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20 липня о 16.00 на Центральній площі
Чернівців відбудеться чергова акція
благодійного фонду
«Подаруй дитині життя».
Прийди і підтримай онкохворих малюків!
Саме твоя гривня може врятувати
дитяче життя!
№29 (289) 17.07 - 24.07.2009 року

Секрети успіху
Мінфіну

2

Бухгалтер – професія
жіноча

Небезпечне морозиво

Усе про субсидії

5

Відгомін середньовіччя в
Лужанській церкві

8

10

Сканворд,
гороскоп, афіша

11

жах
Не залишайте дітей самих!

На Кельменеччині вогонь забрав життя
двох малюків
Випадок майже класичний: у Подвір’ївці хазяйновитий 47-річний батько
лагодив насос на водоводі, завбачливо
вимкнувши електроживлення будинку.
Під вечір, не вмикаючи електрики, пішов
у село: мовляв, якоїсь деталі не вистачає.
Оскільки мама, як у нас тепер водиться,
перебуває на заробітках в Італії, троє діток,
хлопчики 1996, 2002-го та дівчинка 2008го років народження, залишилися вдома
самі. Коли стало сутеніти, запалили свічку
і згодом... полягали спати. Старший хлопчик прокинувся опівночі від жару: навколо
все горіло – і він вибрався через вікно.
Поки збиралися сусіди, поки над’їхали
рятувальники, було вже надто пізно: двох
меншеньких винесли без ознак життя.
Понад дві години боролися з вогнем
два відділення державної пожежної охорони МНС разом з сільською пожежною
командою.
Вл. інф.

культура
Кіно про гуцулів

Наприкінці липня – на початку серпня знімальна група першого німецького
суспільного телебачення ARD розпочне
зйомки документального фільму про гуСередньовічний могильник із 120 кістяками вже 3 тижні розкопують чернівецькі археологи в Лужанах. За станом зубів встановлено, що цулів, які живуть у горах на кордоні з Євсередній вік померлих – 30-40 років. Людей 50-70 річного віку практично одиниці, дуже багато дітей до 10 років... Це говорить про те, росоюзом та частково на території Румунії.
що в ті часи життя людини було досить коротким, – розповідає Сергій ПИВОВАРОВ, завідувач кафедри етнології, античної та середньо- Мета фільму – показати життя та побут
гуцулів у віддалених та важкодоступних
вічної історії ЧНУ ім. Ю. Федьковича, керівник археологічної експедиції.
місцях по обидва боки україно-румунреклама
ського кордону.
Організатори проекту намагатимуться
порівняти життя мешканців у центральній
частині Євросоюзу з життям у найвіддаленіших точках єврокордону. У фільмі планують передати традиції та звичаї гуцулів.
Спробують відзняти гуцульське весілля за
усіма давніми ритуалами.
Водночас на Буковині проводитимуть
зйомки віддалених відділів Чернівецької
прикордонної служби. Знімальна група у роботі над новим документальним
фільмом має намір об’їздити всі Карпати:
Путильщину, Верховину, Косівщину, Рахівщину і Тячів.

Чернівці – туристична Мекка майбутнього

ноу-хау
Швейцарців – у болото!

17-24 липня
сезон у розпалі!
17 липня вночі +20 - +22º, вдень +28 - +30º...день калюж...
18 липня вночі +18 - +20º, вдень +29 - +33º... яскраво й тепло...
19 липня вночі +18 - +20º, вдень +20 - +22º... злива не забариться...
20 липня вночі +17 - +19º, вдень +22 - +25º...знову сушитиме...
21 липня вночі +16 - +18º, вдень +20 - +23º... хмаринки творять тінь...
22 липня вночі +17 - +19º, вдень +23 - +26º...сонце не щадить...
23 липня вночі +18 - +20º, вдень +29 - +33º...тільки холодний душ!...
24 липня вночі +20 - +22º, вдень +24 - +24º...і ось він з неба...

Реалізувати спільний проект з переробки намулу, що накопичується на
очисних спорудах міського водоканалізаційного господарства, запропонувала
Чернівцям відома швейцарська компанії
«BUCHER». Нині на міських очисних
спорудах каналізаційні стоки проходять
очистку у бетонних резервуарах, які займають значні площі. Очищена вода повертається у Прут, а залишкова субстанція накопичується. Наразі на міських
очисних спорудах уже зібралося понад
120 тис. т намулу та щороку додається
ще по 27,5 тис. т.
Швейцарська компанія пропонує переробляти цю субстанцію у біогенераторах, отримуючи сухе органічне добриво
та біогаз, який можна використовувати
для виробництва електричної чи теплової енергії. При цьому ступінь очищення
стічних вод буде значно вищим.
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Світ
Помститися джину
Сім’я з Саудівської Аравії
позивається до джина, який
закидає їх камінням, лякає дітей і краде мобільні телефони.
Через агресію духа сім’я виїхала
зі свого будинку, де прожила 15
років. Суд намагається довести
правдивість заяв. Мусульмани
дуже вірять у джинів. Ці духи
невидимі, ними керують почуття помсти і заздрості.

Україна
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«Раком» у повітрі
Хай «Allways»
замисляться!

К о м п а н і я « Wi s h r o om »
включила бюстгальтери для
чоловіків до свого каталогу.
Партія «розлетілася» практично відразу, і обсяги виробництва довелося різко збільшити. Білі, рожеві та чорні
бюстгальтери єдиного розміру
«А» заспокоюють власників,
кажуть чоловіки-покупці.

Буковина
Автам спекотно

Згідно з розпорядженням Чернівецької ОДА,
через спеку Служба автомобільних доріг ввела обмеження руху на автошляхах
загального користування.
Обмеження чинне для транспорту вагою понад 24 т та
навантаженням на вісь понад 7 т за температури понад
28 градусів за Цельсієм від
10 до 22 год.

Хто кому друг?

Про секс – наочно

Житель Кенії переконав поліцейських заарештувати пса,
який з’їв 3 тис. кенійських шилінгів (близько $39). 25-річний
Роберт Н’єру відвів кошлатого
друга до відділку. Поліцай заарештував тварину за 50 шилінгів хабара. Коли про це дізнався
шериф, офіцера звільнили, а
собаку повернули господареві.
Утім, хлопець пса продав.

У Берліні відкрилася інтерактивна виставка, присвячена
сексу. Понад 50 дисплеїв показують інтимні зони людини.
Можна отримати корисні поради, починаючи від стриптизу
та закінчуючи оральним сексом
і досягненням ідеального оргазму. Стоять кілька манекенів без
одягу і в різних позах. Один з
манекенів жінки підсвічується,

Міносвіти відкрило телефонну лінію з питань вступної
кампанії до вищих та професійно-технічних навчальних
закладів. Номер телефонної
лінії – 8 (044) 486-28-49. За
цим номером можна проконсультуватися з питань вступу
до вищих навчальних закладів і
повідомити про порушення законодавства про вищу освіту.

Рівні величини

Світлана Лобода отримала
диплом Міжнародного академічного рейтингу «Золота Фортуна»
за вагомий внесок у розвиток
українського музичного мистецтва. Вручав нагороду президент
НАНУ Борис Патон. Свого часу
лауреатами нагороди стали Таїсія
Повалій, Йосип Кобзон, Пласідо Домінго, Лучано Паваротті,
Монсерат Кабальє...

До школи – на колесах
Незрячі масажисти

Перший в Західній Україні випуск студентів з вадами
зору відбувся у медколеджі
БДМУ. 11 випускників отримали дипломи бакалаврів за
спеціальністю «Медсестра з
масажу». Випускники будуть
працевлаштовані у своїх регіонах – Чернівецькій, Тернопільській, Львівській, ІваноФранківській, Хмельницькій
та інших областях.

коли відвідувачеві вдається знайти заповітну точку G. Інший
манекен можна бити шкіряним
батогом, при цьому дізнатися
удар якої сили приніс найбільшого задоволення. «Крутять»
кіно про різні сексуальні пози.
Відвідувачі можуть дізнатися
багато цікавих нюансів, наприклад, що в позі «італійська
люстра» спалюється близько
920 калорій на годину.

