитивно ставляться до
секонд-хендів. Там одягається
переважна більшість молоді,
а в нас багато хто вважає, що
«хенди» – це соромно.
В усій Європі дуже суворі
закони стосовно авторських
прав. Українські «гакери»
вільно «клепають» диски з
російських сайтів і навіть не
здогадуються, що в тих самих
Нідерландах платили б за це
захмарні штафи.
А ще в Голландії втричі
м е н ш и й в і д с о то к л ю д е й ,
які страж дають алкоголізмом. Якби в нас легалізували марихуану, може, юних
а лкоголіків поменша ло б
(сміється).

Сергій, 30 років, юрист (Естонія) – В Україні ще так-сяк
можна вижити здоровим і
сильним людям. Для інвалідів
не створено майже жодних
умов. У маленьких містечках
і в селах немає спеціальних
спусків-пандусів для інвалідів-візочників. Східцями ж
у візку не з’їдеш. Крім того,
люди з особливими потребами
отримують мізерні пенсії. Коли
я розповідаю про такі речі таллінським колегам, вони просто
не вірять. Естонські юристи
не дивуються, не обурюються
такою ситуацією. Вони просто
цьому не вірять, це не вкладається в їхній голові.
Аліна, 21 рік, студентка
(Німеччина) – Сервіс! Бездоганне ставлення відчувається
всюди: в кафе, магазинах,
громадському транспорті...
До України повертатися поки
що не хочу, адже після Європи
тут важко відчувати себе повноцінною людиною. Шкода,
що ми – не в Європі.
Емма АНТОНЮК, «Версії»

благоустрій

Новий сквер від «Дельта Банку»
Завдяки соціальній ініціативі «Дельта Банку» «Зробимо
світ навколо нас кращим!»,
чернівчани та гості міста можуть відтепер відпочивати на
розі вулиць Івана Богуна та
Горького. Новий сквер у центрі
Чернівців створили в переддень Перемоги.
Засаджували пустир понад
45 працівників Чернівецького

відділення «Дельта Банку»,
житлово-комунального господарства, тубдиспансеру, педучилища, ПП «Регіон Центр».
Нині зелений трикутник
набув досить затишного вигляду. Тут встановили 5 лавочок, урни, висадили 30
туй, засіяли газон і побілили
дерева.
Любов КАФАНОВА, «Версії»

Дитина – товар.
Ціна – 106 тис. грн
Двох жінок та чоловіка затримали в Чернівцях за
викрадення й спробу продажу дитини.
Правоохоронці дізналися
про можливу оборудку від
бездітної подружньої пари,
якій запропонували… купити дворічного хлопчика
за 106 тис. грн. Отримавши
таке повідомлення, співробітники міліції видали себе
за потенційних покупців і
з а п р о п о ну в а л и п р и в е с ти
дитину до однієї з лікарень
міс та на медичний огляд.
«Покупці» наполягали на цій
процедурі, немовби для того,
щоби упевнитися, що дитина
абсолютно здорова. Тільки
тоді вони обіцяли заплатити.
Там, у лікарні, продавців і
затримали.
Світло-русявий хлопчик
приблизно 2 років зовсім не
схожий на циганча. Малюк
н а з и в а є се б е А н д р і й ко м .
Хлопчика помістили до обласного Будинку дитини.
Н а р а з і п р а в о охо р о н ц і
докладають зусиль для пошуку його справжніх батьків,
повідомив на прес-конференції начальник УМВС в
Чернівецькій області Микола
ХАРАБАРА.
Одна із затриманих жінок наполягає, що малий
– її власна дитина. Чоловік, якого затримали разом
з жінк ами, – громад янин
Молдови. Він називає себе
співмешканцем затриманої і
батьком Андрійка.
Подальшими слідчими діями з’ясовано, що так звана

«мама» Андрійка у свої 27
років родила уже щонайменше 8-9 разів. Документів,
які підтверджують це, немає.
Із нею не проживає жодне
з дітей. «Кочова мама» ніде
не працювала, жебрачила.
Вона народжувала щоразу в
різних пологових будинках
і під різними прізвищами,
а потім збувала малят з рук.
Принаймні, про трьох дітей
уже відомо, що народилися
вони в Тернопільській області. Одна дитина потрапила до
прийомної сім’ї, друга перебуває під опікою, третя – в
дитячому закладі. Місце перебування ще чотирьох дітей
наразі встановлюється. Так
званий татусь на території
Молдови з 2004 року перебуває в розшуку за злочини,
пов’язані із... втягненням
неповнолітніх у заняття жебрацтвом.
У який момент горе-матері спало на думку, що просто
позбуватися дітей не вигідно,
краще їх продавати?.. Навіть
коли Андрійко і є їхньою
дитиною, спроба продажу
слідством доведена. Адже є
бездітна пара із заявою до
правоохоронців, задокументовано факт передачі 106 тис.
грн, вилучені гроші і мобільний телефон, за яким велися
п е р е м о в и н и п р о д и ти н у.
Слідство триває...
Вл.інф.

акценти тижня

15 травня – день Європи: чому я туди хочу...
– Усе пізнається у порівнянні. Щоби зрозуміти
рівень європейського та нашого життя, достатньо
порівняти купівельну спроможність 1500 гривень і
1500 євро, – каже економіст Людмила КОВАЛЕНКО.
Чернівчанка вже кілька років працює у Києві. Але
часто буває в німецькому місті Кіль, що на березі
Балтійського моря (земля Шлєзвіг-Гольштейн), де вже
тривалий час мешкає її донька з сім’єю.
– Одразу зауважу: 1500
євро у німців – зарплата нижча за середню. Але на неї
можна безбідно жити! – наголошує пані Людмила. – Я
звикла оперувати цифрами, до
них і перейду. Вони ж вельми
красномовні. Будь-яке м’ясо,
в тому числі вирізка, коштує
в Німеччині від 3 до 7 євро. А
чи купите ви у нас бодай самі
кістки за 3 чи 7 гривень?
Кілограм німецьких яблук
потягне на 1 євро, ананас – на
2,5. Смішна ціна, чи неправда? За головку білокачанної
капусти – а в ній може бути від
1 до 2 кілограмів – віддасте 60
євроцентів, тобто 60 копійок

по-нашому. Вона дешева, бо
її вирощують німецькі фермери.
До речі, сусід моєї доньки
– рибалка. Тож Ірина завжди
купує в нього свіжого лосося.
Червона потрошена рибина – без голови й тельбухів
– коштує 7 євро. В магазині
можна придбати свіжого охолодженого оселедця за 1 євро,
а скумбрію – за 3. А скільки
в нас коштує макрель, себто
скумбрія? 39 гривень. Зауважте: не свіжа, а морожена.
Підсумовуємо: вартість
продуктів харчування в Європі
на порядок нижча від нашої.
А одяг ще дешевший. Коли

найкрутіша модниця розрахується за будь-яку блузочку чи
кофточку, її гаманець полегшає всього-навсього на 5-15
євро. Українці ж доведеться
викласти за неї півзарплати. А
що вже казати про взуття!
Найдорожчими в Німеччині є житлово-комунальні
послуги. Нині їхня вартість
приблизно така ж, як у нас.
Ось тільки зарплатня на порядок вища!
Доньчина квартира у 15
хвилинах від лісу. Зранку та
ввечері все містечко на прогулянці. Пересуваються кільчани доріжками, викладеними
камінцями, досить швидко,
бо допомагають собі при цьому палицями, що нагадують
лижні. Про чистоту повітря
й говорити не буду. Прикметно, що довкола грибів і ягід
– море. Але їх ніхто не збирає,
бо в магазинах вони надзвичайно дешеві.
Будинок, в якому живе
донька, зведений ще 1964
року. Але виглядає, як щойно
збудований. Зрозуміло: світло

в під’їзді вмикається лише
тоді, як людина виходить з
ліфта. Як увійшла до квартири, – автоматично вимикається. Прибирають під’їзд
самі мешканці – кожний свій
поверх.
Так уже сталося, що наше
помешкання у Чернівцях теж
збудоване 1964 року. Але вигляд у будинку страшний,
обдертий, занедбаний, тоді
як його німецький ровесник
– просто лялечка. Я б сказала,
що ці будинки різняться між
собою як наші та німецькі
ветерани, учасники ІІ світової
війни. Мене зрозуміє той, хто
хоч раз бачив по телевізору зустрічі колишніх противників.
Німці – доглянуті, по-молодечому хвацькі й бадьорі, а наші
– спрацьовані та згорьовані.
Йдеться, зрозуміло, не про
генералів, а рядових.
Квартира доньки ск ладається з двох кімнат, кухні,
туалету та ванни. Обігрів індивідуальний. На кожній батареї
– лічильник, яким господарі
регулюють і подачу тепла.

Кімната, до прикладу, нагрівається за 20 хвилин. Тому там
ніхто не потерпає ні від спеки,
ні від холоду. Така ситуація, як
у нас, коли на початку квітня
на дворі тепло, але центральне
опалення на всю «шпарить»,
а в кінці місяця холодно, зате
батареї вже відключені, просто неможлива.
Сім’я моєї доньки сплачує
за проживання у квартирі 450
євро. А я за таку ж квартиру,
тільки з меншою кухнею і суміщеною з туалетом ванною
плачу практично таку ж суму
у гривнях. Якщо я від 1500 грн
відмінусую 450, мені на місяць
залишиться тисяча. Чи протягну? Тоді як на 1000 євро у
Німеччині спокійнісінько проживу. Тепер, гадаю, зрозуміло,
чому я хочу до Європи?!
І ще одне спостереження:
у Києві, порівняно з Чернівцями, дешевші хліб, молочні
продукти та житлово-комунальні тарифи. Мож ливо,
тому, що середня зарплата у
столиці значно вища за буковинську?..
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Пригостив ножем
Мешканці Вітрянки на
Сокирянщині у дністровській
воді знайшли труп свого 55річного односельця. Тіло пролежало у воді понад добу, але
смерть наступила від удару
ножем у груди. Правоохоронці
з’ясували, що загиблий гостював у свого 44-річного родича.
П’яний господар посварився
з гостем і схопився за ніж.
Пізно ж увечері вивіз тіло до
Дністра.
Підозрюваний уже чотири
рази «мав справу» із законом.

Головхабарник ЦРЛ
В одному з районів області
затримано головного лікаря
ЦРЛ у момент передачі 1,6
тис. грн у рахунок $800, які він
вимагав з жінки за надання довідки про ступінь інвалідності
її дочки для отримання пільг та
виплат. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину,
передбаченого ч.2 ст.368 КК
України (одержання хабара).

Пам’ятник Воробкевичу
розвалюється
Створити громадський
фонд з числа лауреатів обласної
літературно-мистецької премії
ім. С. Воробкевича запропонували учасники урочистостей,
присвячених 174-й річниці від
дня його народження. Мета
фонду – збирання коштів на
реконструкцію пам’ятника видатному митцю Буковини.

Сидір Воробкевич – один
із засновників і редакторів
журналу «Буковинськая зоря»,
відомий письменник, композитор, православний священик, педагог і художник. У
Чернівцях його ім’я присвоєне
училищу мистецтв і школі. На
його честь названо вулицю,
де 2 роки тому коштом меце-

натів встановлено бронзовий
бюст митця. Однак перший
гіпсовий пам’ятник Воробкевичу, який з ініціативи батька
Володимира Івасюка – Михайла Івасюка встановили у
сквері навпроти ЧНУ, наразі
перебуває в аварійному стані
та потребує термінової реконструкції.

Миші в подарунок
такі тварини, яких отримали
для експериментів чернівецькі
вчені.
Кафедра біохімії ЧНУ
спільно з американськими
колегами працює над вивченням впливу та можливостей
викорис тання природних

чинників у лікуванні злоякісних утворень, попередженні
різних патологічних станів і
корекції вже наявних патологій. Зокрема, у Чернівцях
детально вивчають і досліджують вплив вітаміну А на різні
біологічні процеси.

SOS від СЕС

Два «Опеля» і скутер
Першу з названих автівок
вкрали в Чернівцях від будинку 27-річного чернівчанина.
Слідчо-оперативна група затримала за скоєне двох мешканців Глибокої 20 та 22 років.
Ще одного «Опеля» спробував
викрасти в 60-річного сусіда
19-річний мешканець Ропчі на
Сторожинеччині. А 45-річний
мешканець Підзахаричів на
Путильщині мало не втратив
свого скутера, коли залишив
його на березі Черемоша. Правоохоронці згодом вилучили
скутер у двох «гостей» з ІваноФранківщини.

І собі, і телефону...
22-річний мешканець Буденця на Сторожинеччині
вирішив «покращити» свої
справи, залізши до приватного магазинчика в сусідньому
Чудеї. На ранок 51-річний
власник недорахувався 3 тис.
гривень, карток поповнення
мобільного зв’язку на 900 грн
та ще на 400 грн харчів. Викрадача затримано з речовими
доказами.

Досвяткувати під
колесами
58-річний мешканець Малинців потрапив під колеса
«ВАЗ-21063» під керуванням
54-річного мешканця Клішківців. Його товариш по нещастю
– 39-річний мешканець с. Валя
Кузьмин на Глибоччині – потрапив під колеса «ВАЗ-2106»,
за кермом якого був 22-річний
мешканець Коровії того ж району. У Герці 19-річний гість з
Маршинців Новоселицького
району перекинувся разом з
мотоциклом «ІЖ-Планета-5»
і внаслідок цього потрапив до
Герцаївської ЦРЛ
За матеріалами СЗГ УМВС в
Чернівецькій області

Брудна робота
На підприємствах Чернівецької області станом на кінець 2009-го року в умовах, що
не відповідають санітарно-гігієнічним нормам, працювало
4,5 тис. осіб (10,5% облікової
кількості штатних працівників). Найвищий відсоток
працівників, які працювали
в умовах, що не відповіда-

ють санітарно-гігієнічним
нормам, зафіксовано на підприємствах добувної промисловості – 28,5%, транспорту
– 27,6% та машинобудування
– 26,1%.
Кількість жінок, які працювали в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним
нормам, на кінець 2009-го

становила 900 осіб або 6%
облікової кількості штатних
жінок.
Серед районів області в
антисанітарних умовах працюють в Новодністровську
(23,3% таких працівників),
Чернівцях (12,1%), Хотинському (13,2%) та Сокирянському (10,6%) районах.