Мінздоров’я посилено перевіряє санаторії.«В усіх установах проводитимуть тотальні перевірки і вживатимуться жорсткі заходи з вилученням
ліцензій», –наголосив міністр Василь Князевич. На його думку, отруєння
в санаторіях –наслідок лібералізації контролю за санітарними нормами.

Поки грім не вдарив...

Чим пахне шоколад Алло! ВНЗ порушує!
На Миколаївщині правоохоронці викрили підпільний
цех, облаштований у колишньому
туалеті. Тут турки виготовляли цукерки. Шоколад варили в іржавих
саморобних ваннах, а у форми накладали звичайним будівельним
шпателем. «Кондитери» не мали
санкнижок. Збували продукцію
у сільських крамничках. Кажуть,
товар «ішов на ура».

Китайська приватна авіакомпанія «Spring Airlines» починає продаж
«стоячих» квитків. Компанія має 13 літаків, проте, цього недостатньо, щоби
задовольнити зростаючий потік пасажирів. «Стоячі» місця нагадуватимуть
табурет у барі: ремінь безпеки охоплюватиме стегна пасажира.

По «нулях»!

Національна комісія регулювання зв’язку заборонила
мобільним операторам використовувати «нульові» тарифи.
У комісії вважають: використовуючи подібні пропозиції,
оператори обманюють абонентів. «Насправді під «нулями»
мається на увазі необхідність
щомісячного поповнення рахунку», – зазначила член НКРЗ

Людмила Артюшенко. Згідно з
рішенням НКРЗ, мобільні оператори зобов’язані до вересня
відмовитися від «нулів». Такі
тарифи повинні рекламуватися як пакет з абонплатою та
певною кількістю безкоштовних хвилин. НКРЗ збирається
звернутися до АМКУ, який має
право накласти на операторів
штраф у розмірі до 5% їхнього
річного обороту.

Для Буковини передбачено закупити 17 шкільних автобусів на суму 3,5 млн.
грн. Середня вартість автобуса – 206 тис. грн. Бюджетні кошти виділяються на
безповоротній основі, відповідно до рішення уряду. Загалом планується закупити
728 автобусів для усіх регіонів на 150 млн. грн.

«Золоті» студенти

На Всесвітній Універсіаді у
Белграді відзначилися студенти факультету фізвиховання
і здоров’я людини – Тетяна
Дорохова (стрільба з лука, 2
місце в команді) і Юрій Бахтіяров (футбол, 1 місце), та геофаку – Олександр Крохмалюк
(футбол, 1 місце). Це перше
буковинське золото найпрестижнішого студентського
спортивного форуму.

Нащо людям
дачі?
Перевірку дотримання вимог земельного законодавства в діяльності садівничих
товариств, розташованих по
вул. Стефаника у Чернівцях,
провела прокуратура Садгірського району. За результатами перевірки внесено 14
приписів. За словами прокурора Садгірського району

Віктора Харченка, у Чернівцях
із земель запасу міста були виділені ділянки для створення
садівничого масиву на вул.
Стефаника площею 92,6 га.
У цьому масиві розміщено
21 садівниче товариство на
111З ділянок, з яких 645 використовують не за цільовим
призначенням: вони заросли
чагарниками, їх не обробляють, а 5 товариств взагалі не
мають керівництва.

акценти тижня

Там «зажати», тут – притиснути

або В чому секрет вправності Мінфіну
За даними Рахункової палати, у I кварталі поточного
року сума податків і зборів,
яку компанії сплатили понад свої зобов’язання перед
держбюджетом, становила 14
млрд. грн. За повідомленням
Секретаріату президента, за
січень-квітень сума переплат
зросла на 2,8 млрд. грн, за
минулий рік – більш ніж на
5 млрд. грн.
Авансовий збір податків
– один зі способів, за допомогою якого уряду вдається
наповнювати бюджет під
час кризи. Дефіцит скарбниці компенсує також НБУ
– шляхом придбання державних облігацій. Крім того,
за інформацією Секретаріату
президента, ДПАУ накопичує заборгованість з повернення ПДВ: від початку

року сума невідшкодованого
податку зросла на 704,4 млн.
грн, до 13,5 млрд. грн.
У Мінфіні спростовують заяву Рахункової палати
про те, що перевиконання
держбюджету в I кварталі
відбулося завдяки невідшкодуванню ПДВ. За словами
в. о. міністра фінансів Ігоря
Уманського, зростання боргу
з ПДВ пов’язане з розбіжністю даних платників і податкової про обсяг податку, що
підлягає відшкодуванню.
Довідка:
Доходи держбюджету на
2009 рік визначені в розмірі
238,9 млрд. грн, зокрема, загального фонду держбюджету
– 183,698 млрд. грн. Видатки
держбюджету становлять
267,39 млрд. грн, у тому числі

загального фонду –193,358
млрд. грн. Граничний розмір дефіциту держбюджету
– 31,178 млрд. грн.

Фінансовий рай?

На фоні всеукраїнської
плутанини Буковина виглядає майже фінансовим
«оазисом». План надходжень
у І півріччі область перевиконала на 12%. Більше того,
до 10-го липня майже зібрали доходи за 7 місяців!
Про методи збору коштів
залишається лише здогадуватися. За версією Головного фінансового управління,
жодне підприємство краю не
призупинило своєї роботи,
більше того, запрацювала
спиртова галузь, активізоване залучення інвестицій
у сільгосппереробку та ре-

креацію.
З видатками, щоправда,
не усе так добре. Повністю профінансовані лише
зарплата, енергоносії, медикаменти і харчі. Потрохи
посуваються ремонт та капітальне будівництво шкіл, лікарень і закладів культури.
– Прогнози поки оптимістичні, – наголосила
Єлизавета Пушко-Цибуляк,
начальник головного фінансового управління Чернівецької ОДА, – але існує
низка проблем з фінансуванням, які від нас не залежать.
Йдеться про непрогнозоване
зростання тарифів на газ і тепло, яке потребує додаткових
12 млн. грн. При складанні
бюджету не було враховано
також стимулювальні виплати посадовцям органів

місцевого самоврядування
(тобто, премії чиновникам),
а це щонайменше 27 млн.
грн. Крім того, прийняте
урядом рішення про підвищення у 1,5 рази посадових
окладів головам сільських і
селищних рад, співробітникам їхніх апаратів потребує
додаткових 7 мільйонів.
Ще 176 мільйонів з резервного фонду держави
обласна влада черговий раз
просить в уряду Тимошенко на виконання Генплану
ліквідації наслідків повені.
Інакше в деяких селах так і
не запрацюють зруйновані
школи, не добудують мости, а головне, не здійснять
берегоукріплення, без якого
усі інші роботи стануть марними.
Маргарита ВІНКЛЕР, «Версії»
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Невже інваліди дочекалися?

Смерть на
перехресті...

Для людей з обмеженими фізичними можливостями влаштують кнопки
в и к л и к у в ус і х о б ’ є к т а х
соціальної інфраструктури
Буковини. Вільний доступ
осіб уже облаштовано до
125 буковинських закладів
культури і туризму (музеїв,
клубів, бібліотек, будинків
культури). Цілком доступні для осіб з обмеженими
фізичними можливостями
також 350 будівель закладів охорони здоров’я, а 63
будівлі частково доступні.
Обладнані в’їзні пандуси
у 168 ЗОШ, 4 ВНЗ і 3 гур-

«ВАЗ-21013» 61-річного чернівчанина на перехресті пр. Незалежності та
вул. Ковальчука зіткнувся
з «Фольксвагеном» 25річного місцевого жителя.
Від отриманих тілесних
ушкоджень пенсіонер помер на місці.

...І на тракторі
На польовій дорозі біля
Колінківців на Хотинщині перекинувся трактор
«Т-25», яким керував 15річний житель Рокитного
Новоселицького району.
Хлопець загинув на місці.
Слідству доведеться з’ясувати, хто послав у далеку
дорогу за кермом трактора
неповнолітнього.

Мобілка без
догляду
З палати онколікарні
невідомий виніс сумочку
43-чернівчанки з грішми
та мобільним телефоном.
33-річна чернівчанка зазнала подібної втрати в
магазині. Правоохоронці
«автором» обох крадіжок
вважають 46-річного місцевого жителя, як то кажуть, без певних занять.
А на покарання за викрадення мобілки 24-річної
чернівчанки з лавочки на
вул. Боярка аж два кандидати – 22-річна та 31-річний
громадяни Молдови.

Залізного коня
вкрали
У Ленківцях за викрадення мотоцикла 25-річного місцевого мешканця
затримано його 30-річного
односельця. Мотоцикл
вилучений і повернутий
власнику.

А дитсадочок
почистили!
В Молодії на Глибоччині з приміщення дошкільної установи, яка
перебуває на ремонті, винесли комп’ютер та музичний центр. Відзначилися
тут учні місцевої школи
– другокласник та семикласник. Ото батькам подарунки!

Мотонебезпека
21-річний житель Остриці Герцаївського району
не впорався з моторолером
і налетів на зустрічний
«ВАЗ-21011» 19-річного
односельчанина. Власник
моторолера із закритою
черепно-мозковою травмою та переломом ключиці доставлений до лікарні
ШМД у Чернівцях.
За матеріалами СГЗ УМВС в
Чернівецькій області

тожитках. На всіх 18 автостанціях області створені
необхідні умови для безперешкодного користування особами з обмеженими
фізичними можливостями
залами очікування, квитковими касами, камерами
схову, туалетами.
На вокзалі станції м. Чернівці обладнано 6 переходів
через залізничні колії, на
платформах обладнано таксофон при вході у центральний зал, камеру зберігання
перенесено на 1-й поверх.
Влаштовані пандуси для
заїзду інвалідних візків на

привокзальну площу, перон
та посадкові платформи,
обладнаний куточок для
інвалідів у залі очікування
пасажирів, де встановлені інформаційні покажчики, забезпечений доступ
до квиткових кас. Згідно з
Додатком до Технологічного
процесу роботи, черговий
персонал вокзалу зобов’язаний при появі інваліда за
його бажанням допомогти
у придбанні квитка, посадці
у поїзд, супроводжувати до
камер зберігання, кімнат
відпочинку та медпункту, замовити харчування та таксі.

дороги

Асфальт уже в минулому
На магістральній автодорозі М-19, яка має стратегічне
державне значення, при в’їзді
до Чернівців з Глибоцького
району розпочато реконструкцію дорожнього покриття
із застосуванням новітньої
технології тонкошарої поверхневої обробки із емульсійномінеральної суміші пластичної консистенції на основі

катіонних бітумних емульсій
«Сларрі Сіл». Така технологія
вперше застосовується на буковинських дорогах. Позитив
застосування – її технічні характеристики. Покриття нагадує асфальтобетонну поверхню, проте, значно стійкіше до
руйнувань, завдяки чому може
прослужити набагато довше,
ніж звичайний асфальт. Після

подібної обробки дорожнього
полотна воно не потребуватиме ремонту в середньому 2-3
роки. Ліквідуються всі деформації, шви та тріщини, дорога
виглядатиме як нова. Коштує
таке оновлення у рази менше,
ніж капремонт

інформує облрада

Дослідне господарство:
Висновки депутатської контрольної комісії
підтверджуються
Про це свідчить лист прокурора Чернівецької області
Йожефа ОРОСА до голови
обласної ради Івана ШИЛЕПНИЦЬКОГО про результати
розгляду прокуратурою області фактів, викладених у
звіті тимчасової контрольної
комісії обласної ради з вивчення діяльності державного підприємства дослідного
господарства «Центральне».

Йдеться про законність окремих дій посадових осіб цього
господарства в частині використання земель, розпоряджання майном і дотримання
чинного законодавства України про працю. Загалом, за
наслідками прокурорської перевірки законності діяльності
ДПДГ «Центральне» з питань,
порушених у звіті депутатської
контрольної комісії, проку-

ратурою Садгірського району
м.Чернівці порушено одну
кримінальну справу, внесено
чотири приписи, принесено
два протести, порушено два
дисциплінарних провадження
та одне провадження про адміністративне правопорушення,
внесено три подання з вимогою притягнення відповідальних осіб до дисциплінарної
відповідальності.

Літня оздоровча кампанія: реалії,
проблеми, перспективи

Група депутатів обласної
ради – членів постійної комісії з питань освіти, науки,
культури, спорту та молодіжної політики відвідали
низку позашкільних оздоровчо-виховних таборів,
розташованих на території
Сторожинецького району.
Народні обранці та представники регіональних мас-медіа
ознайомилися з умовами
проживання, харчування та
оздоровлення дітей, цікавилися проблемними питаннями фінансування діяльності
дитячих оздоровчих таборів,
особливостями їхнього матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Депутати
крайового парламенту Ольга
КИНАЛЬ, Марія ВІЗІТІВ,
Сергій ДОБРЖАНСЬКИЙ
зауважили, що питання фі-

нансування діяльності оздоровчих таборів, їхнього забезпечення кваліфікованими
педагогічними та медичними
кадрами потребують суворого
контролю з боку влади та
громади краю. Про це йшлося
також у Зверненні Координаційної ради з питань місцевого
самоврядування при голові
обласної ради до Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України від 3 червня
цього року. Зокрема, члени
дорадчого органу при керівникові крайової представницької влади пропонували
збільшити фінансування та
кількість відпочиваючих у
позашкільних оздоровчих закладах за рахунок обмеження
чисельності вихованців пришкільних таборів, оздоровча
функція яких зведена до мі-

німуму. У відповіді на зазначене звернення буковинських
депутатів заступник міністра
України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій СИЗЕНКО обґрунтовує попередню
практику підміни поняття
«оздоровлення» поняттям
«відпочинок» необхідністю
здійснення заходів стосовно
забезпечення змістовного дозвілля, профілактики
дитячої бездоглядності та
охоплення організованим
відпочинком більшої кількості дітей. Разом з тим, на
думку буковинських депутатів, розмежування понять
оздоровлення та відпочинку
дітей, деклароване Законом
України «Про оздоровлення
та відпочинок дітей», у багатьох випадках не знаходить
свого реального втілення.
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погляд

Лариси
ДМИТРЕНКО
Мінздоров’я
з ДАІ
домовляться…
Мінздоров’я відгукнулося на наміри ДАІ ввести
дозвіл на нормоване вживання алкоголю за кермом
заявою про те, що визначення норми припустимої
концентрації алкоголю
в крові водіїв має бути
виключно у компетенції
ДАІ.
При цьому керівники і
нашої медицини, і дорожньої інспекції посилаються
все на той же «світовий досвід», хоча й наполягають
на ретельному вивченні
питання саме кількісного
визначення такого нормативу. Мовляв, «старенька
Європа» лібералізується, і
нам туди час!
Останнє звучить дуже
«втішливо»: у державі суцільного правового нігілізму, де співробітники
ДАІ щодня «виловлюють»
сотні водіїв «під градусом»,
пропонують відмовитися
від повної заборони алкоголю за кермом. Справа
лише у граничній цифрі
та озброєнні технічними
засобами, які таку цифру
вираховували б.
Звісно, ДАІшники
просто втомилися ловити п’яниць, тим більше,
що з негласною платнею
від впійманих водіїв стає
скрутно.
Але непогано було б
водночас озброїти засобами вимірювання алкоголю
самих «уживаючих» чи
заклади, де спиртне подають: досвід говорить про
те, що реакція на однакову
кількість випитого в людей індивідуальна і майже
ніхто з водіїв не здатен
об’єктивно оцінити свій
стан і здатність до кермування. Мало того, цілком
очевидно, що хильнувши
трохи, більшість осіб втрачає контроль і тепер вже
здається, що воно – «нічого»… А декому просто конче
треба за кермо, тим паче,
що ніби дозволили…
А оскільки аналіз крові
на вміст спиртного робитиметься здебільшого вже після ДТП, то матері, скажімо,
збитої на смерть дитини
байдуже буде, скільки там
у водія проміле.
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У Яценюка – дефіцит пороху «Батьківщина» відзначила
Фірташ та Пінчук триматимуть з
своє 10-річчя
двох боків