освіта

Гроші переможцям
37 учнів шкіл міста – переможців різноманітних учнівських конкурсів та олімпіад,
відповідно до міської програми «Обдарованість», відзначені грошовою винагородою.
Цьогоріч переможцями
Всеукраїнських предметних
олімпіад стали 19 учнів міста.
Найбільше призових місць
здобули з української мови та
літератури, німецької, фран-

цузької та англійської мов,
математики, інформатики,
історії та біології.
П р и з е р а м и В сеу к р а ї н ського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
стали четверо, Всеукраїнських
та Міжнародних конкурсів
– одинадцятеро, Міжнародної
конференції молодих учених
– троє учнів гімназій, ліцеїв
та шкіл міста. Вони продемон-

стрували високі досягнення
з фізики, астрономії, інформатики, авіамоделювання,
української мови, етнології,
психології, французької мови
та географії.
В арсеналі чернівецьких
школярів 12 перших, 10 других
та 15 третіх призових місць на
всеукраїнських олімпіадах,
конкурсах і міжнародних конференціях.

афери

«Справжня» для столиці
300 пляшок горілки
«Справжня» виробництва
Вашківецького спиртзаводу,
вилучили з авта буковинця
податківці у Києві. Власника
горілки не знайшли. Про це
повідомили у прес-службі
ДПА.
Cпівробітники ДПІ у Святошинському районі Києва
при огляді легковика ВАЗ2104 виявили у його салоні

15 поліетиленових ящиків
з півлітровими пляшками
оковитої.
Водій, мешканець Чернівецької області, пояснив, що
перевозив алкоголь на прохання незнайомого чоловіка.
Жодних документів на товар
у водія не було.
На момент перевірки визначити походження лікерогорілчаних виробів та особу,

ПОГЛЯД

Лєри ЯСНИЦЬКОЇ
Прокинутися в
губернії…

наука

Ге н н о - м о д и ф і к о в а н и х
трансгенних мишей для наукових експериментів кафедрі
біохімії ЧНУ передав Колумбійський університет, з яким
співпрацюють буковинські
біологи. Навіть у США не в
усіх наукових лабораторіях є
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якій вони належать, було
неможливо, тож зазначений
товар з ознаками безхазяйного вилучили співробітники
податкової міліції Святошинського району та передали
на відповідальне зберігання.
Коли ж власник вилученої
горілки не знайдеться, її буде
направлено на експертизу та
прийнято рішення згідно з
чинним законодавством.

Темпи зближення України і Росії «задля взаємної
користі» досягли небачених
масштабів. Усе це, за словами
керівництва держави, має
підняти українську економіку. Але чи насправді воно
так?
Дешевий газ для хіміків
та металургів – це звичайно
добре, особливо, коли не
враховувати, що власники «заводів і пароплавів»
– Ахметов і Кº. Але це жодним чином не сприятиме
розвитку власного виробництва у добувній (той самий
газ і нафта) та енергетичній
галузях. Отже, про альтернативні види електростанцій,
новітні технології у металургії
та хімії можна забути. Інакше
кажучи, увесь світ іде вперед,
а ми – до 1913 року…
Скасування низки мит
і митних зборів – чудово.
Російський імпорт стає дешевшим. Але чим дешевший
імпорт, тим дорожчий, а
відповідно, не конкурентоздатний вітчизняний товаровиробник. Значить, мати
власні підприємства перестає
бути вигідним.
Про якість завезених та
вироблених на старих технологіях товарів розмова окрема. Майже ніде у світі вже не
використовують «витвори»
вітчизняної промисловості.
На селі успіхи теж м’яко кажучи, не дуже, тож харчів не
стає вже не те що на експорт,
а щоб самим прогодуватися.
І нарешті, «геніальна»
ідея об’єднання «Нафтогазу»
та «Газпрому» та спільна добудова Дністровської ГЕС.
Старого доброго правила
«хто платить, той замовляє
музику» ще ніхто не скасовував…
Утім, усі мовчать лише
про одне. Цьогоріч Росія благополучно розмістила флот.
А коли 2011-го їй потрібно
буде «захапати» труби, заводи
чи ще щось, що вона робитиме? Правильно, підніме
ціну на газ і ніхто їй не указ…
Україна, не маючи виходу,
змушена буде погодитися,
бо власне виробництво «нагнули». Помалу в нас не залишиться нічого… І взагалі,
нині лягаєш спати з єдиною
думкою: «Прокинусь у своїй
державі чи в губернії великої
імперії?»
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Михайло ПАПІЄВ:
«Кожний має сплачувати
до спільної скарбнички»

Бюджет міста
ухвалили

Загальний обсяг доходів
міського бюджету Чернівців
на 2010 – 643 376 785 грн, а
видатків – 642 431 785 грн,
обсяг дотації вирівнювання,
тобто коштів, які надійдуть
з державного бюджету – 95
млн. 394 тис. грн, що на 36,4
млн. грн більше, ніж торік.
Видаткова частина бюджету
зросла на 17,5%, при цьому

видатки на зарплату збільш и л и с я н а 2 1 % і с та н о в лять 295,7 млн. грн. Видатки
на освіту зросли на 18,2%,
охорону здоров’я – на 26,6
%, ЖКГ – 17,5 %, культуру
– 29% . Однак, навіть за такого «розкладу» заявки основних розпорядників коштів
залишилися невиконаними
майже на 90 млн. грн.

Перерахують
зарплату

Глава крайової виконавчої влади Михайло Папієв
в рамках телепроекту «Пріоритети Буковини»
Обласної Державної Телерадіокомпанії спілкувався з
тележурналістом каналу «Буковина» з питань соціальної
політики. Зокрема, йшлося про виконання закону про
підвищення соціальних стандартів, ініціатором якого
свого часу був Михайло Папієв як депутат Верховної
Ради України.
Базовим соціальним стандартом є прожитковий мінімум, до якого прив’язуються
мінімальна пенсія, мінімальна
зарплата та інші соціальні виплати, відзначив голова облдержадміністрації. За його
словами, незважаючи на складний фінансово-економічний
спадок, який отримала команда
президента Віктора Януковича
від попереднього уряду, закон
виконується: зросли пенсії,
зарплати, соціальні виплати
інвалідам, сім’ям з дітьми, іншим соціально незахищеним
верствам населення.
– Держава взяла на себе цей
обов’язок перед громадянами

і виконує його, – підкреслив
Михайло Миколайович. Звісно, вважає очільник обласної
виконавчої влади, без економічного зростання, створення
нових робочих місць важко досягти стандартів соціальної політики. Тому на першому плані
– економіка, пошук резервів
для наповнення бюджету.
– В цьому контексті дуже
важливе для нас завдання
– забезпечити відкритість
влади і відновити довіру людей до влади, – підкреслив п.
Папієв. Він акцентував увагу
на необхідності легалізації
ринку праці: роботодавець,
кожен працюючий мешканець

краю має розуміти, що, власне, за рахунок відрахувань від
зарплати до державних соціальних фондів і формуються
перш за все пенсії для їхніх
батьків, виплати іншим малозахищеним категоріям населення. Зрештою, виплачувати
й отримувати зарплату «в конверті» повинно бути просто не
вигідно нікому:
– Кожний має вносити до
спільної скарбнички, – сказав голова ОДА. Водночас
він підкреслив, що область,
незважаючи на те, що є дотаційною, «не буде ходити з
простягнутою рукою до уряду,
і випрошувати субвенції, а
самотужки наповнюватиме
бюджет, використовуючи усі
можливі резерви». І це дозволить, за словами Михайла
Папієва, навіть зі складним
цьогорічним бюджетом будувати школи, заклади охорони
здоров’я, здійснити необхідні
роботи з ліквідації наслідків
повені 2008 року.
Прес-служба ОДА

інформує облрада

Обласний бюджет прийнято
На 38-й сесії Чернівецької
обласної ради, яка відбулася
12 травня під головуванням
керівника обласної представницької в лади Івана ШИЛ Е П Н И Ц Ь КО ГО , д е п у т а т и
крайового парламенту обговорили та прийняли Програму
економічного і соціального
розвитку Чернівецької області
на 2010 рік і обласний бюджет
на 2010 рік.
Народні обранці внесли
зміни до Програми підтримки національно-культурних
товариств Чернівецької об-

ласті, української діаспори в
Румунії та Республіці Молдова
на 2010-2012 роки, розглянули
хід виконання у 2009 році та
внесли зміни до Регіональної
програми розвитку малого підприємництва у Чернівецькій
області на 2009-2010 роки,
розглянули виконання Регіональної програми сприяння
залученню інвестицій в економіку Чернівецької області
на 2007-2010 роки.
Депутати крайового парламенту обговорили питання
про організацію харчування

дітей у загальноосвітніх школах області, заслухали звіти
низки тимчасових депутатських комісій обласної ради
з актуальних проблем життєдіяльності територіальних
громад. Сесія обласної ради
підтримала низку депутатських запитів та розглянула
інформацію щодо реагування
на депутатські запити, внесені
на попередніх сесіях.
У роботі сесії обласної ради
взяв участь голова обласної
державної адміністрації Михайло ПАПІЄВ.

За 4 місяці до зведеного
бюджету Чернівців надійшло
196,5 млн. грн, що становить
90,4% до тимчасового плану на
4 місяці. Видатки із загального
фонду міського бюджету за 4
місяці склали 160,9 млн. грн.
53,5% з них пішли на зарплату
– 84,4 млн. грн.
Виплата зарплати у бюджетній сфері забезпечена, з розрахунку від мінімальної зарплати
744 грн та посадового окладу
1-го тарифного розряду Єдиної
тарифної сітки – 545 грн, які
були чинними на 1 січня 2010
року. У травні всі розпорядники
коштів міського бюджету зроблять перерахунок, бо посадовий оклад 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки від
1 січня збільшено до 555 грн, від

1 квітня – 567 грн, а мінімальна
зарплата від 1 січня – 869 грн,
від 1 квітня – 884 грн.
Субвенції на соціальне забезпечення з держбюджету
місто отримало в плановому
розмірі – 40,0 млн. грн, з них
28,8 млн. грн – на виплату
державної допомоги сім’ям з дітьми. Водночас через недостатні
обсяги асигнувань станом на 1
травня склалася заборгованість
за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг понад
4,5 млн. грн, з оплати послуг
зв’язку, компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій
громадян та інших пільг – 2,9
млн. грн, в тому числі за 2009
р. – 450,6 тис. грн, з них: автоперевізникам – 193,8 тис. грн,
інші пільги – 256,8 тис. грн.

Борги віддають
А ле тим, хто працював
якісно.
Майже 11 млн. грн з міського бюджету спрямують на
погашення боргів підрядним
організаціям, які виконували
роботи на різних об’єктах до
600-річчя Чернівців. Таку суму
вдалося акумулювати в міському бюджеті для розрахунків
з підрядниками за 4 місяці
цього року.

За дорученням мера Федорука, у першу чергу борги погашатимуть тим підрядникам,
які мають борги із виплати
зарплати своїм працівникам,
а також заборгованості з бюджетних платежів. Кошти отримають лише ті підрядники, які
якісно виконали ремонтнобудівельні роботи до ювілею
міста і об’єкти яких пройшли
випробування часом.

кадри

ОДА перебудовують
У Чернівецькій ОДА відбулися структурні зміни. Про
них повідомив перший заступник голови ОДА Георгій
Галиць. За розпорядженням
Михайла Папієва, скорочено
посади одного заступника голови ОДА, одного заступника
керівника апарату, утворено
організаційно-контрольний
відділ, розмежовані відділ
взаємодії з правоохоронними
органами та оборонної роботи
і відділ з питань запобігання та
протидії корупції.
Відбулися зміни і в структурних підрозділах ОДА: Головне управління регіонального
розвитку, архітектури та інфраструктури реорганізоване в

управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури, а управління ЖКГ – в
Г У ЖКГ, енергозабезпечення, транспорту та зв’язку. На
основі управління культури і
туризму створено управління
культури і відділ з питань туризму, об’єднано управління
з питань внутрішньої політики
і управління інформації та
зв’язків з громадськістю. Як
повідомляє прес-служба ОДА,
ці зміни здійснюються для
вдосконалення структури виконавчої влади і підвищення
ефективності роботи підрозділів ОДА. Чи зменшиться від
цього кількість чиновників, не
повідомляється.
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Аптекарі оббирають
хворих і бюджет

по суті

На цьому наполягає Рахункова палата України.
Фармацевти «переводять стрілки» на державу
Українські аптеки, незважаючи на пільгове оподаткування, продають ліки з 300% націнкою. Такі дані оприлюднили
в Рахунковій палаті України,
підсумовуючи результати перевірки реалізаторів медикаментів. «Якщо торговельна націнка
на ліки, ціни на які підлягають
державному регулюванню,
мала бути не вищою за 37%,
то більшість аптек продавали
їх із націнками 150–200%,
а в деяких випадках і понад
300%», – кажуть у відомстві.
Як констатує голова Рахункової
палати Валентин Симоненко,
попри пільгове оподаткування
лікарських засобів та виробів
медичного призначення, аптекарі лише завищують ціни.
У Рахунковій палаті говорять і про іншу проблему:
вітчизняна фармацевтична
галузь не витримує конкуренції
з імпортною. Зношеність основних фондів вітчизняних виробників ліків перевищує 50%.
Як наслідок, за останні 3 роки
зареєстровано ліків іноземного
походження у 50 разів більше,
ніж вітчизняних. За цей час
до України ввезено медичної
продукції на 53,6 млрд. грн, а
вивезено – лише 2,5 млрд. грн.
За даними Рахункової палати,
протягом 2007-2009 років бюджет недоотримав майже 20
млрд. грн.
Як зазначив Голова Рахункової палати Валентин Симоненко, протягом останніх 10
років дії пільгового оподаткування держава щороку втрачає
2-5 млрд. грн, і при цьому загострюються проблеми, задля
вирішення яких запроваджувалися пільги: з одного боку,
вони не стали стримувальним
чинником для цін, а з іншого
– знищується вітчизняна фармацевтична галузь. Податкові

пільги надаються безсистемно
і порядок їхнього надання не
визначений законом. Податкова адміністрація, зі свого боку,
жодним чином не намагається
врегулювати ситуацію.
У середньому 14% сімей
України, які потребують медичної допомоги, неспроможні придбати медикаменти через їхню
занадто високу вартість.

Ціни за совістю
У фармацевтичній асоціації
України заперечують такий
розмір націнок. Солідарні з
ними й власники чернівецьких
аптечних мереж. За словами
топ-менеджера однієї з фірмпостачальників ліків, ціни на
складах і в роздрібній мережі
відрізняються в середньому на
15-20%, інакше й без того дорогі, особливо імпортні, ліки
стануть просто «космічними».
Що ж до механізму визначення націнок, то усі ліки поділяються на 2 групи: ті, які в
народі називають «з переліку
Кабміну», тобто, ліки, ціни
на які контролює держава,
– і «решта». Ціни на «решту»
не контролює ніхто, бо це називається – ринок, так пояснила
менеджер-фармацевт. І коли
за підвищення цін на перші
ще можна сплатити штраф, то
за другі ніхто нічого не скаже.
Тож націнки на цю категорію
визначають, «у кого як совісті
вистачить». Буває, що доходить
до 60-80%, зауважила згаданий
топ-менеджер, але це радше
винятки. А 3-разова націнка
– це фантастика: такі ліки ніхто
не купить, тому «накручувати»
такі відсотки немає сенсу.
Що ж до того, кому вигідно
поширювати таку інформацію, фармацевти одностайні:

державі через її контрольні
органи. Кажуть, що після заяви
Рахункової палати перевірники
знову почали «трясти» аптеки
– знайшли ще один привід,
аби стягнути штрафи та залатати дірки в бюджеті, бо ж там
– порожньо.
На початок 2010-го мережа
аптечних підприємств Чернівецької області нараховувала
135 аптек, 108 аптечних пунктів
і 8 аптечних кіосків. Порівняно із
показниками на 1 січня 2009-го,
аптечна мережа зменшилась на
2 аптеки, 3 аптечні пункти та 4
кіоски.
Товарооборот фармацевтичних, медичних, ортопедичних
товарів 2009-го становив 269,2
млн. грн, що на 8,7% менше ніж
2008-го. Питома вага продажу
ліків у загальному обсязі товарообороту становила 7,6%, в обсязі
товарообороту непродовольчих
товарів – 11,7%, причому більша
частина цих товарів була вироблена в Україні.
Кожний мешканець області
2009-го придбав товарів медичного призначення у середньому
на 298 грн.

Безконтрольне
ціноутворення
Отримати коментарі контрольних органів виявилося майже неможливим через відсутність у них необхідних для
перевірки повноважень. В
Інспекції з контролю за лікарськими засобами нам пояснили, що вони перевіряють лише
якість ліків, а не їхні ціни. У
податковій адміністрації, – що
вони не впливають на механізм
ціноутворення, головне, аби з
уже визначеної ціни правильно
платили податки.

У Державній інспекції з
контролю за цінами спочатку
повідомили, що про інформацію Рахункової палати взагалі
не знають, а потім ще раз розповіли про ліки з регульованими і нерегульованими цінами,
на які згадана Інспекція також
не може впливати, і запевнили, що в нашій області подібних порушень просто бути
не може:
– Торік ми оштрафували
аптеки на 15 тис. грн, – говорить
начальник Інспекції Віктор Лащак, – це дуже маленька сума,
враховуючи, що порушників
штрафують у 3-кратному розмірі, тож так банально «попадати»
– невигідно. Середні розміри
націнок у чернівецьких аптеках
– 15-20%. «Космічні» націнки
на ліки, якщо такі є, – справа
рук виробників, а не продавців.
Наприклад, коли дві фірми виготовляють окремі компоненти
ліків, третя – змішує, а четверта
– упаковує. Відповідно, кожна
з цих фірм робить «накрутку»,
плюс націнка в аптеці, тож маємо
високу ціну, але 300% – це щось
захмарне! До вартості імпортних
ліків додають ще й витрати на
розмитнення, які часто-густо
більші за ціну товару.
На жаль, про які саме медпрепарати йшлося в прес-релізі Рахунковій палаті, не зазначено, так само як і підстави для
перевірки. Бо ж контролювати
продаж ліків, на які не поширюється державне регулювання
цін, як виявилося, не має права
жодна установа. Тобто, грубо
кажучи, аптекар може робити,
що йому заманеться, не порушуючи закон. З цієї точки зору,
300% перестають здаватися
захмарними. Особливо, коли
своєю совістю фармацевти
користуються нечасто.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

голос вулиці

Надія, пенсіонерка:
– Дуже високі ціни на
лікарські препарати, для пенсіонерів – взагалі непідйомні.
Ліки, для мене життєво необхідні, коштують від 80 грн,
а їх вистачає лише на кілька
днів. Не знаю, що далі робити: адже пенсії залишаються
такими ж.

Марія Онуфрійчук, пенсіонерка:
– Мені треба щомісяця
приблизно 300 грн витрачати
на ліки. А все так подорожчало! Заходиш до аптеки і очам
своїм не віриш: грошей не
вистачає на усі потрібні препарати. От і виходить: або не
лікуватися, або не їсти!

Валентина Зондик, пенсіонерка:
– Ліки зараз такі дорогі
– страхи Господні! – а ще як
на мою пенсію, то нема що
й казати. Наприклад, 21 грн
коштують таблетки, яких
мені вистачає на 5 днів. Це
тільки одні, а треба ще від
серця і багато інших...
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Марія, пенсіонерка:
– Пенсії не вистачає на
ліки. От я лежала в лікарні:
рік тому система коштувала
70 грн, а тепер 250. Тож як
треба лягти в лікарню десь
на два тижні, мою пенсію у
800 грн немає що показувати
на потрібні медичні препарати!

Не залишайте дітей
самих
Не згадала про це, відправляючись у гості, 32-річна мешканка
Горбової Герцаївського району:
приблизно о 23.00 залишила
вдома самих дівчинку 7-ми та
хлопчика 3-х років. Коли за дві
години мати повернулася додому,
виявила обох дітей непритомними та обгорілими: вогонь охопив
ковдру на їхній постелі, килим та
частину підлоги. Вогонь жінка загасила самотужки, дітей з опіками відвезли до районної лікарні.
Незважаючи на зусилля лікарів,
врятувати дівчинку не вдалося. Стан трирічного хлопчика
медики оцінюють як середньої
важкості. На жаль, такі випадки
непоодинокі. Невже чужа біда
нікого нічому не вчить?

Рвався у небо
39-річний мешканець Берегомета, що на Кіцманщині,
спробував по-своєму вирішити
проблему бездоріжжя: збудував
саморобний літак. Аби випробувати літальний апарат, стартував
із закинутого летовища в Шипинцях і попрямував повітрям
додому. На підльоті до рідного
села нащадок Ікара втратив контроль над апаратом і розбився при
падінні літака.

Наша міліція – четверта
У четвірку кращих управлінь
входить УМВС у Чернівецькій
області за підсумками роботи за
4 місяці цього року. За окремими
показниками правоохоронці
Буковини займають перші та
другі місця, а жоден з показників
не опускається нижче четвертого
щабля. Про це повідомив на
прес-конференції начальник
УМВС у Чернівецькій області
Микола Харабара.
Загальний відсоток розкриття
злочинів на Буковині за чотири
місяці цього року становить 86,4
%, а злочинів загально кримінального характеру – 87%.

Дві третини буковинців
миються у лазні
На Буковині лише 33,9%
помешкань обладнані водопроводом, 30,6% – ваннами
(душовими), 25,9% – гарячим
водопостачанням.
А природним та скрапленим газом جзабезпечено 89,3%
житлових помешкань. Про це
повідомило Головне управління
статистики в Чернівецькій області.
Загалом у Чернівецькій області станом на 1 січня 2010 року
нараховується понад 324 тис.
квартир.
На 1000 мешканців краю
припадає в середньому 360 помешкань, а на одного жителя в
середньому – 22,3 м2 загальної
житлової площі.
Частка приватного житлового
фонду в загальному його обсязі
становить 97%, комунального
– 1,9%, державного – 1,1%.
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...Празниково вбрана, зі свяченим кошиком у руках поверталася з
Великодньої служби 57-річна Катерина Копчук, самотня жінка з хутора
Верхні Стайки. Щоби потрапити додому, долала дорогу, розбиту
багатотонними лісовозами. Та не втримала рівноваги і... з півгодини
борсалася в калабані з багнюкою півтораметрової глибини.

...Проїжджаючи автобусом два тижні тому дорогою, що веде
вздовж Черемошу до хутора Межиброди, який є справжнісіньким
фруктовим раєм посеред Карпат, журналісти від жаху закривали
очі. Менше метра відділяло колеса авта від стрімкої кам’яної прірви.
І при цьому жодного натяку на огорожу!

На хутір чи прямо в рай?

Дороги в горах, без перебільшення, – дороги життя. Але
вони можуть стати і дорогами смерті
Щоби трагедія не
повторилася
Дорога до Межибродів та ще двох
віддалених хуторів Підзахарецької
сільської ради Путильського району
вкрай небезпечна. Вона відвалюється
цілими шматками, стрімко падаючи
донизу крутими берегами річки. І ніхто
не знає, коли зсув з обвалом станеться
наступного разу.
Авторка цих рядків уперше потрапила до Межибродів 10 років тому. Мушу
сказати, що шлях до хутора за цей час
суттєво мінявся. Ще й не одноразово,
бо він постійно рухається, видозмінюється і сповзає вниз, стаючи все вужчим
і вужчим. З другого боку його стіною
підпирають скелі.
Щоправда, до Межибродів можна
потрапити і через навісну кладку, що
пролягає над Черемошем. Але це буде
величезний гак, десь кілометрів на 1012, якщо добиратися від центру Підзахаричів, де у місцевій школі навчаються
діти з хуторів.
Утім, кілька років тому навісний міст
теж перебував у аварійному стані. Його
зремонтували тільки після того, як з
нього мало не впала в річку колишня чи
то голова чи секретар сільради.
А знаєте, чому Підзахаричі вважаються найбільш самобутнім селом
Путильщини? Бо воно зберегло свою
автентичність і традиції. Його мешканці тривалий час жили відгороджено
від світу. Проїхати до них можна було
тільки через перевал Німчич. Тож
узимку захарецькі гарці, як їх іще називають горяни, практично були відрізані від усіх.
Але наприкінці 60-х на Путильщині
сталася трагедія. У прірву впав автобус
з дітьми. Ця історія-трилер дала поштовх до будівництва дороги між Вижницею і Путилою. Таким чином Підзахаричі приєдналися до цивілізації.
Але не його хутори. Не хочу накаркати,
але дорогу між Межибродами і Підзахаричами я назвала би дорогою смерті.
Щоправда, мешканці хуторів навпаки
називають її дорогою життя. Бо саме
вона зв’язує їх з «великою землею». А
ще – дає їм туристів, які приїжджають
сюди з відусюди й навіть із Москви. В
один голос гості зізнаються, що такої
краси ніде не бачили. Та ніхто з них
не підозрює, в якому екстримі живуть
гуцули. Та й туристи, зрештою, якщо
надумають помандрувати до центру
села чи поїхати на машині в Кути або
в Путилу, дуже ризикують...

Прогулянка з користю і не
без моралі
Старовинний Банилів-Підгірний
– найбільше та найрозкиданіше село
Сторожинеччини з 4 тисячами жителів
і 1239 дворами, – має 10 хуторів.

Сусідки Марія ГЕРАСИМЮК (зліва) та Людмила ТАТУЛИЧ з дітьми: рідко бачать гостей

Краса довкола незрівнянна: невисокі гори, вкриті лісом, гриби та ягоди,
дзвінкоголосі струмки, між якими
чимало лікувальних, звірина. А повітря
– не надихаєшся. Недарма ж на початку
70-х минулого століття Леонід Брежнєв
мав намір саме тут збудувати для себе,
коханого, санаторій. Тепер тут зводять
туристичні котеджі нові українці.
Однак село, на жаль, ще не газифіковане. А, може, й на краще. Не здивуюся, коли невдовзі тут опанують нові
альтернативні джерела енергії. Бо дуже
непосидючий та активний у селі голова – Валерій Антонович Абрамчук.
Сільська рада тут – центр усього життя, організатор добрих справ. У цьому
згодом переконалася. Та вже достатньо
того, що за підсумками минулого року
Банилів-Підгірний переміг у районному та обласному конкурсах «Населений пункт найкращого благоустрою і
підтримки громадського порядку» (ІV
категорії – села). А нещодавно стало
відомо: наші земляки – бронзові призери Всеукраїнського конкурсу.
– Торік ми вдягли в асфальт центральну вулицю села, зробили ливньовку. На ці 2,3 кілометра пішло 3,3
млн. грн, – з гордістю розповідав сільський голова. – А ще 7 кілометрів доріг
у бік хуторів загравіювали. Накрили
гімназію дахом і обладнали в при-

міщенні сучасний туалет. Відремонтували заклади культури, єворемонт
зробили в амбулаторії. Там, до речі, є
і душ, і туалет.
Отож, коли відомий на Буковині
лікар-онкогематолог Михайло Гнатюк
запропонував прогулянку на свою малу
Батьківщину, я з радістю погодилася.
– Їдемо до найгарнішого села,
– сказав. – Ось тільки умови, в яких
живуть люди, викликають певні питання. Діти ходять до школи за 5-10
кілометрів. І жодна «швидка» чи
пожежна машина до хуторів не добереться. Там навіть коні з фірою за
поганої погоди не проїдуть: настільки
глибокими є рівчаки на дорозі, що їх
утворили машини з кругляком, який
везуть із заказника «Зубровиця».
...І ми поїхали курною дорогою, на
якій стіною стоїть туман пилу від попередньої машини.
Зупинка перша: обійстя родини
Штефюків. Лівія Михайлівна, Дмитро Васильович та четверо їхніх дітей
мешкають на хуторі Плай, де стоїть ще
із десять- двадцять хат.