Арсеній Яценюк хоче виграти президентські вибори, але йому «бракує
пороху в порохівницях, який утворюється з почуття прагнення перемоги і
страху перед поразкою». Про це пише
столичний аналітичний тижневик
«Коментарі», аналізуючи потенціал і
ресурси кандидата в президенти України Яценюка.
Говорячи про матеріальний ресурс
Арсенія Петровича, видання відзначає, що в якості джерел фінансування
цього політика найчастіше згадуються
мільярдери Віктор Пінчук і співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро Фірташ.
«Яценюк, схоже, чи то соромиться
їх, чи не зважується надати перевагу комусь одному та розповідає про
очікування надходженнь коштів від
пересічних громадян, хоча в цю казку
ніхто не вірить», – зауважують аналітики газети.
Щодо медіа-ресурсу, то, за інформацією «Коментарів», Яценюк може
розраховувати на підтримку з боку

каналів Віктора Пінчука, а також Дмитра Фірташа, який має великий вплив
на «Інтер».
Про доволі тісний зв’язок між
Фірташем і Яценюком може свідчити те, що в якості політтехнолога на
екс-спікера працює особистий медіа-консультант Фірташа Володимир
Грановський. Більше того, як повідомляла нещодавно «Українська правда»,
Грановський привів до штабу Яценюка
цілу команду політтехнологів, які працюють над реалізацією сценарію підтримки Арсенієм Петровичем лідера
Партії регіонів Віктора Януковича в
другому турі в обмін на прем’єрство.
Підтвердженням реальності такого плану стало те, що нещодавно один із лідерів Партії регіонів
Олександр Лавринович публічно
заявив про можливість призначення
Яценюка прем’єром у разі перемоги
Януковича на майбутніх виборах
глави держави.
Ганна ГОРЕШ

Партійці святкували
ювілей і висували
Тимошенко в
президенти
Святкування ювілею партії відбулося у
столиці. Зібралося близько 5 тис. партійців
з усіх регіонів України. Юлія Тимошенко
згадувала ключові моменти діяльності своєї та партії за останні 10 років. Говорила
довго, без пауз.
Прем’єр-міністр пообіцяла не розганяти парламент, а провести референдум
про зміни до Конституції, «почистити»
свою партію і видавати зарплати українцям без затримки. Тимошенко назвала великою ілюзією заяви про те, що
Україні потрібна так звана «третя сила».
Прем’єрка вважає, що спроби привести
до влади нових політиків – це небезпечні експерименти над країною.
Юлію Володимирівну привітав з ювілеєм партії президент Франції Ніколя
Саркозі. Зізнався: йому приємно, що

з’їзд «Батьківщини» співпав із національним днем Франції. А перший президент України Леонід Кравчук ледь був не
признався прем’єр-міністру в коханні.
Сказав, що задивлявся на Тимошенко
ще від першого її дня в політиці.
В той же час на вулиці членів партії
«Батьківщина» чекали «непрохані» гості:
зібрався десяток людей із плакатами
«Партійці святкують, а підприємці голодують». Це мітингували через заборону
грального бізнесу в Україні.
Микола КОБИЛЮК, «Версії»,
Чернівці – Київ –Чернівці

зоопарк

Кролик вирішив, що він – цар звірів
Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко вважає, що Арсеній Яценюк іще не
доріс до президентства

Під час президентських перегонів
українці матимуть лише один реальний вибір. І цей вибір – між такими
потужними гравцями, як лідер БЮТ
Юлія Тимошенко та голова Партії
регіонів Віктор Янукович. У цьому
впевнений міністр внутрішніх справ
Юрій Луценко.

Водночас, коментуючи президентські амбіції 35-річного лідера
«Фронту змін» Арсенія Яценюка, Луценко зазначив, що «тільки в нашій
країні кролик може вирішити, що він
– цар звірів». «Яценюк – це той же
Ющенко з абсолютно не відомими
«любими друзями», нікому не відо-

мою командою», – стверджує Юрій
Віталійович.
Міністр зазначив також, що обрання Яценюка президентом не є
можливим, оскільки цей молодий
політик не має підтримки депутатів
у парламенті, а розмови про його
шанси на президентство більше схожі

на «прикол». «Я не вірю в те, що таке
можливе, і що Яценюк-президент
– це ефективно», – підсумовує Луценко.
Міністра ВС можна заспокоїти:
усі знають, що насправді цар звірів
– директор зоопарку.
Інтернет-огляд

точка зору

Троє в човні, не рахуючи Фірташа

Одіозний газовий олігарх кукловодить одразу трьома кандидатами
Юлія Тимошенко розіклала всіх своїх ворогів і суперників
по поличках і поняттях, пояснивши, «хто на чому стояв» і
хто кого фінансує. Відкриття ці претендують на сенсаційність
і мають пояснити виборцям, чому вітчизняна залізна леді
мусить вести війну проти всіх і на всіх фронтах.

Банда трьох

З’ясувалося, що Ющенко, Яценюк
і Янукович працюють разом. Просто
банда трьох! І фінансує їх той самий
лиховісний Фірташ. Схоже, одіозний
олігарх став для Юлії Володимирівни
особистим Троцьким (як для Ющенка
– Медведчук). Саме Фірташу приписуються усі інтриги й координація дій проти прем’єра. Хоча схема, оприлюднена
Юлією Тимошенко, цілком логічна.
Чому б усім кандидатам і суперникам
не об’єднатися на грунті спільної нелюбові до Юлії Володимирівни? Зрештою,
один штаб і одне джерело фінансування
– це завжди компактніше й легше, ніж
фінансування різновекторне.
«Ющенко є технічним кандидатом у
Яценюка. Його завдання – убивати мене
привселюдно, красиво й професійно з
ранку до вечора у присутності засобів
масової інформації. А Яценюк – технічний кандидат у Януковича. Його завдання, у свою чергу, полягає в тому, щоб
позбавити мене електорату в західній і

центральній Україні. Віктор Янукович
– це той кандидат у президенти, який
дійсно боротиметься зі мною. Найцікавіше те, що в них один штаб на трьох.
Такого ще ніколи не було. Завжди витрачалися хоча б на три штаби, а нині один.
Цей штаб, по суті, очолює пан Фірташ,
який сьогодні – дуже специфічна фігура
в Україні», – заявляє прем’єр.
Вона також зауважує про підступну
роль Фірташа. «Це той Фірташ, у якого
ми відібрали шельф Чорного моря, виданий йому з панського плеча. Саме він
сьогодні володіє 70% Облгазів, які вам
постачають блакитне паливо. Тому, коли
вам відключають газ, знайте: у цьому
винен не уряд, а приватний власник
облгазів, який у такий спосіб витрушує
останні гроші з людей. Хочу зазначити,
що цей штаб володіє найпотужнішою
фінансовою системою, найсильнішою
медіасистемою. Коли ви дивитеся «Інтер», то маєте право знати, що цей канал
також є власністю пана Фірташа. Майже
половина громадян нашої країни пере-

буває сьогодні в інформаційному рабстві
через те, що їм постійно «промивають
мозок», застосовуючи новітні технології.
Вони думають, що їм вдасться «упакувати» мене як кандидата в президенти
та всю нашу команду. Не вдасться»,
– сказала прем’єр.
Слід додати також і частку персональних симпатій до того чи іншого політика.
Героїчна боротьба Тимошенко з ворогами
надає їй певного шарму, але, на жаль, не
гарантує прихильності сердець виборців.
Як не дивно, уся надія на консолідацію
електорату в другому турі. Коли вже не
буде ні Яценюка, ні Ющенка. А залишаться лише Віктор Федорович і Юлія
Володимирівна. Знову Інь і Янь, знову
«два береги однієї річки»...