«Рубати ліс хочуть усі, а
робити дорогу – нікому»
Вмикаю диктофон. Пані Лівія розповідає:

– У нас багато хуторів, а шкільний
автобус – один. Отож, якщо діти двох
хуторів, приміром, Гільчі, Плаю та
Кошелівки їдуть до школи, то з хутора Поляни йдуть пішки. Шкода,
що в школи забрали машину, хоча
батьки просили районне шкільне начальство її залишити. Бо ж дітям доводиться довго чекати на транспорт.
Щоби потрапити на 9-ту до школи,
вони встають о 5-ій. А повертаються
після 17-ої. Та й солярку не завжди
дають. Утім, цього року возили дітей
справно. Хоча раніше часто не було
підвозу.
Але найболючіше наше питання
– дороги. Через них діти за поганої
погоди та взимку, коли болото та
ожеледиця, ходять до школи пішки.
Від нас це 5 км, а з Кошелівки вдвічі
більше. І це тільки в один бік.
За ці дороги ми говоримо постійно, просимо, плачемо. Вже якось і
дорогу перекрили лісовозам. Після
цього закидали гравієм найбільші
ями. Трактор пройшовся й ми вручну
розрівнювали. Щоправда, минулої
осені налагодили дорогу до центру
села. Бо вже й автобусники відмовлялися нею їхати. А зараз сюди йде
навіть автобус із Мигова.
Закінчення на 7 стор.
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На хутір чи прямо в рай?
вієм, то потім розіб’ють іще більше.
Люди, з якими спілкувалася, в
один голос казали, що лісовози, як
на збитки, їду ть переважно тоді,
коли мокро та йде дощ або тане сніг.
І всі як один згадували колишнього
лісничого Михайла Григоровича
Рибака. Мовляв, якби він тут був,
то такого б не допустив. Навіть ходили до держлісгоспу із проханням
повернути Рибака. Бо нинішньому
лісничому Роману Марарашу, за
словами хуторян, як до лісу, так і до
людей байдуже.

Офіційно

Ех, дороги!..

Закінчення. Поч. на 6 стор.
Скаржилися ми і сільському голові, що приватні підприємці, які возять
ліс, розбивають дорогу. То Валерій
Антонович порадив нам спирати їхні
машини, бо вони, мовляв, нічого селу
не платять. А ось нещодавно їхала машина з лісом і так високо завантажена,
що пірвала проводи, яблуні зчухрала.
Понаварюють стойок догори, вже небо
чіпляють! Раніше тільки по 12 кубів
возили, а зараз по 18-20. Має ж бути
якась міра!
Пригадую, коли ще за радянських
часів був лісопункт, то його працівники наперед, за 3 дні до рубки, робили
дорогу. А вже потім починали рубати
та вивозити ліс. А нині ніхто не хоче
робити дорогу, лише лісовози йдуть
та йдуть. Хто купив ділянку лісу, той
і везе.

«Як ви терпите це, люди?»
Між Плаєм і Кошелівкою мешкає
Зінаїда Татулич із двома дітьми. Коли
записувала розповідь пані Лівії, Зінаїда саме проходила повз сусідчин двір:
поверталася з магазину. Жінка досить

лотом, приходить по горло в багнюці.
Але тим, хто живе за нами, ще гірше.
Там такі глибокі колії, що висипали 2
машини шутру, а це нічого не дало, бо
навіть дорогу не вирівняло.
Господи, скільки ми просимо, щоби
не возили ліс, коли мокро... А ніхто нас
не хоче чути.
Втім, голова сільради якось дав 2
машини шутру, але ним так і не вдалося
засипати калабаню – така глибока.
Їхав мій кумнат з міста й обірвав машину: вона повністю провалилася у
рівчак. Він лише знизав плечима: як
ви терпите це, люди?!
У нас є спеціаліст, який збирає
молоко від людей. То він не годен
проїхати цією дорогою з баняками. А
чоловік, чия земля поруч, не дозволяє
своєю ділянкою об’їхати, бо це його
пай. Раніше були стежки, якими можна було пройти навпростець. А тепер
це паї, усе пообгороджено.
32-річна Людмила Татулич та її
сусідка 34-річна Марія Герасимюк
живуть на самому кінці Кошелівки. У
Марії троє дітей, а Людмила чекає на
третій подарунок долі. Обидві скар-

Ходити пішки корисно для здоров’я, але тут ходити не хочеться

емоційно підтримала свою сусідку:
– У мене двоє дітей, син ще ходить
до школи, а це 10 кілометрів. Іде бо-

жаться на те, що діти мусять ходити
до школи в гумаках, від яких болять
ноги. А дорогу якщо й посиплять гра-

Натомість сільський голова Валерій Абрамчук, узявши з собою
депутата сільради та райради Василя
Микайла, землеміра Дмитра Козьмича та лісників держспецлісгоспу АПК
Дмитра Мотовильця й Сторожинецького держ лісгоспу Івана Гнатюка,
виїхав туди, де сталася неприємна
пригода із Катериною Копчук. На
місці, у присутності автора цих рядків, вирішував з ними, що можна в

Замість епілогу: «Щоби
жінки не родили під
вільхами»
Михайло Гнатюк – людина рідкісної душі. Він уболіває не тільки за своїх
маленьких пацієнтів, хворих на рак та
лейкемію, а й за колишніх односельців. Бо звик реагувати на чуже горе.
Тому й бідкався з приводу майбутніх
пологів Людмили Татулич: а що, коли
ускладнення?
45 років тому сам Михайло Григорович побачив світ тут, на Кошелівці,
під... вільхою. Не дійшла його мати
до пологового відділення. Пуповину
камінням розбивала донька лісника.
А мешкала багатодітна сім’я Гнатюків у лісі, де нині починається заказник
«Зубровиця». І ловив він хлопчиком
раків і форель, а косулі, благородні
олені та зубри заглядали до них на
подвір’я. Тепер же руслом потічка
Великої Кечери 1,5 кілометра тягнуть
ліс волоком. Річечки, що впадають до
Малого Сірету, захаращені залишками
зрубаної деревини, яка там і гниє. З

У струмку через який проїхали, форель уже не водитиметься

цьому випадку зробити, як порятувати ситуацію. Відтак зателефонував до
головного інженера Сторожинецького держлісгоспу та домовився з ним
про машини та грейдер для подальшого ремонту доріг.
На глибоке переконання Абрамчука, дорогу мають робити ті, хто
її розбиває, тобто держспецлісгосп
АПК та Сторожинецький держлісгосп. «А ми як можемо ремонтуємо
її, – каже. – Бо проблема сьогодні
ще й у відсутності гравію. Взяти його
ніде, вибірка з русел річок заборонена, а сухого кар’єру нема». На думку
голови, треба, мабуть, створити в
області комісію, яка знайшла б місця
на річках, де дозволялося б вибирати
гравій на ремонти місцевих доріг».
Водночас Валерій Антонович визнав,
що дорогу треба розширити, а для
цього вирішити проблему із землею
та власниками паїв.
Стосовно перенавантаження фіскарсів, як місцеве населення називає
лісовози, то за цим мають стежити
лісівники. Адже йдеться про техніку
безпеки: кругляк може просто не
втриматися на машині...

машин і гусеничних тракторів до води
потрапляють мастила і бензин... Тож не
дивно, що в українських річках форелі
практично вже не залишилося. Хотів
п. Михайло купити малька за кордоном, щоби зарибнити струмочки, але
усвідомив, що в таких умовах форель
не виросте.
А ще до Михайла в гості приїжджали лікарі з Швейцарії. Був серед них і
спадковий бровар, чиї предки варять
пиво з 18 століття. Тож він зацікавився
одним струмком: зробив аналіз води
і повідомив, що коли б в якомусь із
струмочків дебіт води був 800 л на
добу, а саме така кількість забезпечує
рентабельність, то їхнє славетне пиво
«Карлсберг» сховалось би!
– Такий багатий край маємо! – наголошує Михайло Григорович. – Та
чи бережемо? А ще одна особливість
нашого села в тому, що тут багатьом
дітям дають вищу освіту. Люди тягнуться до світла. Їм просто треба трошки
допомогти...
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії», член
громадської екололічної ради при
держуправлінні охорони навколишнього
природного середовища
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тиждень, що минає

7 травня – Від селевих потоків
у горах Афганістану загинуло понад
100 людей.
8 травня

– В Ісландії в Інтернет-магазинах за 75 фунтів стерлінгів
продають вулканічний попіл.

9 травня – Трагедія на шахті
«Распадская» в Кемерово. Від вибуху
газу загинуло 52 людини.
10 травня – ЄС створив антикризовий фонд для країн Європи у
розмірі 750 млн. євро.
11 травня – Катастрофа літака
у лівійському Тріполі. Загинули 94 пасажири і 11 членів екіпажу.
12 травня – Фінал розіграшу
Ліги Європи: іспанська «Атлетіко»
– англійська «Фулхем».
13 травня – Новим прем’єром
Великої Британії став консерватор Девід Кемерон.
хронограф

14 травня

1853 – у США запатентоване згущене молоко. Народилися: Данте Аліг’єрі,
поет Епохи Відродження (1265), Вільгельм Стейніц, перший офіційний
чемпіон світу з шахів (1836).

15 травня

1115 – На Русі засноване перше
православне свято – День пам’яті князів-страстотерпців Бориса й Гліба. 1905
– Засноване місто Лас-Вегас – столиця азарту. 1928 – На екранах уперше
з’явився Міккі Маус. Народилися: Ілля
Мечников, фізіолог і патолог, Нобелівський лауреат (1845), П’єр Кюрі, фізик
(1859).

16 травня

1929 –У США відбулася перша церемонія вручення «Оскарів». 1966 – У
Китаї оголошений початок «культурної
революції». Народилися: Ігор Сєвєрянін, поет (1887), Юрій Шевчук, рокмузикант, лідер гурту «ДДТ» (1957).

Версії

Прапори на
трусах
Наближення чемпіонату
світу з футболу відчувається все сильніше. Провідні футболісти збірних,
які боротимуться за Кубок
світу, на прохання відомого
фотографа Енні Лейбовіц
взяли участь у фотосесії для
журналу «Vanity Fair».
Португалець Кріштіану
Роналду, котд’івуарець Дідьє Дрогба, камерунець
Самуель Ето’О, ганець Саллі Мунтарі, американець

Лендон Донован, а також
бразильці Кака й Пато, роздягнувшись до трусів кольорів національних прапорів,
показали свою національну
приналежність. Акція має
привернути увагу представниць слабкої статі до головної спортивної події 4-річчя.
Чемпіонат світу стартує 11
червня зустріччю збірних
ПАР і Мексики, а португальці зіграють з командою
Кот д’Івуару 15 червня.

Нікулін у Баку
Влада столиці Азербайджану намагається залучити
туристів до історичного центру міста. Незабаром на місці
зйомок фільму «Діамантова рука» – Старому місті
або «Ічері Шехер» з’явиться
пам’ятник відомому акторові
Юрієві Нікуліну.
Пам’ятник буде встановлений на місці, де герої Нікуліна і Миронова падали з
криком «Чорт забирай» біля
«аптеки» контрабандистів.
Ічері Шехер, що зберіг унікальний історичний вигляд,
завжди користувався великим попитом у кінорежисерів. З відомих кінолюбителям
стрічок тут знімали також

фільми «Айболить-66», «Людина-амфібія», «Тегеран-43»,
«Не бійся, я з тобою».

Люди як жаби…

17 травня

1718 – Англійський юрист Джеймс
Пакл запатентував перший у світі
кулемет. 1861 – перше у світі турбюро
відправило в поїздку першу тургрупу
(від Лондона до Парижа). Народилися:
Сандро Боттічеллі, художник (1445),
Анрі Барбюс, письменник (1856), Жан
Габен, актор (1904).
Міжнародний день музеїв
1804 – Наполеон проголошений
імператором Франції. Народилися:
Омар Хайям, перський поет, математик,
філософ (1048), Микола II, останній російський імператор (1868), Іван Павло
II, Папа Римський (1920).

19 травня

20 травня

1874 – Леві Штраус випустив на
ринок блакитні джинси. 1875 – у Парижі 17 держав підписали Метричну
конвенцію про впровадження єдиної
метричної системи. Народилися: Оноре
де Бальзак, письменник (1799), Олексій
Туполєв, авіаконструктор, розробник
літаків ТУ (1925), Джо Кокер, рокспівак (1944), Шер, співачка, акторка,
володарка «Оскара» (1946).

Влади американських
штатів Мічиган і Небраска
шукають грошей для своїх
ослаблених кризою бюджетів. Збираються обкласти
податками, зокрема, салони
краси для тварин. Завдяки цьому, а також деяким
іншим новим податк ам,
планують заробити до $1,5
млрд.
У Небрасці новими податками обклали служби
знайомств і вуличних чистильників взуття. А влада

штату Мен вирішила оподаткувати к лоунів. 5%-й
податок хочуть накласти на
артистів, які виступають на
виставах для дітей, а також
магів і жонглерів.

А думали, що це
Нессі!

У Мексиканській затоці
зафіксували на відео одного
з найбільших глибоководних
хижаків – 6-метрову сцифоїдну медузу. Цей пурпуровий
велетень мешкає на кілометровій глибині і полюбляє
топити судна, охопивши їх
щупальцями. Професор Марк
Бенфілд з американського
університету Луїзіани наткнувся на гіганта, коли разом
з енергетиками з компаній
«BP», «Shell», «Chevron і Petrobras» обстежував глибини
Мексиканської затоки.
Медуза, що випливла назустріч апарату, мала червонувато-пурпурове тіло у
формі диска і 4 шестиметрові
шупальці. Вченим удалося
зняти тварину, поки вона
переміщалася з глибини в 996
м до 1,7 км, і спостерігати, як
медуза прикріплюється до
грунту щупальцями.
Функції її щупалець досі
не доcліджені. Одне біологам
відоме точно: ці відростки не

мають жалючих клітин, які
часто зустрічаються в інших
медуз. Тому тварина змушена
захоплювати здобич щупальцями. Можливо, саме цим
пояснюються неодноразові
напади представників цього
виду на неживі об’єкти. Торік
у листопаді поблизу Японії
медузі вдалося перевернути
10-тонний траулер «Diasan
Shinshomaru».
Медузу-велетня вперше
виявили у Мексиканській
затоці: за 110 років спостережень цих тварин зустрічали
114 раз. Вчені вважають, що
ця медуза може бути одним
з найбільших безхребетних
хижаків, які мешкають на
глибині.

Оженився на кішці

18 травня

1802 – за ініціативою Наполеона у
Франції заснований Орден Почесного
легіону. 1991 – у Кувейті суд засудив до
довічного ув’язнення чоловіка за те, що
той надів майку із зображенням Саддама
Хусейна. Народилися: Хо Ши Мін, комуністичний лідер Північного В’єтнаму
(1890), Пол Пот, диктатор Камбоджі,
лідер Червоних кхмерів (1925), Мікеле
Плачидо, кіноактор (1946).

Податок на
радість

Міжнародна група біологів розшифрувала геном
шпорцевої жаби «Xenopus
tropicalis», який містить
більше 20 тис. генів, що
кодують протеїни.
Рід «Xenopus» налічує понад 20 видів жаб, які живуть
на півдні Африки. Найбільш
відомий вид – звичайна
шпорцева жаба, яка використовується як модельний
організм у біології розвитку.
Роботи з розшифрування генома були розпочаті 2002-го.
Чорновий варіант з’явився
через 3 роки, а результати по-

переднього аналізу зібраних
даних оприлюднили тільки
зараз.
Авторам уже вдалося
ідентифікувати щонайменше 1700 генів, які відповідають генам людини,
пов’язаним з різними захворюваннями (цукровий
діабет другого типу, гострий
мієлоїдний лейкоз, алкоголізм, вроджена м’язова
дистрофія та інші). Учені
відзначили також велику
подібність значних ділянок геномів людей, жаб і
курей.

Неодружений співробітник німецької пошти Уве
Мітцшерліх одружився зі
своєю важко хворою кішкою на прізвисько Сесілія.
Чоловік пояснив, що робить
це, бо не хоче, щоб кішка
померла незаміжньою.
У Німеччині шлюби з
тваринами не реєструються, тож весільна церемонія відбулася неофіційно.
Мітцшерліху довелося заплатити 260 євро і найняти
актрису Крістін-Марію Лорі
щоби вона провела церемонію. Сесілія відреагувала на
«заміжжя» спокійно і під
час оголошення її дружиною Мітцшерліха почала
кректати.
На урочистостях з нагоди
одруження співробітника
пошти та його кішки гостей
пригощали рибою та шампанським, а для Сесілії, яка

потерпає від котячої астми,
приготували морепродукти
з селерою.
– Ми дуже близькі. Я думаю, що навіть серед людей
не завжди зустрінеш таке
порозуміння. Ми завжди все
робимо разом, – розповів
чоловік.
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Банки «плачуть»
Звіти міжнародних фінансових груп за 2009 рік
свідчать, що стан українських банків – найплачевніший серед країн Європи та
пострадянського простору.
Торік якість активів українських банків погіршувалася
найшвидше, а кількість проблемних кредитів виявилася
найбільшою – від 12 до 36%,
залежно від банку. Це трапилося через велику питому
вагу валютних кредитів і
падіння курсу гривні.

Варто зазначити, що
прогнози на поточний рік
– більш оптимістичні. Якість
активів деяких банків має покращитися.

Стипендії Героям
Від травня Герої України,
а це 109 осіб, Радянського
Союзу (71 особа) і Соціалістичної праці (702 особи), які
проживають в Україні, окрім
пенсії, щомісячно отримуватимуть по 3 тис. грн довічної стипендії, повідомив
міністр праці і соцполітики
Василь Надрага. На ці по-

треби у бюджеті зак ла дені 30 млн.
грн. Нині їм
за особливі
заслуги перед
батьківщиною доплачують майже
200 грн.

Кукурудза з
діоксином

У Держкомстату
– дефляція…
Індекси споживчих цін і
цін виробників промислової
продукції у квітні-2010 становлять відповідно 99,7% і
103%, повідомив Держкомстат України.
Ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої зменшилися на 0,6%.
Найбільше подорожчали
хліб і кондитерські вироби
з борошна (на 0,9%), найбільше ціни знизилися на

цукор і яйця (на 6,5% і 4,2%
відповідно).
Тарифи на житло, воду,
електроенергію, газ та інші
види палива зменшилися
на 0,1%.
Разом з тим, Україна
продовжувала лідирувати
за темпами інфляції серед
країн СНД, пише Держкомстат. Воно й не дивно, бо де
наша статистика розгледіла
зниження цін, невідомо…

ДАІ-шники з феном

У Дніпропетровській області співробітники Управління Державтоінспекції затримали 2 екіпажі псевдоінспекторів, які замість радарів
для вимірювання швидкості
користувалися феном для
сушіння волосся.
Побачивши здалеку
справжніх даішників, шахраї закрилися в салоні авта
і почали знімати з себе форму. В них вилучили жезли,
папки з документацією,
форму та фен для сушіння
волосся, який видавали
за радар для вимірювання
швидкості.
Підставою для їхнього
затримання стала заява,
надіслана до ДАІ від громадянина Росії. Він повідомив, що, приїхавши в
квітні до родичів в Україну, став жертвою шахраїв.
Коли близько півночі росіянин зупинив своє авто
на узбіччі, до нього під’їхав
легковик без будь-яких розпізнавальних знаків. З авта
вийшли двоє чоловіків у

формі співробітників ДАІ
і, звинувачуючи водія у порушенні правил, зажадали
терміново сплатити 1400 грн
штрафу. В іншому випадку
загрожували, що машину
не пропустять через кордон. Росіянин зібрав для
аферистів 200 гривень і 1000
російських рублів. За зазначеним у заяві номером авта
дніпропетровські правоохоронці швидко знайшли
лжедаішників.
Звичайний фен «винахідники» обгорнули ізоляційною стрічкою, прикріпили до нього велосипедний
спідометр і видавали його
за радар для вимірювання
швидкості. Самозванці найчастіше зупиняли водіїв з
Росії, Прибалтики, Білорусі
та Молдови. Звинувачуючи
водія у порушенні правил
дорожнього руху, вони складали адмінпротоколи, які
не мали юридичної сили.
Після цього шахраї вимагали сплатити штраф просто
на місці.

17

тиждень, що минає

7 травня – Український «Нафтогаз» став асоційованим членом
корпорації «Eurogas».
8 травня – Тимошенко розпочала збір підписів за імпічмент
Януковича.
9 травня – Україна відсвяткувала День Перемоги.
10 травня – Найвищий рівень
інфляції (0,4%) у квітні зафіксований в
Севастополі. На другому місці – Київ
і Чернівецька область – 0,2%.
11 травня – Тимошенко викликали до ГПУ для вручення повідомлення про порушення кримінальної
справи.
12 травня – Першим віцеспікером ВР утретє обрали комуніста
Адама Мартинюка.
13 травня – До Києва прибула чергова місія МВФ.
хронограф

14 травня

Німецькі мережі супермаркетів «Rewe» та «Lidl»
вилучили партії курячих
яєць з маркуванням «біо», в
яких виявили діоксин. За даними німецького відомства
з питань споживачів, зерно
кукурудзи українського походження постачалося до
господарств щонайменше
9-ох німецьких земель. Зерно вони начебто купили ще
взимку в одного нідерландського підприємства.
Експерт Німецько-українського об’єднання «Аграрний діалог» Гайнц-Вільгельм
Штрубенгофф вважає, що
н и н і ш н і м « д і о кс и н о в и м
скандалом» уже завдано
шкоди іміджеві України.
Водночас, зауважує експерт,
необхідно уникнути важких
економічних наслідків.
Фахівець не зміг навіть
припустити, в який спосіб
стало можливим потрапляння діоксину до кукурудзи.

Ця речовина не використовується в сільському господарстві як добриво.
До торгівлі кукурудзою
причетні приблизно 50 великих українських компаній, а також, імовірно, сотні
окремих господарств, адже
виробники теж мають право
експортувати.
В останні роки кукурудза мала одні з найвищих
показників рентабельності
в рослинництві, перевищуючи показники пшениці та
ячменю більш ніж удвічі.
Втім, це вже не перший
скандал у ЄС, у якому фігурує сільське господарство
України. 2008-го до Франції
та Іспанії потрапила партія
української олії, забруднена
мастилом. Хоча ці домішки
були визнані нетоксичними,
скандал мав серйозні економічні наслідки. Експорт
української олії був паралізований 4-5 місяців.

1905 – на Малаховому кургані в Севастополі відкрилася панорама «Оборона Севастополя» художника Франца
Рубо. Народилися: Василь Стефаник,
письменник (1871), Ярослава Стецько,
політична діячка (1920), Святослав
Вакарчук, музикант (1975).

15 травня

1157 – На бенкеті у київського
боярина Петрили отруєний князь
Юрій Долгорукий. Народилися:
Панас Саксаганський, актор і режисер (1859), Павло Скоропадський,
гетьман Української Держави у 1918
році (1873), Михайло Булгаков, письменник і драматург (1891).

16 травня

1648 – Під Жовтими Водами військо Богдана Хмельницького завдало
поразки польському війську Стефана
Потоцького. 1817 – народився Микола Костомаров, історик, етнограф,
письменник, громадський діяч, засновник Кирило-Мефодіївського
товариства. 2004 – Руслана Лижичко
перемогла на «Євробаченні-2004».
2008 – Україна стала 152-им членом
СОТ.

17 травня

Народилися: Борис Шарварко,
режисер, Народний артист України
(1929), Зінаїда Турчина, гандболістка, олімпійська чемпіонка, тренер
київського «Спартака» (1946), Ігор
Матвієнко, яхтсмен, чемпіон Олімпіади-96 (1971).

18 травня

Штраф з небіжчика
У Мелітополі на Запоріжжі співробітники
Державтоінспекції виписали штраф людині,
як а помер ла раніше
дати зазначеного в документі порушення і
навіть не володіла згаданим транспортним
засобом.
Родину покійного
мелітопольця поштою
п о в і д о м и л и п р о те , щ о
на його нерухомість нак ладається арешт через
невиплачений штраф у 300
грн за порушення правил
дорожнього руху.

Роковини депортації кримськотатарського народу з Батьківщини.
День пам’яті жертв політичних
репресій в Україні.
1876 – У Росії підписаний Емський указ, який забороняв видання
та ввезення з-за кордону літератури,
а також театральні вистави українською мовою. 1961 – засновано
Республіканську премію ім. Шевченка.

19 травня

1861 – у Сумах відкрито першу в
Україні недільну школу. 1889 – народився Микола Євшан, літературознавець і перекладач.
Як з’ясувалося, штраф
був нак ладений на іншу
людину, тезку небіжчика, а
чиновники допустили грубу
помилку, відправляючи повідомлення.

20 травня

1961 – за створення Української
робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка
Лук’яненка до смертної кари, а його
товаришів – до різних термінів позбавлення волі.

18
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«Компенсувати втрати населення через еміграційні
та демографічні складові можна лише якістю
підготовки та професійних знань молоді»
На цьому наголосив голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв
під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом
Канади в Україні паном Дж.
Даніелем Кароном, додавши: «Тому здобуття новітніх
знань в Канаді – та мета,
до якої треба прямувати
разом». Адже забезпечення
можливості самореалізації
молоді та її професійного,
кар’єрного успіху в своїй
країні – це забезпечення
розквіту країни. Пан посол відвідав нашу область
з метою участі у круглому столі з питань імміграції українців до Канади,
організованому Центром
вивчення української спадщини Саскачеванського
університету в партнерстві з
Центром канадських студій
імені Р. Гнатишина ЧНУ ім.
Ю.Федьковича.
– Ми розпочали дискусію з українськими посадовцями щодо проголошення Меморандуму про
порозуміння з питань навчання молоді в Канаді та
Україні, – зазначив пан
посол. – Йдеться про обмін
перспективними управлінцями і галузевими фахівцями для отримання ними
знань в країнах-партнерах
(канадськими – в Україні,

українськими – в Канаді).
Тобто це двосторонній процес. Я задоволений такими
інвестиціями – інвестиціями в людський капітал. Новий український уряд також
зацікавлений в підписанні
такого документа».
Окрім цього, на зустрічі
голови ОДА та посла Канади в Україні обговорювалася можливість надання
Чернівецькій області змоги
безпосередньо підключатись до проектів технічної
допомоги, що вже реалізуються в Україні Урядом
Канади упродовж 19-ти років. Йдеться про програми
Канадського агентства міжнародного розвитку (CIDA),
які спрямовуються на підтримку демократичних процесів і ринкової економіки
в нашій країні, вирішення
соціальних і екологічних
проблем, реформування у
сфері державного управління, розвиток малого та
середнього бізнесу тощо.
Пан посол наголосив також,
що відчуває надзвичайно
позитивне ставлення до всіх
ініціатив Канади в Україні:
«Нам дійсно потрібні справжні економічні стосунки».
Голова Чернівецької ОДА
підтримав високого гостя в
думці про необхідність економічної співпраці. Адже,

за його інформацією, в Чернівецькій області є лише
4 підприємства, які мають
канадський капітал, і цього
явно недостатньо. І саме ці
пріоритети розвитку регіонів визначив Президент
України, який мав зустріч
з головами райдержадміністрацій.
Співрозмовники, серед
іншого, обговорили сучасну
суспільно-політичну ситуацію в Україні. Михайло
Папієв зазначив, що вихід з
неї вбачає у євроінтеграційному поступі, забезпеченні
стратегічного партнерства
з США, ЄС, країнами «великої двадцятки», що, як і
позаблоковий статус України, викладено у програмі
Президента.
«Найбажаніший сигнал,
який ми хочемо отримати

від США, К анади та ЄС,
– підкреслив пан Папієв,
– це підтримка курсу демократичних реформ Віктора Януковича. Бо для
нас демократія – це не коли
всі говорять, а коли голос
кожного почутий. Особисто
мені дуже близький Ваш вислів про те, що «історія демократії ніколи не завершується». Справді, в України
ще довгий шлях попереду.
Канада продемонструвала
своє бажання залишатися
залученою до підтримки
демократії та верховенства
права в Україні». Канадський посол підтвердив,
що схвально сприймає конструктивні зусилля нової
влади з розбудови демократичного суспільства та поваги до думки опозиції.
Прес-служба ОДА

позиція міністерства

«Лісова галузь Буковини має значно
більший потенціал»
– На цьому наголосив Голова Держкомлісгоспу України Микола Шершун
по завершенню робочої поїздки господарствами Чернівецького
облуправління лісомисливгоспу.
На нараді за підсумками
візиту голови відомства узагальнено проблеми та визначено напрямки їхнього
подолання.
– Лісова галузь – ресурсна. Ефективне використання цього ресурсу – квінтесенція нашої діяльності,
– переконаний головний
лісівник України. – Але це
не значить, що треба більше заготовляти деревини.
Йдеться, найперше, про
раціональну її розробку,
вихід високосортної сировини. Особисто бачу шляхи
для поліпшення в методах
розробки. За два роки з нашого лексикону повинно
зникнути слово «відходи».
Є вторинна сировина, і вся
вона повинна йти в роботу.
Та ж, наприклад, технологічна тріска, яку отримуємо
після рубок головного користування.