Комбінація з двох пальців

Травневі рейтинги демонструють
приблизно однакові шанси Януковича й Тимошенко на перемогу. 19,5%
опитаних вважають, що на наступних
президентських виборах переможе Віктор Янукович, 18% підтримують Юлію
Тимошенко, а 9,6% упевнені, що президентом стане Арсеній Яценюк. Цікаво,
хто взагалі вірить у обрання Яценюка?
Теоретично можна говорити про його
вихід до другого туру, де він буде зручним

суперником для Януковича. Це та сама
технічна комбінація, що розробляється
в єдиному штабі, про який говорить
прем’єр. Дійсно, місія Яценюка – не
виграти вибори, а розбити Тимошенко
вщент і стати в результаті технічним
суперником Януковича. Таким чином,
влада буде закріплена в руках двох
суміжних груп політиків – умовного
«клану Ющенка», репрезентантом якого, крім самого Президента, є Яценюк, і
Партії регіонів, а саме її «про-фірташевського» крила. На створення та консервацію цієї схеми й спрямована триєдина
схема боротьби проти прем’єра.
Але, повторимо знову, логіка передвиборної гонки й самих виборів відсіє
політичне та політтехнологічне сміття.
Другий тур буде «битвою гігантів».
Прихід до влади Януковича означатиме
збереження впливу Ющенка й Фірташа.
Вони зробили ставку на донецького важковаговика задля свого політичного й
економічного виживання. Іншого виходу в них немає. Необхідність покластися
на колишнього суперника спричинена
банкрутством Ющенка та його команди.
А це виглядає більш непристойно, ніж
коаліція між ПР і БЮТ, яку так і не було
створено…
Інтернет-газета «Вовремя»
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16 липня – День бухгалтера

Дмитро КОШАРА:
«Бухгалтер – найкраща професія для жінки»
... але більшість аудиторів у Чернівцях – чоловіки!
Що повинен знати та вміти бухгалтер-профі, навіщо потрібні аудитори і чому люди досі «ведуться» на політичний
популізм, розповідає наш гість, директор аудиторської
фірми «Аудит-центр».
– Розкажіть, навіщо потрібні аудиторські фірми? Як вони допомагають бухгалтерам?
– Так склалося в нашій державі, що
нині бухгалтерським обліком професійно
ніхто не займається. Раніше у фінансових
управліннях були спеціальні відділи, які
слідкували за правильністю роботи бухгалтерів, за досконалістю системи обліку
в цілому. Нині жодна структура цим не переймається. Зрозуміло, навіть супер-бухгалтер не може знати всього, а звернутися
за допомогою немає до кого. Тому цю нішу
повинні заповнювати аудиторські фірми.
Наш «хліб» – консультації. Наша фірма
має особливу фішку: раз на місяць за заявкою клієнта консультанти виїжджають
на підприємство і на місці допомагають
розібратися з проблемами.
– Дорого це коштує?
– Наші ціни – порівняно невисокі, на
рівні середніх у Західному регіоні. Справа
навіть не в ціні. Помітив, що грамотний
бухгалтер і розумний керівник не шкодують кілька сот гривень, аби вчитися, а ті,
що не знають, – і не хочуть знати.
– Зараз серед бухгалтерів дуже популярна комп’ютерна програма «1-С бухгалтерія».
Що Ви можете сказати про неї?
– Аудитору краще роз’яснити все на
папері, а бухгалтеру простіше з «1-С». Ця
програма не дозволяє записати операцію
неправильно, заощаджує час на заповнення паперів і підрахунки. Але, коли
бухгалтер не знає, як зробити на папері,
жодна програма не допоможе.
– З якими проблемами найчастіше звертаються бухгалтери?
– Найбільша проблема – так звані
«податкові ями». Йдеться про те, що
кожне підприємство прагне мінімізувати
податки і заощадити оборотні кошти.
Далеко не всі знають, як це треба робити,
тож потім приходять, аби їх звідти витягти.
Не менше клопотів завдає й складання
податкової звітності.

– У нашій державі можна законно не
платити податки? Ви можете цього навчити?
– У нашому законодавстві стільки
колізій, що знайти шпарку можна. Звичайно, ми знаємо про такі схеми. Але
консультанти нашої фірми вам про це
не розкажуть. Я – людина ще старого
гарту, тож вважаю, що політика має бути
державницькою, тобто, платити державі
треба чесно.
– Як Ви оцінюєте дії уряду і заяви
окремих депутатів, які стосуються роботи
підприємств?
– Відверто кажучи, розчарувався в
усіх. Уся моя сім’я стояла на Майдані,
підтримувала Ющенка і Тимошенко. Але
що люди отримали в результаті? Регіонали
взагалі вирішили піти шляхом Черновецького: піднімати мінімальну зарплату та
прожитковий мінімум. Бабцям дай пару
копійок, вони і раді, бо ж не думають, де
візьмуться на це гроші. А шлях лише один:
ще більше здиратимуть з підприємств, бо
до податкової доведуть план. Закінчиться
тим, що підприємству простіше буде закритися і люди залишаться без зарплати
взагалі. Я вже не кажу про інфляцію й
зростання цін.
– Ви представляєте установуперевірника. Як ставитеся до Постанови
уряду про заборону перевірок?
– Негативно! Перевіряти якість продукції, техніку безпеки, умови праці просто необхідно. У нас і так з цим погано, а
тепер можна халтурити безкарно. Тому
люди й труяться харчами та гинуть на шахтах. А тим, хто сумлінно платить податки,
насправді можна дати спокій.
– Як Ви оцінюєте рівень фахової підготовки нинішніх бухгалтерів, особливо
випускників численних ВНЗ?
– Взагалі-то випускники-бухгалтери з
дипломом мало не від кулінарного технікуму – це сміх крізь сльози. Але реально
сьогодні в жодному ВНЗ не дають до-

Шановні колеги!
З нагоди нашого професійного свята прийміть
найщиріші вітання та вдячність за вірність професійному обов’язку, сумлінну, наполегливу, чесну
і самовіддану працю. Наша професія – одна з найпоширеніших та значущих у державі. Бухгалтер
перетворився на надійного партнера кожного
керівника, фінансового і податкового аналітика.
Бажаємо Вам міцного здоров’я, злагоди,
родинного затишку, невичерпних сил для
порозуміння з керівниками та чиновниками.
Нехай професія бухгалтера приносить задоволення та достаток.
Щастя Вам, миру і добра!
Колектив аудиторської фірми «Аудит-центр»

статніх практичних навичок роботи бухгалтера. Чого може навчити хай і кандидат
наук, який жодного дня не працював на
підприємстві?
Ще одна проблема, як не дивно, –
спрощена система оподаткування. Від неї
бухгалтери «атрофуються». Бухгалтер бере
двох-трьох, а то й п’ятьох «єдинщиків»:
облік там нескладний, часу забирає мало.
Але повернутися на велике підприємство
йому вже важко: навички втрачені. Тому
знайти головного бухгалтера на великі підприємства навіть за пристойну зарплату
– велика проблема.
– То що ж повинні знати бухгалтер і
аудитор сьогодні?
– Сучасний бухгалтер, а надто аудитор – це «три в одному». Він повинен бути рахівником-обліковцем,
аналітиком і юристом, інакше не зможе
працювати і встигати за змінами у законодавстві та кризами в економіці.
Щоби стати аудитором, треба скласти
спеціальний іспит у Києві і отримати
сертифікат. Бажаючих багато, але здають
екзамен лише 30%! Це свідчить про високий клас аудиторів!
– Професія бухгалтера – переважно
жіноча...
– Завжди кажу, що для жінки професія
бухгалтера – найкраща! Це постійний

шматок хліба з маслом, политий медом...
Звичайно, бухгалтерія потребує уважності, терпіння, посидючості, ретельності,
тому не всі можуть рахувати гроші підприємства. Наприклад, мої доньки: Юля
– працівник банку, а Ганнуся спочатку
працювала бухгалтером, але потім зрозуміла, що бути менеджером їй цікавіше.
Вона працює в моїй команді, організовує
семінари і тренінги. Мій заступник – чарівна жінка Ольга Морозевич, а найкращий друг бухгалтерів – консультант Тетяна Пинюк. Але більшість чернівецьких
аудиторів – чоловіки! Мабуть, у тендері
треба щось підправити...
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
Досьє:
Аудиторська фірма «Аудит-центр»
заснована 1992 року. Нині обслуговує 150
клієнтів, серед них «Машзавод», «М’ясо
Буковини», «Граніт», «Арго».
Основні види послуг:
обов’язковий аудит акціонерних
товариств;
консультації з бухгалтерського,
податкового обліку та забезпечення
бланками податкової та бухгалтерської
звітності;
проведення щоквартальних навчальних семінарів для бухгалтерів.