Голова Держкомлісгоспу
вважає, що на державних
підприємствах Чернівецького обласного управління
лісового та мисливського господарства занизька
зарплата працівників усіх
рівнів. Не тільки порівняно
із середньостатистичною в
галузі, а й щодо мінімальної
в Україні. Зрозуміло, що
ресурсна галузь не повинна
так працювати. Тим паче,
йдеться про людей, праця
яких повинна гідно оплачуватися, відтак про збереження потенціалу фахівців
і потенціалу галузі загалом.
З рівнем зарплат напряму
пов’язані відрахування до
Пенсійного фонду, наповнення бюджету. Вирішення
цієї проблеми ще торік було
одним з ключових для буковинських лісівників. Однак
нині саме життя ставить
значно вищу планку.

Пріоритетом, наголосив
Голова Держкомлісгоспу,
повинна бути людина праці. Але увага й повага до
кадрів передбачає більш
якісний добір і фахове поліпшення роботи. Зокрема,
державної лісової охорони.
На зустрічі з головою
Чернівецької ОД А, ск азав Микола Шершун, визн ач ен о м і с яч н ий тес тконтроль для поліпшення
виробничих показників.
Відтак і аналіз, і підбиття
підсумків.
Крім того, з новою командою, яка прийшла до
обласної виконавчої влади,
обговорено, як спільно вирішувати проблеми лісової
галузі в залученні інвестицій.
– Якщо хтось дорікає
тим, що лісівники і заготовляють деревину, і пере-

робляють її та продають,
– то це не з добра. Так,
ніде в світі такої практики
немає. Наша робота повинна закінчуватися на фазі
головного користування.
Ми «врожай» зібрали, а
переробляти має інший.
Нам треба залучити гідних
інвесторів, яким дамо гарантію стабільного постачання – нехай працюють.
Ми повинні разом думати
про наші спільні проблеми.
Та ж таки проблема ефективного використання вторинної сировини повинна
«вписуватися» у відповідну
обласну програму.
Одне слово, лісова галузь
області має перспективу. І не
скористатися цим сьогодні
просто не можна, – наголосив очільник галузі.
Олена ЧАЙКА, прес-служба
Чернівецького облуправління
лісомисливгоспу

А ви знали?
30 цікавих, але
маловідомих фактів
про все-все
■ Перша бомба, яка впала на
Берлін під час другої Світової
війни, вбила тільки слона в зоопарку.
■ У жінок більше смакових рецепторів, ніж у чоловіків.
■ Малазійці захищають своїх дітей від хвороб, купаючи їх у пиві.
■ Древні римляни приймали присягу, поклавши руку на яєчки.
■ Перший запатентований презерватив був багаторазовим.
■ Джим Моррісон був першою
рок-зіркою, яку заарештували на
сцені.
■ Від падіння кокосових горіхів
щорічно гине близько 150-ти осіб.
■ Параскевідекатріафобія – це
боязнь п’ятниці 13-го.
■ Джимі Хендрікс, Дженіс Джоплін, Курт Кобейн і Джим Моррісон
пішли з життя у віці 27 років
■ Фільм «Титанік» обійшовся
дорожче, ніж сам корабель «Титанік».
■ Декларація Незалежності США
написана на папері з коноплі.
■ Гітлер був вегетаріанцем.
■ Перший роман, написаний за
допомогою друкарської машинки
– «Пригоди Тома Сойєра».
■ На 97% банкнот США є сліди
кокаїну.
■ Жуки на смак як яблука, оси
– як кедрові горішки, а хробаки
схожі на смажений бекон.
■ Список подарунків Сталіну на
честь його сімдесятиріччя друкувався в радянських газетах від грудня
1949-го до березня 1953-го.
■ Ватикан визнав, що земля
обертається навколо сонця, тільки
в 1992-ому році.
■ Рикання лева чути за 8 кілометрів.
■ На прапорі Ірану 22 рази повторений напис «Алах акбар».
■ З 1900 року приблизно 17000
осіб померли, подавившись зубочисткою.
■ 1945 року півень на ім’я Майк
жив 18 місяців без голови.
■ Білл Гейтс заробляє 250 доларів
на секунду, 20 мільйонів доларів на
день і 7,8 мільярда доларів на рік.
■ У стародавньому Китаї люди
закінчували життя самогубством,
з’ївши півкіло солі.
■ Найсильніша віра в безсмертя
була у кельтів. У них можна було позичати гроші за умови, що повернеш
на тому світі.
■ Якщо родзинки опустити в
шампанське, вони «стрибатимуть»
в келиху.
■ Перлини розчиняються в оцті.
■ У метелика немає шлунку.
■ У Франції, Італії та в Чилі офіційно визнане існування НЛО.
■ У стародавньому Китаї найкращим подарунком на день народження батьків вважалася труна.
■ У 1890 році з Японії до Росії
завезли статуетки мудреця Фукурімі. Це були прототипи найбільш
російського сувеніру «матрьошки».
Підготувала Емма АНТОНЮК, «Версії»
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Стусани й копняки як
мистецтво та містика

Бойового гопака в Чернівцях навчає внук охоронця цісаря Франца Йосифа ІІ
Початок:
Засновник і Верховний
Учитель Бойового Гопака – Володимир Пилат. Його першими
навчителями були найрідніші:
батько, який досконало володів
боротьбою, і дід –особистий
охоронець цісаря Франца Йосифа ІІ, а також учителі східних
бойових мистецтв.
Перш ніж розпочати відродження бойового гопака,
Володимир Пилат протягом
17-ти років вивчав кіокушин
карате, був сенсеєм. Паралельно з кіокушином досліджував
годзю-рю, соне, шотокан карате, кік-боксинг, джиу-джитсу
та айкідо.
Відроджувати бойовий гопак учитель розпочав у 1985ому. Того ж року він започаткував експериментальну школу з

дослідження гопака як бойового мистецтва. Молодь зацікави-

лася відродженням козацького
лицарського єдиноборства.
1989-ого у Львові Володимир
Пилат провів перший на території СРСР з’їзд козаків. А
від 1990-го розвиток бойового
гопака відбувався під егідою
фольклорно-спортивної асоціації «Галицька Січ», яку створив
і очолив пан Пилат. «Галицька
Січ» першою офіційно розпочала поширення Бойового
Гопака в Україні, тоді ще УРСР.
Слід урахувати, що Україна
стала незалежною тільки 1991го року, тож уся праця учителя
з відродження національного
бойового мистецтва була надзвичайно ризикованою для
його кар’єри та життя...

Основи:
Загалом у бойовому гопаку
є 7 рівнів. Найвище звання
– волхв або учитель.
Існує 4 напрямки розвитку
бойового гопака: оздоровчий, культурно-мистецький,
спортивний і власне бойовий.
Оздоровчим гопаком можуть
займатися люди будь-якого
віку. Прихильники культурномистецького беруть участь у
фестивалях, презентаціях та
інших показових виступах.
Спортивний дає можливість
брати участь у міжстильових
змаганнях, зокрема, в універсальних змаганнях у восьмикутнику (боях без правил). А
власне бойовий гопак – це володіння різними видами зброї:

булавою,шаблею, ціпом, серпом, топірцем, списом, косою
та палицею.
Стрій у бойовому гопаку
по-справжньому козацький
– шаровари та вишиванка.
А тренуватися треба в чоботах. Тоді й стопа не болітиме
від удару, та й не порівняти
удар чоботом і голою ступнею.
Зачіска бійців залежить від
майстерності – чим вищий
розряд, тим коротша стрижка. Козаки-характерники й
волхви носять чуби на голеній

голові. Багато хто вважає, що
козаки були пияками й тільки й те й робили, що люльку
палили. Бійці це заперечують.
Тобто, козаки справді палили
люльку, але був у ній не тютюн, а пахучі трави, якими
вони відганяли комарів. Тож,
прихильники гопака не палять
і не п’ють.
Заняття починаються з молитви, потім бійці співають
козацьких пісень. Усі прийоми
мають рідні, а не запозичені назви. Наприклад, удари руками

іменуються «стусанами», ногами – «копняками». І тільки, на
вищих етапах вивчається бій з
холодною зброєю.

Таїна:
Літописи свідчать, що волхви та характерники, (яких називали також вояками Харіями)
«співпрацювали» з енергією
природи: могли наводити гіпноз (ману) на супротивника або
ж довго перебувати під водою
без повітря.
Емма АНТОНЮК, «Версії»

опозиція

Юлія Тимошенко:

«В Україні відбувається
полтергейст»
8 травня лідерка однойменного блоку Юлія Тимошенко відвідала
Івано-Франківськ. Під час прес-конференції опозиціонерка Тимошенко
назвала губернатора Франківщини «покидьком» і зізналася в тому, що
формувала свій уряд не на професійній основі.
«В Україні відбувається якийсь
полтергейст», – заявила Тимошенко.
Причина цього безладу, за словами
Тимошенко – «антиукраїнська діяльність Януковича». Його діяння
проти України підтримує голова
Франківської ОДА. Певне, тому й
прес-конференцію Леді Ю розпочала словами: «...Ваш губернатор
– покидьок»
« М о я п о м и л к а – ф о р му в а н н я
уряду не на професійній основі, а на
партійній».

Взагалі-то, на партійні «граблі» наступила не тільки Тимошенко, адже
нинішній уряд регіоналів сформований
за таким же принципом.
Тимошенко наголосила, що під
час кризи вона керувала урядом «без
губернаторів, без більшості в уряді, без
Нацбанку і без Президента», і додала:
«Якби в кризу прем’єром був Азаров,
– ми сьогодні були б схожі на Грецію».
Леді Ю також розповіла, що її не
спокушають ані депутатські привілеї,
ані партійна недоторканність. Вона
підкреслила, що добиватиметься до-

часних парламентських виборів лише
для того, щоби в парламент прийшли
«справжні патріоти України».
«Замість того, щоби боротися за
Україну, він боровся проти мене. Помилкою Ющенка була не Тимошенко, а
війна проти Тимошенко».

Наразі лідерка БЮТу поставила
собі за мету об’єднати всі демократичні сили, аби створити Комітет
захисту України, який зможе представити достойну парламентську
опозицію.
Емма АНТОНЮК, «Версії»,
Чернівці-Івано-Франківськ-Чернівці
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Диво китайської медицини:

прийшли на милицях, а додому повернулися без них
Хто він – майстер Цзінь Вейчен? Лікар, цілитель,
терапевт, який володіє особливими таємницями
лікування за допомоги медичних препаратів
«Тяньши»? Гадаю, що чернівчани, які прийшли на
власні очі побачити процес одужання людей від рук
майстра Цзіня, навряд чи дійшли спільної думки,
але, безсумнівно, погодилися з тим, що, як написано
у «Святому Письмі»,«зцілися сам і біля тебе тисяча
зцілиться».
Ще не так давно майстер
Цзінь Вейчен був звичайною
людиною із сотнями болячок та вагою у 45 кг. Але він
знайшов свій шлях зцілення. І
тепер лікує безнадійно хворих,
щедро даючи рекомендації, як
бути молодим і здоровим. Уже
протягом 10 років Цзінь Вейчен мандрує світом і... дарує
людям життя.
– Ви можете не вірити у це,
але я вам доведу на прикладі,
як можна вилікувати людину
просто тут, – говорив Цзінь
Вейчен, стоячи на сцені Академічного палацу.
Майстер запросив на сцену
охочих вилікуватися саме зараз.
Кілька людей із проблемами

та пришвидшуючи ходу. При
цьому дехто запевняв, що в
них уже не болять ні спина, ні
ноги. А тих, кому ще заважало
певне відчуття дискомфорту,
майстер запевнив: усе швидко
минеться, не сумнівайтеся.
Ваш добрий лікар – Настрій, а найкраща лікарня в
цілому світі – кухня у вашому
домі.