статистика

На кого криза не впливає
Промислові підприємства Чернівців за І півріччя реалізували товарної
продукції на 800 млн. грн. Найкраще
спрацювали «Розма», цегельний завод
№3, Чернівецький хлібокомбінат, Олійножировий комбінат, ТОВ «Галс-2000»,
ТОВ «Малбі-Захід», ПП «Антарес».
З різних причин зменшили реалізацію
АТВТ «Трембіта», ВАТ «Акцент ЛТД»,
ВАТ «Меблева фабрика», ВАТ «Молочний завод», ДП «Чернівцілегмаш», ТОВ
«Боянівка» та інші.
28,5 тисяч суб’єктів підприємницької
діяльності та 2559 малих підприємств зареєстровано у Чернівцях. Це становить104
малих підприємства в розрахунку на 10

тис. населення. Упродовж І півріччя у
місті зареєстрована 151 юридична особа,
в т.ч. 86 – суб’єктів малого бізнесу, а також
1009 фізичних осіб - підприємців.
Найпривабливішими для малих підприємств залишаються торгівля, ресторанне господарство, транспортні, юридичні послуги та операції з нерухомістю.
Найбільша частка реалізованої продукції, робіт, послуг малих підприємств
була у підприємств торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів
особистого вжитку.
За спрощеною системою оподаткування в Чернівцях працюють 10788 суб’єктів
малого підприємництва, на умові сплати
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Селятин – Ропачівка: 9 кілометрів надії
Нова дорога в лісовому масиві на Путильщині, образно
кажучи, має «вбити трьох зайців»: уможливити раціональну
розробку лісу, допомогти у подоланні наслідків природних
стихій та запобігати лісовим пожежам. Кожен кілометр дороги знижує собівартість кубометра деревини до 15%.

Заступник голови Держкомлісгоспу Олексій
ПРИСТАЯ переконаний, що нові дороги перетворять Буковину на нову Швейцарію

Днями дорогу прийняла в
експлуатацію комісія Держкомлісгоспу. На відкритті Голова комітету Микола
ТИМОШЕНКО наголосив,
що буковинці влучно поєднали
планове будівництво лісових
доріг і подолання наслідків
минулорічної повені, що, як
відомо, завдала особливо великих збитків лісовому господарству області.
Вартість нової дороги – 2,7
млн. грн, приблизно 200 тис.
грн на кілометр. Щоби в умовах Карпат лісова магістраль

була максимально
ефективною, треба вкласти щонайменше 500 тис. на 1
кілометр. Буковинці
значно здешевили
за рахунок того, що
робили власною технікою, будували не
тільки підрядним,
але й господарським
способом. Горем і
життям навчені, не
пішли руслом ріки,
як робили попередники. Після повені
дороги тут фактично
Голова Держкомлісгоспу Микола ТИМОШЕНКО підсумовує для журналістів роботу буковинне було.
ських лісівників з ліквідації наслідків стихії
Це вдвічі важливо, бо Путильський
район має найменшу мережу доріг завдання – 2010-го мати їх 10 км.
Олена ЧАЙКА, фото автора
– 3,1 км на 1 тис. га. А перспективне

проекти

Приймати гостей – за наукою!
Чернівецьке екологічне об’єднання «Буквиця» в партнерстві з обласним управлінням культури й туризму приступило
до реалізації проекту «Створення передумов для впровадження кластерної моделі розвитку сільського зеленого
туризму (СЗТ) на Буковині» за співфінансуванням Німецького Товариства Технічного Співпробітництва (ГТЦ).

Планується, що навчання пройдуть понад 900 осіб, які отримають
сертифікати. Найактивніші та лідери
громади увійдуть до місцевої тренерської команди.
У рамках проекту буде проведено
36 навчальних семінарів-тренінгів та
експрес-консультацій «Організація
сільського туризму на Буковині» для
власників садиб, голів селищних
рад, представників малого бізнесу,
фермерів і лідерів громад у 4-ох пілотних районах – Путильському,
Вижницькому, Сторожинецькому та
Глибоцькому. Організовані програми
обміну, конференція, круглі столи на
ТБ, створені бази даних учасників
організації СЗТ.

Навчитися основ сільського туризму
вдається завдяки тому, що Буковина увійшла до трійки пілотних регіонів, у яких
здійснюється проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості». Його
координатор – Марія Порчук, директор
Чернівецького Бізнес-центру, партнери
– Чернівецька ОДА та Центр підвищення кваліфікації держслужбовців.
Мета проекту – покращення соціально-економічного стану сільських
громад через стабільний динамічний
розвиток СЗТ. Статистика – річ уперта: туризм нині – найприбутковіша
галузь світового господарювання, в
якому органічно поєднані економічні,
підприємницькі аспекти з соціальними, екологічними, культурно-кому-

нікаційними, морально-етичними і
оздоровчими складовими. Сільський
зелений туризм – явище багатогранне.
Один з його аспектів, зважаючи на сучасний стан соціально-економічного
розвитку країни, – соціальний. Тому
СЗТ слід розглядати як один із засобів
диверсифікації джерел доходів селян,
як компонент комплексного розвитку села, а також як один з чинників
стратегії подолання бідності в селах
та вирішення проблеми зайнятості
селян.
Пріоритетність розвитку СЗТ позитивно позначається на підвищенні
якості життя на селі, створенні додаткових робочих місць, збереженню
рекреаційних зон, відродженню народних ремесел та традицій, підвищенню загальної культури населення.
Розвиток СЗТ, як і будь-якого виду
іншого виду підприємництва, може
забезпечити додаткові доходи місцевих
бюджетів.
Для цього потрібна консолідація всіх секторів громади. Особливе

значення має успішно налагоджена
співпраця між місцевою владою,
освітою, громадським сектором та
бізнесом.
Мобільна інформаційно - консультаційна служба забезпечить тісний та
інтерактивний контакт з сільськими
мешканцями, навчання всіх секторів
громад активізує місцеве населення
для вирішення соціально-економічних
проблем, відкриє шлях до співпраці
між секторами. Обмін досвідом та ознайомлення з міжнародною практикою
спонукає лідерів місцевих громад до
розбудови села в сучасному контексті
сталого розвитку. Апробація модульної
методики навчання у пілотних районах
області виявить сильні та слабкі сторони
розробленої стратегії, дасть можливість
відпрацювати механізми співпраці,
сприятиме розвитку СЗТ на Буковині.
Бажаючі навчатися можуть зареєструватись за тел. 8 067 373-01-13 або
надіслати заявку на електронну адресу
bukvitsa@yandex.ru.
Марина КОНЯК, керівник проекту

ноу-хау

Готуй лоджію влітку

Подбаймо про тепло у нашій оселі вже сьогодні
Учені б’ють на сполох: поки кількість енергоносіїв невпинно зменшується, переважна більшість людей залишається байдужою і продовжує пасивно споживати енергію.
Але невичерпних ресурсів не буває. Тож використання та
розвиток альтернативних джерел енергії набувають усе
більшої актуальності. Що може зробити кожний?
Мало хто знає, що енергозбережна
система є практично в більшості сучасних осель. Це засклена лоджія. Влітку
там можна приймати гостей або, навпаки, насолоджуватися відпочинком
на самоті. Але, виявляється, найважливішу свою функцію ваша лоджія виконує взимку. Це – збереження тепла.
Коли ваша лоджія ще не засклена, то
як ощадливому господареві, вам слід
подбати про це вже зараз: пам’ятаєте
ж бо прислів’я про сани та літо?
Засклена лоджія – це пасивна сис-