опорно-рухового апарату з
допомогою палиць і милиць
важко зійшли сходами на сцену.
Майстер розпитав про їхні болячки та взявся до лікування.
Спочатку «пройшовся» больовими точками спини та ніг
пацієнтів. Потім запропонував
їм... чаювання. Добровольці
просто на сцені попили «Антиліпідний чай» і їх посадили
«верхи» на спеціальний апарат
для балансування енергії виробництва «Тяньши».
Через деякий час майстер
наказав пацієнтам підвестися
та пройтися самостійно, без
допомоги милиць. Люди, як
не дивно, виконали завдання, повільно проходжаючись

Звідки беруться хвороби?
Вейчен пояснює це так: усі
наші недуги приходять до нас з
їжею та питвом. Жирні страви,
м’ясні продукти, холодна вода
закладають в організмі фундамент для них.
Ще одну таємницю витривалості та працездатності організму розкрив майстер Цзінь:
якнайбільше споживати води
та, як не дивно, якомога менше
їсти. А при можливості частіше
голодувати. Він зізнався, що
часто нічого не їсть, а снідає
хіба що кавою – це дозволяє
йому добре почуватися у безперервних поїздках.
Крім того, настрій та здоров’я, на його переконання,
міцно пов’язані із характером

людини. Китайський майстер
порадив не зациклюватися
на своїх хворобах. Адже що
більше ми про них думаємо та

розповідаємо про них іншим,
то більше потрібно буде часу
для одужання.
Іванна МАЗУР, «Версії»

cенсаційне відкриття

За комп’ютером можна схуднути
Тренування у спортзалі – це добре, але це не
єдиний спосіб тримати себе у формі. Жестикуляція,
нетерпляче притопування ногою, повільне ходіння
– усе це вправи NEAT, Non-Exercise Activity
Thermogenesis.
На початку нинішнього
століття професор Джейс Левін з відділення ендокринології клініки Майо (Рочестер,
штат Міннесота, США) розпочав дослідження ефекту
«теплоутворення без активних
фізичних навантажень – NonExercise Activity Thermogenesis».
Нині багато експертів вважає,
що NEAT може кардинально
змінити життя людини, яка
значну частину часу проводить
за комп’ютером.
Уявіть собі кафе, в якому за
одним столиком обідає огрядний чоловік старшого віку. Уся
його діяльність – монотонні

рухи рукою, в якій він тримає
ложку чи виделку. А за сусіднім столиком сидить компанія
молодих жінок. Вони спілкуються, постійно соваються на
своїх стільцях, посміхаються,
супроводжують розмову жестами. Чи варто запитувати, хто
витрачає більше енергії?
Наш організм витрачає
енергію у трьох напрямках.
Загальний обмін речовин – це
енергія, що витрачається на
дихання, серцебиття, роботу
всіх систем та органів. Другий
шлях – енергія, потрібна на
травлення. Третій – термогенез
(теплоутворення, що супрово-

дить фізичну активність), за
якого енергія може бути витрачена під час активних фізичних
навантажень у фітнес клубі
– або ж на спонтанну рухову
активність під назвою NEAT.
Для більшості міських мешканців саме NEAT стає засобом
спалення енергії. Професор
Левін вважає, що від 15% (для
людей, що ведуть сидячий
спосіб життя) до 50% (для тих,
хто веде дуже активне життя)
енергії витрачається саме на
NEAT. І навіть мінімальні перебудови у способі життя можуть
підвищити NEAT у середньому
на 20%.
Пересічна людина витрачає за допомоги NEAT утричі
більше калорій, ніж на активне фізичне навантаження.
Фахівці вважають, що зниження ваги і підтримання її в
нормі багато в чому залежить
саме за рахунок збільшення

Лікар-хірург, досвід роботи – 30 років
Власна методика лікування:
■ судинних захворювань ніг сучасними методами, покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз,
облітеруючий ендартеріїт, діабетична ангіопатія, хвороба Рейно);
■ суглобів, багаторічних незагоюваних трофічних виразок ніг, фурункульозів та інших гнійних захворювань, врослих нігтів, гемороїв,
грибкових уражень нігтів.
■ Знімає гострий біль при різних захворюваннях рук, ніг, спини, попереку, застосовує озокерит під час лікування на прийомі та вдома.
■ Очищує печінку (після жовтухи, алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь).
Прийом відбувається в понеділок, середу, п’ятницю від 14.00 до 16.00.
Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. І. Вільде, 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я.
Моб. тел. (050) 507-51-38, Олександр Іванович.
Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р

дрібних фізичних дій. І втілити це правило в життя не так
вже й важко: жестикуляція,
нетерпляче притопування
ногою, повільне ходіння – усе
це вправи NEAT.
Свій день в офісі можна зробити набагато продуктивнішим
за рахунок мінімальних змін:
стійте, коли можна не сидіти,
наприклад, із телефонною
трубкою, поєднайте ділову зустріч із прогулянкою центром

міста, діставайтеся потрібного
поверху сходами, а не в ліфті.
Усе це допоможе витратити додаткові 100-150 Ккал на годину
і понад 500 Ккал на день. Це
достатньо великий показник.
Думайте про рівень активності
протягом усього дня, таким
чином можна не лише досягти
бажаного зниження маси тіла,
але й підтримувати її на цьому
рівні.
Дмитро ЦАРЕНКО, Інтернет-огляд
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Продукти проти раку:
харчуйтеся з користю!
Онкологи вважають харчування одним з найважливіших
чинників, які сприяють розвиткові ракових захворювань. Від 34
до 37% випадків залежить від нього. Наші харчі здебільшого бідні
на продукти, що містять протиракові речовини та містять велику
кількість канцерогенів. Але, якщо правильно харчуватися, у багатьох
випадках це страшне захворювання можна попередити.
Морква та гарбуз: Містять велику
кількість бета-каротину (вітамін А),
який попереджає рак простати, легень, шийки матки, молочних залоз,
підшлункової залози та товстого кишечника. Для ефекту з’їдайте близько
200 г на день.

Помідори: Містять пігмент лікоптин – потужний антиоксидант, що
нейтралізує вільні радикали кисню,
які викликають рак. Лікоптин є тільки
у яскраво-червоних помідорах. Вживайте їх по 2-3 штуки на день.

Цитрусові, ківі, капуста: Багаті на
вітамін С – антиоксиданти, які запобігають онкозахворюванням майже
всіх органів, особливо раку легень,
стравоходу, шлунку, товстої та прямої
кишки, молочної залози, матки та підшлункової залози. Ефект – за рахунок
пригнічення генетичної перебудови
клітин. Рекомендується вживати 2
апельсини, 1 ківі або 30-40 г капусти
(броколі, кольрабі, цвітної, морської)
на день.

Чорнослив: Містить антиоксиданти
та волокна, за рахунок яких організм
на ранніх стадіях здатен боротися з
раком. Рекомендується щодня з’їдати
по 5 сухофруктів зранку і ввечері.

Часник: Багатий на селен – мікроелемент, який захищає від канцерогенів більшість органів, особливо шлунок, товсту кишку, стравохід, ротову
порожнину, молочні залози та шкіру.
Профілактична протипухлинна доза
– 1-2 зубки на день.

Висівки: Пшеничні, кукурудзяні,
вівсяні та рисові висівки містять «баластні речовини», які попереджають
виникнення раку кишечнику (вживайте щодня 350 г).

Редис, селера, редька, хрін: Містять індоли та ізотоціанати – потужні
антиканцерогенні речовини. Ефект
виникає, коли щоденно з’їдати 5060 г цих продуктів.
Тунець, лосось, макрель, сардини:
Багаті на вітамін D, який пригнічує
утворення та ріст судин, що живлять
пухлину. А омега-3 жирні кислоти
підвищують протипухлинний імунітет.
З’їдайте щоденно не менше 150 г цих
морепродуктів.
Червоне сухе вино: Володіє протираковим ефектом (перш за все, для
нирок) за рахунок великої кількості
квертецину. Профілактична доза
– 100-200 г.

творчі
оздоровчі

Вітамінний морс
100 г журавлини розім’яти, залити 0,5 л березового соку, довести до
кипіння, остудити, додати кілька ст.
л. меду і пити маленькими ковтками
протягом дня. Такий морс особливо
рекомендується людям похилого віку.
Кис лі продукти краще очищують
судини.
Цей напій корисний при весняному гіповітамінозі: і в журавлині, і в
березовиці багато вітамінів.

Антидепресант із полину
300 г полину мілко нарізати та поварити в 1,5 л березового соку 5 хвилин. Додайте 5 ст. л. меду. Вживайте
по 1 ст. л. 3 рази на день протягом
3-х днів. Потім на 3 дні обов’язково
зробіть перерву. Полин містить туен
– речовину, яка може спричиняти
галюцинації. Вживайте ще 3 дні. Така
терапія активує ферментну активність
печінки. За рахунок цього організм
прочиститься.

Від кашлю та недокрів’я
Цибуля: Містить квертецин, який
не руйнується під час термічної обробки, зменшує утворення злоякісних
клітин (перешкоджає мутаціям), особливо в молочних залозах, простаті,
яєчниках. Гарний ефект – при щоденному вживанні 40-50 г.

Горішки: Здійснюють протиракову дію за рахунок впливу вітаміну Е
(профілактична доза – близько 150 г).
Вітаміну Е також багато у рослинних
оліях (їх рекомендується вживати по
50 г на день.)
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У молодій кропиві міститься
кремній. Ця речовина зміцнює легені. Тому рецепт особливо цінний для
тих, у кого ослаблені легені. Пропустіть через м’ясорубку 200-300 г кропиви та залийте її березовим соком.
Якщо соку налити багато і додати
подрібнені зварені яйця – отримаєте
весняний зелений борщ. Якщо соку
додати лише 200 мл, вийде концентрований напій. Вживають його по
50 мл на день протягом 2-х тижнів.
Такий напій корисний людям, що
страждають на недокрів’я. Не можна
вживати ці ліки тим, у кого загустіння
крові та тромби. Це сильнодіючі речовини, тож перед уживанням краще
порадьтеся з лікарем.

Подарунок для
щитовидної залози
300-400 г будри плющевидної поріжте якомога дрібніше, залийте гарячим березовим соком (нагрійте його
до 60 градусів), настоюйте протягом
10 хв, процідіть і випийте. З трави,
що залишилася, зробіть компрес та
прикладіть його до щитовидної залози
на 15-30 хв. Робіть такі компреси протягом 2-х тижнів.

Березова
олія від
артрозів
100 г березових бруньок та гілочок
прогрійте в духовці 2 години з 0,5 кг
вершкового масла. Дайте остигнути,
процідіть через тканину і натирайте
цілющою маззю хворі суглоби. Така
суміш придатна для лікування артритів
і артрозів, адже у березових бруньках є
речовини, що розсмоктують солі.
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Відпустка без збереження заробітної плати
Закон України «Про відпустки» у ст. 25, 26 передбачає два різновиди відпусток без
збереження заробітної плати: обов’язкову, на вимогу робітника, і за згодою сторін

В обов’язковому порядку
надається відпустка без збереження заробітної плати:
■ матері або батьку, який
виховує дітей без матері, в тому
числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному
закладі, що має двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда – тривалістю до
14 календарних днів щорічно;
■ чоловікові, дружина якого
перебуває в післяпологовій
відпустці, – тривалістю до 14
календарних днів;
■ матері або іншим особам,
зазначеним у ч. 3 ст. 18 та ч.1
ст.19 Закону «Про відпустки»,
в разі, коли дитина потребує
домашнього догляду, – визначеною в медичному висновку,
але не більше як до досягнення
шестирічного віку, а в разі, коли
дитина хвора на цукровий діабет І типу (інсулінозалежний),
– не більше як до досягнення
дитиною 16-річного віку;
■ ветеранам війни, особам,
які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, та особам, на яких поширюється
чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту», – тривалістю до 14 календарних днів
щорічно;

■ особам, які мають особливі
трудові заслуги перед Батьківщиною, – тривалістю до 21
календарного дня щорічно;
■ пенсіонерам за віком та
інвалідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів
щорічно;
■ інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів
щорічно;
■ особам, які одружуються,
– тривалістю до 10 календарних
днів;
■ працівникам у разі смерті
рідних по крові або по шлюбу:
чоловіка (дружини), батьків
(вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер
– тривалістю до 7 календарних
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних
– тривалістю до 3 календарних
днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця
поховання та назад;
■ працівникам для догляду
за хворим, рідним по крові або
по шлюбу, який за висновком
медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, – тривалістю, визначеною
у медичному висновку, але не
більше 30 календарних днів;
■ працівникам для завер-

шення санаторно-курортного
лікування – тривалістю, визначеною у медичному висновку;
■ працівникам, допущеним
до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю
15 календарних днів без урахування часу, необхідного для
проїзду до місцезнаходження
навчального закладу та назад;
■ працівникам, допущеним
до складання вступних іспитів
в аспірантуру з відривом або
без відриву від виробництва, а
також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно
виконують індивідуальний
план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до
місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу
науки і назад;
■ сумісникам – на термін
до закінчення відпустки за
основним місцем роботи;
■ ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів
щорічно;
■ працівникам, які не використали за попереднім місцем
роботи щорічну основну та
додаткові відпустки повністю
або частково і одержали за них
грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних днів

Роботодавці теж об’єднуються
ції), який підписують голова
та секретар з’їзду (конференції). Невід’ємною частиною
протоколу є реєстр осіб, які
брали участь в установчому
з’їзді (конференції). Ус тановчий з’їзд (конференція)
затверджує статут організації
роботодавців, обирає її органи
управління, уповноважує осіб
на проведення державної реєстрації, вирішує інші питання,
пов’язані зі створенням організації роботодавців.
Участь в організації роботодавців надає власнику
можливість вступати у відносини з державою не як
окремому суб’єкту, що може
спричинити упереджене
ставлення з боку державних
органів, а через легітимну,
представницьку організацію, яка об’єднує інтереси
деяких роботодавців. Вона
має мож ливіс ть захищати
права та інтереси учасників
у стосунках із профспілками, державними органами,
органами місцевого самоврядування у сфері регулювання соціально-трудових та
економічних відносин, при
цьому Закон зобов’язує до
таких взаємовідносин.
Відповідно до положень
Закону України «Про організації роботодавців» органи
державної влади зобов’язані
брати участь у веденні колективних переговорів, що дає
змогу застосувати положення,

працівника, має бути згода
керівництва.
Щоби піти в таку відпустку,
підійде будь-яка підстава, навіть
улюблена усіма «за сімейними
обставинами». Її максимальна тривалість – 15 календарних днів на рік. Так, згідно зі
ст. 26 Закону «Про відпустки»
за сімейними обставинами та з
інших причин працівнику може
надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між
працівником і власником або
уповноваженим ним органом,
але не більше 15 календарних
днів на рік.