тема сонячного обігріву, тобто, вона не
має механізму керування і є фактично
елементом будови. Вартість такої
системи дуже невелика, обслуговування мінімальне, що робить її досить
привабливим джерелом додаткового
обігрівання приміщень. Потрапляючи
до лоджії, сонячні промені нагрівають
повітря в ній. Тепле повітря утримується завдяки склу. Поступово воно
піднімається і потрапляє до прилеглої
до лоджії кімнати. У той же час холодне повітря кімнати, опускаючись,

пересувається до лоджії, де сонячне
проміння знову нагріває його... Тобто
до квартири потрапляє не холодне
вуличне, а нагріте сонячними променями повітря. Таким чином Ваші
витрати на обігрівання приміщень
зменшуються.
Ця технологія найбільш результативна за низької температури довкілля та інтенсивного сонячного
освітлення. Зауважте ще, що засклена лоджія на першому поверсі
багатоповерхового будинку має
нижчу ефективність, ніж для верхніх
поверхів.
Утім, заощадження тепла – не
єдина приваблива риса засклених
лоджій. Пасивні системи використовують енергію сонця, яка належить
до альтернативних, або не викопних,
джерел енергії. Вони активно ви-

користовуються у багатьох країнах
світу. Найактивнішими користувачами
енергії альтернативних джерел є Ісландія, Данія, Австрія, США, Канада,
Франція тощо.
Доведено, що використання пасивних систем сонячного обігріву, в
тому числі засклених лоджій, є дуже
ефективним. Тому є сенс враховувати
це при проектуванні та будівництві
нових будинків. Однак, поки наявні
будинки не будуть замінені новими,
споживання традиційних енергоресурсів не знизиться, в кращому випадку
сповільниться його ріст. Докорінно
скоротити їхнє використання могло
б повсюдне поліпшення теплоізоляції будинків і встановлення у них
сонячних систем опалювання і водонагрівання.
Маргарита ВІНКЛЕР, член ГЕО «АкваБук»
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Відгомін середньовіччя
в Лужанській церкві
або Чернівці – туристична Мекка майбутнього
Дорога земля – економія
на кладовищі
– Під час дослідження цього
могильника майже біля кожного поховання були виявлені нумізматичні
матеріали – середньовічні монети,
які дозволили встановити, що поховання здійснювалися в 17-18 столітті.
У ті часи земля дуже цінувалася, тож
на одному і тому ж місці людей ховали століттями: у деяких місцях ми
знайшли по 4 шари кістяків. Останні
поховання тут відбувалися в 17601800 роках. А з приходом австрійської
влади кладовище було винесене за
межі населеного пункту.

Вбивство розкрили через
століття
Могильник досить бідний, що
характерне для середньовічного села.
Єдиною коштовною його ознакою
виявилася монетка, яка використовувалася як прикраса. А в деяких похованнях знайдено прикраси зі скла,
бурштину та різноманітні бронзові
деталі.
До речі, в одному скелеті знайшли
свинцеву кулю 18 століття. Певно,
людину застрелили з рушниці. Таким
чином виявили вбивство, яке сталося
кілька століть назад.
Усі люди були поховані в дерев’яних трунах, але вони не збереглися.
Більшість трун скріплювалися дерев’яними замками, але біля деяких
кістяків знайдені залізні цвяхи. Усі
померлі поховані за християнським
звичаєм – головою на захід. За традицією померлий «дивився» очима на
схід, з якого прийде Месія зі страш-

ним судом.
Поховання охоплює усю територію церкви і навіть більше. Коли будувався сусідній будинок, мешканці
також знаходили кістяки.

П’ять копійок на згадку…

На розкопках знайдені польські,
австрійські, угорські, турецькі та
російські монети. Наприклад, російські 5 копійок 1766 року. Цілком
можливо, що російські солдати, які
штурмували Хотин, були присутні
на службі в цій церкві. Це монета
із зображенням Катерини ІІ. Серед
знахідок є й кілька срібних речей,
прикраси, позолочені ґудзики.
Дивним археологам здалося те,
що серед поховань бідних селян
виявили жінку з двома великими
бронзовими пряжками на поясі.
Зрозуміло, що ця похилого віку
селянка була багатша за інших, вищого соціального статусу.

У Лужанах живуть майже
2000 років
– Удалося встановити, що на
даному місці існувало поселення з
давніших часів. Знайдено кераміку
та матеріали, які відносять до 2-5
століття н.е., матеріали так званої
Лука-Райковецької культури 8-9 століття. Ми вважаємо, що на пагорбі,
де розташована церква, у 8-9 столітті
проживали племена хорватів. Тут
знайдено рештки їхніх осель і побуту.
Згодом на цьому місці була збудована
церква. Тобто, ми можемо говорити
про те, що на території Лужан починаючи з 2 ст н.е безперервно проживали люди.

Загадка Вітольда
1453 рік... Часи молдовського господаря Олександра ІІ. Лужани купує Федір
Вітольд у Кості Вранчича. Так уперше
в документах згадуються Лужани. Ця
дата пов’язана із періодом побудови
Вознесенської церкви. До речі, в церкві
є старовинна фреска із зображенням
ктитора – людини, яка давала гроші на
її побудову. Таким ктитором і був Федір
Вітольд. Є припущення, що він похований саме під цією фрескою.
Хоча постать Вітольда викликає в
істориків й багато суперечок. Дехто
вважає, що Вітольд, який усе життя
проживав у Репужинцях і нічого по собі
там не залишив, купив Лужани із уже
збудованою церквою. Інші ж обстоюють
думку про те, що саме він був ініціатором
побудови храму.
Дослідження підтвердили, що церква
відноситься до середини XV століття
(1450-ті роки). Про це свідчать кам’яні
деталі, які знайшли під час розкопок.
Робилися розкопи і до фундаменту
церкви – щоби дізнатися про його
міцність. У верхніх шарах знайшли
фрагменти фресок. Це свідчить про
те, що храм свого часу був розписаний
не тільки зсередини, а й ззовні. Поки
композицію встановити не вдалося, бо
ці фрагменти дуже невеличкі.

У храмі
Господньому
Випадок розкрив таємницю
Перше, що впадає в око у Святовознесенській церкві, – живописні ікони,
виконані чиєюсь невідомою, але надзвичайно майстерною і талановитою
рукою… Всередині храм розділений
великою аркою на дві частини.
Отець Роман, теперішній настоятель, повідав цікаві факти з історії
церкви. Існує думка, що колись Вознесенська церква була Храмом Юрія
Переможця, адже тут знайдено багато
фресок із його зображенням. Підтверджує таку думку й такий випадок: коли у
середині храму проводили реставраційні
роботи, малюнки на одній ділянці стіни
вважали втраченими. Цілком випадково робітники помітили, що з верхньої
частини стіни висунулася цегла. Коли
її забрали – побачили розмальовану
нішу над аркою... Це було зображення
Юрія Переможця. За своїм розписом
ця ікона відрізняється від уже знайдених давніх фресок примітивнішим
обличчям. Це свідчить про те, що ікона
древніша. Ніша привернула увагу ще й
тим, що зазвичай їх роблять ззовні, а не
зсередини, щоб уберегти ікону від дощу
та снігу. Тому, можливо, колись замість
арки був вхід, пізніше перебудований і
наново розписаний. Коли реставратори
почали працювати в іншій частині церкви, версія підтвердилася. Знайшли на
фресках видряпані написи із датою 1630
року – своєрідне тодішнє графіті.

Набіги татар і… Візантія

Обличчя святих угодників цілі, а

хрести – посічені. Це свідчення того,
що на храм нападали татари. Бо для
тодішніх мусульман знамення хреста
було образливим.
Дослідників шокували ікони, зроблені у візантійському стилі. Звідки
в нашому краї такі розписи, та ще й
так професійно зроблені, – загадка.
Аналогів таких фресок в Україні немає.
Чим більше реставратори досліджували, тим більше з’являлося
таємниць. Виявилося, що і під уже
знайденими фресками є нашарування
цинобри, або червоного пігменту. Це
фарба червоного кольору, яка виготовлялася лише у Візантії і вартувала
дорожче за золото. Вона не втрачала
своєї насиченості віками. Її використовували тільки для розпису ікон.
Цинобру не могли використовувати як
«ґрунтовку» через її коштовність. Тому
існує думка, що під цими фресками є
ще давніші розписи. Хто дозволив собі
таку розкіш, якщо навколо храму захоронення були бідними? Це назавжди
залишиться таємницею, адже вже знайдені фрески розбивати не будуть.
Колись церква була розписана від
стелі до підлоги. Але за радянських
часів тут зробили своєрідні панелі, заклали їх плиткою. Стародавні фрески
збили разом зі штукатуркою. Лише
за іконостасом частина стіни залишилася «недоторканою» радянською
«рукою», тож фрески збереглися до
самого низу.