Валентина ТКАЧ, провідний
спеціаліст відділу кадрової роботи
та держслужби ГУ юстиції в області

закон

праця
Особливе місце роботодавців у системі соціальнотрудових відносин полягає у
тому, що вони: ■ створюють
робочі місця, ■ визначають
обсяги та структуру попиту
на робочу силу і залучають її
до суспільного виробництва
через механізм ринку праці, ■
безпосередньо або через свої
представницькі органи (осіб)
організовують виробництво,
■ ук ладають з найманими
працівниками індивідуальні
трудові договори (контракти), ■ ведуть переговори з
представницькими органами
найманих працівників щодо
у к л а д е н н я к о л е к т и в н о го
договору та значною мірою
впливають на його структуру
й зміст; ■ визначають, виходячи зі своїх повноважень,
зміс т соціально-трудових
відносин і реалізують заходи
щодо їхнього вдосконалення.
Заснувати організацію роботодавців, відповідно до
Закону України «Про організації роботодавців», можуть
не менше десяти роботодавців
або два чи більше роботодавці
певної галузі для заснування
галузевої організації роботодавців.
Рішення про створення
організації роботодавців приймається установчим з’їздом
(конференцією) роботодавців,
яке оформляється протоколом
установчого з’їзду (конферен-

у перший рік роботи на даному
підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
■ працівникам, діти яких
у віці до 18 років вступають
до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості,
– тривалістю 12 календарних днів без урахування часу,
необхідного для проїзду до
місцезнаходження навчального
закладу та назад.
За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така
відпустка надається окремо
для супроводження кожної
дитини.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва
в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за
їхнім бажанням один вільний
від роботи день на тиждень без
збереження заробітної плати.
Якщо пільговик зазначених
категорій напише заяву з проханням про надання такої відпустки, роботодавець не вправі
йому відмовити.
Відпусткою за згодою сторін
може скористатися будь-який
працівник, щоправда, з одним
суттєвим застереженням: якщо
не заперечує роботодавець. Іншими словами, крім бажання

зафіксовані у Генеральній
угоді між органами державної
влади, організаціями роботодавців та профспілками під
час укладення колективного
договору. Фіксування в колективному договорі потрібних
власнику-роботодавцю положень також може мати бажані
для власника наслідки.
Організація роботодавців зможе надати допомогу
своєму члену в організації
навчання персоналу, пошуку
ефективних засобів вирішення внутрішньовиробничих
питань, управління підприємством з урахуванням його
специфіки, вдосконалення
системи профтехосвіти, навчання менеджменту, поліпшення умов праці, техніки
безпеки тощо.

Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, заступник
начальника ГУ юстиції в області

Спадкування
спільного майна
Чи може особа, яка перебувала у фактичних
шлюбних відносинах, успадковувати майно,
нажите під час спільного проживання, за законом,
у першу чергу? – Олена Громченко, Чернівці
Відповідно до ст. 21 Сімейного Кодексу України шлюб
– це сімейний союз жінки та
чоловіка, зареєстрований у державному органі реєстрації актів
цивільного стану. Проживання
однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою
для виникнення у них прав та
обов’язків подружжя.
Відповідно до ст. 74 Сімейного Кодексу, якщо жінка та
чоловік проживають однією
сім’єю, але не перебувають у
шлюбі між собою або в будьякому іншому шлюбі, майно,
набуте ними за час спільного
проживання, належить їм на
праві спільної сумісної власності, якщо інше не визначене
письмовим договором між
ними. На майно, що є об’єктом права спільної сумісної
власності жінки та чоловіка,
які не перебувають у шлюбі,
поширюються положення гл.
8 Сімейного Кодексу.
Відповідно до ст. 1261 Цивільного Кодексу України, у

першу чергу право на спадкування за законом мають діти
спадкодавця, у тому числі зачаті
за життя спадкодавця та народжені після його смерті, той з
подружжя, який його пережив,
і батьки.
Відповідно до ст. 1264 Цивільного Кодексу у четверту
чергу право на спадкування за
законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією
сім’єю не менше п’яти років до
часу відкриття спадщини.

Іван СУШИНСЬКИЙ, начальник ГУ
юстиції в Чернівецькій області

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України
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Сканворд
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на 14-21-го травня

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
14-15-го вам слід активно працювати й
заробляти. Не беріть участь у конфліктах
16-17-го: можете захворіти. Ретельно розраховуйте фінансову складову проектів
18-19-го. Не залучайте нікого до власних
справ 20-21-го.

ЛЕВ
14-го проконсультуйтеся з лікарем щодо
поїздок 15-16-го. 17-го не спілкуйтеся з
незнайомими людьми: можете втратити
гроші. 18-19-го розраховуйте на прибутки, але не хваліться грішми, бо 20-21-го
через них можливі сварки.

CТРІЛЕЦЬ
14-го вам не захочеться вийти з дому?
Послухайтеся себе. 15-16-го також краще
не користуватися транспортом і уникати
спілкування з владою. 17-19-го зможете
заробити у поїздках. 20-21-го відпочиньте
з сім’єю.

ТЕЛЕЦЬ
У поїздках 14-15-го будьте уважні до деталей. 16-18-го ймовірні вдалі оборудки,
спадщина або виграш. Частину отриманих
19-го коштів обов’язково витратіть на
подарунки найближчим. 20-21-го стережіться травм.

ДІВА
14-15-го вам не вистачатиме грошей для
сімейних потреб. Все, що тільки можливо,
16-17-го робіть самотужки. 18-19-го
стережіться травм і застуд, адже вам
знадобляться сили на втілення усього наміченого на 20-21-ше.

КОЗЕРІГ
У поїздці 14-15-го зможете отримати
вигідну пропозицію. 16-18-го бережіть
водночас і здоров’я, і гроші. 19-20-го
можна завершувати новий бізнес і започатковувати старий. 21-го висока ймовірність травматизму або отруєння.

ТЕРЕЗИ
Започатковуйте проекти і укладайте
угоди 14-15-го. Матимете можливість
залучення інвестицій 16-17-го. 18-19-го
уникайте конфліктів і не шукайте допомоги. Рішення 20-21-го не всім з вашого
оточення сподобаються.

ВОДОЛІЙ
14-го день сприятливий для заробітків,
15-го вам можуть позаздрити. 16-17-го
можна шукати партнерів та спонсорів,
натомість 18-19-го вам може не вистачити
грошей на усе задумане. Поїздки 20-21го будуть вдалими.

СКОРПІОН
Поїздка 14-го буде вдалою. Але 15-16го вам доведеться звернутися до лікарів.
17-18-го розпочинайте проекти, хоча
19-20-го можливі деякі труднощі з фінансами. 21-го можете отримати допомогу,
звідки не чекали.

РИБИ
Не робіть важливого 14-15-го, краще відпочити із сім’єю. 16-17-го гарні дня для
діагнозів та лікування. 18-го не користуйтеся транспортом і хімічними речовинами.
19-го вирішуйте сімейні проблеми. 20-21го завершуйте проекти.

БЛИЗНЮКИ
14-15-го бізнес залежатиме від ваших
власних зусиль.16-17-го хтось спробує
видурити у вас гроші. Натомість 18-19-го
удача за вами – беззастережно. Поїздка
20-го буде вдалою, але 21-го взагалі обмежте спілкування.
РАК
Не марнуйте часу й грошей на дрібниці
14-15-го і добре прораховуйте «несподіванки» 16-17-го. Поїздка 18-19-го для
бізнесу буде вдалою, але в дорозі вас
можуть обікрасти. 20-21-го сприятливий
час для додаткового заробітку.

Художній музей
16 травня, 13.00: «Вишиваний дивотвір-2010», VІІІ обласна виставка вишиваних творів
народних умільців.
18 травня, 16.00: «Червона рута», персональна виставка Ольги Маріно (арт-текстиль).
«В раю» (Пам’яті Жені Жукова) – його авторська фотовиставка.
«Богородиця з дитям», листівки з колекції К. Гузар-Угрин.
Виставковий центр «Вернісаж»
Виставка Чернівецької організації НСХУ до Дня Перемоги.
Театр
15 травня, 18.30, прем’єра: «Мій бідолашний Марат».
16 травня, 12.00: «Весела валіза». 18.30: «Пан мандатор».
20 травня, 14.00: «Кайдашева сім’я».
Ляльковий театр
16 травня, 12.00, «Гусеня».

Органний зал
29 травня, 18.30: Концерт органної музики. Грає Лауреат міжнародних конкурсів, Заслужений діяч мистецтв України, професор Національної музичної академії ім. П. Чайковського
Галина БУЛИБЕНКО (Київ).
Кінопалац «Чернівці»
«Робін Гуд»: 13.20, 16.00. 18.40, 21.15.
«Залізна людина-2»: 11.00.
Палац кіно ім. О. Кобилянської
Великий зал. «Натомлені сонцем-2»: 11.20, 14.40.
«Кошмар на вулиці В’язів»: 18.00, 19.50, 21.40.
Малий зал. «22 кулі»: 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20.
Кінотеатр імені Миколайчука
«Битва титанів»: 13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 21.00.
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На одне свято більше –
для дітей з інтернатів
– Коли вперше привела Дениса до себе додому,
– згадує Ірина Охрімовська,учасниця Клубу Успішних
Чернівчанок, Пані Талант-2006, – найбільше вразило,
що на запитання, чи буде він їсти, хлопчик відповів:
«Якщо можна…», а коли запитала, що саме він хоче,
взагалі розгубився, бо в них в інтернаті «їдять те, що
дають»…
Для 20 успішних чернівчанок, кураторок 20
конкурсантів третього благодійного фестивалю для
дітей-сиріт «Промінь надії», спілкування з цими дітьми
стало справжнім, але радісним, випробуванням.
Взявшись за руки, вони на сцені Літнього театру
парку культури ім.Т. Шевченко пустилися у
казкову подорож за сюжетами улюблених кіно- та
мультфільмів.
Утім, як сказала після вистави моя 5-річна племінниця,
мультиків про Кота Леопольда, Вінні-Пуха та Бременських
музик, про Карлсона чи Буратіно сучасні діти, навіть не
вихованці інтернатів, не знають. Єдиним «ходовим» персонажем виявилася Снігова
королева. Нинішні дошкільнята краще знають Шрека,
Трансформерів і Гарі Поттера.
Тож не варто дивуватися, що й

Для більшості цих дітей
фестиваль – перший і поки що
єдиний шанс «вийти в люди»,
вдягнути гарну бальну, як у
принцеси, сукню чи костюм
з «метеликом», взути туфлі на
підборах і зробити зачіску. Це
дорослим головне – швиденько все натягнути і проспівати,
а 15-річна Наталка Горпинюк
плакала через те, що їй неправильно зав’язали бантик на
сукні, бо це ж така гарна сук-

Успішні пані (зліва направо) Кролик Ірина ОПРИШКО, Король Валентина АРХЕЛЮК, Водяний Лєра ЯСНИЦЬКА, Фрекен Бок Євгенія ФАКАС, сидить Кікімора Наталія ГУЗІК

самі маленькі актори вперше
познайомилися з казковими
героями на репетиціях.
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ня, як же вона з неправильним
бантиком вийде на сцену…
Переживав і 10-річний Денис

Учасники фестивалю

Марку: «Чи принесе Уляна
(виконавиця ролі Вінні-Пуха
– ред.) нову надувну кульку, як
обіцяла, бо та, з якою репетирували, трохи здулася…
Зрештою, справа навіть
не в сукнях і кульках. Майже
кожний з учасників, особливо
найменшенькі, десь у глибині
душі сподіваються, що в них
нарешті з’явиться рідна людина. «А правда, що Алла (Алла
Спрінчінат, куратор Нас ті
– ред.) буде моєю мамою?»
– запитувала дорослих 9-річна
Настуся Гавучак, наймолодша
учасниця фестивалю. Інші,
старші, вголос не промовляють, але про себе сподіваються, що після фестивалю будуть
приходити до них в гості. Коли
хтось із «мам»-панянок захворів чи поїхав у відрядження
– це справжня трагедія. Так,
12-річна Даша Поп’юк, куратор якої приїхала лише напередодні виступу, проплакала
дві репетиції: у всіх «мами» є,
а в неї – немає.
– Я грав розбійника і П’ятачка, – розповідає 10-річний
Денис Марку, улюбленець
жіночої половини артистів.
– Розбійник веселий, а П’ятачок – гарний друг ведмедика
Вінні. А ще я ходжу в гості
до Іри (свого куратора Ірини
Охрімовської – ред.). Вона дуже
добра. Ми з нею вже другий
рік виступаємо.
– Мені сподобалося виступати, – каже 15-річний Ваня
Сазонов. – Спочатку я жив у
селі з бабусею і дідусем, ходив
там до школи, але цього року
мене віддали до інтернату.
Бабця і дід вже старі, їм важко.
Я ще не зовсім звик, бо тут усе
інакше, не так як вдома. Якби
я далі вчився у селі, то не виступав би…

Задоволення від фестивалю отримали не лише діти.
Згадати дитинство і «подур-

від тебе залежить. У цих дітей
мало святкових днів, а тепер
ї х с та л о н а од и н б і л ь ш е .

Таня ТЕНКАЛЮК та її куратор Наталія ГУЗІК

кувати» – кайф для дорослих
та успішних панянок. А коли
у святковому парку в День Перемоги тобі єдиній віддають
честь святково одягнені військові ліцеїсти, почуваєшся
таким собі генералом.
– У цих дітях найперше
кидається в очі їхня щирість,
– говорить Марія Цуркан,
методист міського управління
освіти, Успішна пані Чернівців-2010. Вони настільки
вірять тобі і чекають тебе,
радіють від того, що прийшли
саме до них, приділили їм
увагу, вислухали. Для них це
важливіше за подарунки.
– Поєднувати роботу й
репетиції важко, – ділиться враженнями заступник
директора «УкрСиббанку»
Ольга Головко, Пані Грація2010, – але радісні обличчя
дітей того варті. Коли бачиш,
як вони стараються, хочеться
якнайкраще зробити усе, що

Фестиваль «Промінь надії»
організований за ініціативи

Умка Даша ПОП’ЮК та
її «мама» Наталя КАСПРУК

клубу «Успішна чернівчанка»
за підтримки відділу у справах сім’ї та молоді міської
ради.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
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