Вікно до сонця

Думка спеціалістів: за іконостасом
є вікно, яке розміщене геометрично
неправильно. Воно мало би бути по
центру, але чомусь зміщене у сторону.
Історики вважають, що це стародавня
традиція – у певний час богослужіння
в певне свято «ловити сонце». Ця традиція зберігалася до 15-16 століття.
Експедиція триватиме до 19 липня.
Але це не означає, що роботи навколо
лужанської церкви будуть припинені. Тим
паче, що на ці дослідження Чернівецька
обласна рада виділила 200 тисяч грн. А
що стосується кістяків, то вони будуть
перепоховані або знову засипані.
Любов КАФАНОВА, «Версії»

8

№29 (289) 17.07 - 24.07.2009

Передплатний індекс09584

Право громадян на звернення
гарантоване Конституцією
Забезпечення реалізації конституційного права громадян
на звернення, всебічний розгляд цих звернень та порушених
у них проблем, оперативне їхнє вирішення, задоволення
законних прав та інтересів громадян на сучасному етапі
є одним із пріоритетних завдань органів державної влади
та місцевого самоврядування, відповідальним обов’язком
їхніх посадових і службових осіб, чинником забезпечення
суспільнополітичної та економічної стабільності в державі.

Право громадян направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення чи
особисто звертатися до органів державної
влади, органів місцевого самоврядування
та посадових і службових осіб цих органів
передбачене ст. 40 Конституції та є одним
із основних прав громадян. Порядок реалізації конституційного права громадян на
звернення установлений в Законі України
«Про звернення громадян» від 2 жовтня
1996 року та іншими нормативними актами з цього питання.
Зі свого боку, на забезпечення права
громадян на звернення, 2 лютого 2008
року Президент України видав Указ
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування
конституційного права на звернення
до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування». Ці заходи,
зокрема, спрямовані на:
недопущення надання неоднозначних, необгрунтованих або неповних
відповідей за зверненнями громадян,
із порушенням строків, установлених

законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень громадян іншим
органам;
викорінення практики визнання
заяв чи скарг необгрунтованими без
роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих рішень;
запровадження постійного
контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями
громадян, невідкладного вжиття заходів
для поновлення прав і свобод громадян,
порушених внаслідок недотримання
вимог законодавства про звернення
громадян;
притягнення винних осіб у встановленому порядку до відповідальності,
створення та функціонування гарячих
ліній і телефонів довіри тощо.
Протягом 2009 року до Головного
управління юстиції та його територіальних органів у Чернівецькій області
надійшло 231 письмове звернення: 138
заяв і 93 скарги. Загальна кількість звернень зменшилася, порівняно з минулим

роком, на 26,44%.
Найбільше звернень надійшло: до
Головного управління юстиції – 153,
Чернівецького міського управління
юстиції – 30, Хотинського районного
управління юстиції – 16.
На особистому прийомі в керівництва органів юстиції області перебувало
1590 громадян.
Усі звернення розглянуті без порушення терміну, встановленого чинним
законодавством.
З усіх звернень громадян, що надійшли до органів юстиції області, 175
стосувалися роботи державної виконавчої служби, 12 – органів нотаріату,
16 – відділів реєстрації актів цивільного
стану та 28 з інших питань.

Найактуальніші для нашого населення питання стягнення коштів та
аліментів за рішеннями судів.
Із загальної кількості звернень громадян, що надійшли в органи юстиції
області, 9 заяв було задоволено і 5 скарг
визнані обґрунтованими.
Необхідно зазначити, що, відповідно до ст.55 Конституції України, якщо
заявник не отримав відповіді на своє
звернення, він має право на оскарження
в суді рішень, дій чи бездіяльності органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Іван БОЙЧУК, начальник відділу контролю,
документування та звернень громадян ГУ
юстиції в Чернівецькій області

комунал

сім’я

Ви всиновили
дитину...

Допомога при усиновленні
дитини

Відпустка у зв’язку з
усиновленням

Зміни внесено також до статті
182 Кодексу законів про працю
України.
Водночас, відповідно до Закону
України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми», право на допомогу
при усиновленні дитини має особа,
яка є громадянином України, постійно проживає на її території та
усиновила дитину з числа дітей-сиріт
або дітей, позбавлених батьківського
піклування (якщо усиновлювачами
є подружжя – один з них на їхній
розсуд). Допомога при усиновленні
дитини призначається на підставі
рішення про усиновлення дитини.
У разі усиновлення двох і більше
дітей допомога надається на кожну
дитину. Допомога при усиновленні
дитини призначається за умови, коли
звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців
від дня набуття чинності рішенням
про усиновлення дитини та призначається незалежно від одержання на
дитину інших видів допомоги в розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини.
Порядок і умови виплати допомоги при
усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Закон України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
державної підтримки сімей, які усиновили дитину з числа дітей-сиріт або дітей,
позбавлених батьківського піклування»
від 23 вересня 2008 року (набув чинності
від 1 січня поточного року), передбачає
зміни до Закону України «Про відпустки»
від 15 листопада 1996 року:, тепер передбачається надання особі, яка усиновила
дитину віком старше трьох років, одноразової оплачуваної відпустки у зв’язку з
усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових
і неробочих днів після набрання законної
сили рішенням про усиновлення дитини
(якщо усиновлювачами є подружжя – одному з них на їхній розсуд).
Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв’язку з усиновленням
дитини за умови, якщо заява про надання
відпустки надійшла не пізніше трьох місяців від дня набуття чинності рішенням про
усиновлення дитини, на підставі рішення
про усиновлення дитини та оформляється
наказом (розпорядженням) власника або
уповноваженого ним органу.
Ірина НІМІЖАН, в.о.начальника відділу
реєстрації нормативно-правових актів,
легалізації об’єднань громадян, систематизації
законодавства, правової роботи та освіти ГУ
юстиції в Чернівецькій області

Житлові субсидії:
Як? Коли? Кому?

Житлова субсидія – адресне безготівкове відшкодування витрат населення
на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого й
рідкого пічного побутового палива. Простіше кажучи, держава бере на свої плечі
частину витрат родини. Саме тому сума
субсидії – це різниця між тим, скільки
сім’я реально вносить за утримання житлового приміщення і скільки повинна.
Шанси на отримання субсидії рівні
і в наймачів державної (комунальної)
форми власності, і у власників приватних (приватизованих) будинків або
квартир. Хоча оформляють субсидію
на власника (наймача) житла, для її розрахунку важлива сім’я (усі зареєстровані
в квартирі). Звертатися за нею треба до
місцевих управлінь праці та соціального
захисту населення при держадміністраціях. На селі приймати заяви на субсидію доручено уповноваженим особам,
призначеним виконавчим органом
сільських і селищних рад.
У субсидіях, що призначаються,
враховуються наступні витрати:
оплата житлово-комунальних послуг;
придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового
палива;
придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового (рідкого)
палива та оплата житлово-комунальних
послуг;

оплата житлово-комунальних послуг, у тому числі електро-, тепло- або
газопостачання для опалення, якщо
плата за нього нараховується тільки в
опалювальний період.
Як дізнатися, чи має родина право на
субсидію? Надаючи субсидію, держава
компенсує тільки частину житлово-комунальних витрат. А решту мають погасити
самі одержувачі таких послуг. Скільки
саме? Відповідь знайдемо у Постанові
КМУ від 27.07.98 р. №1156 – тут обумовлено відсоток платежу від середньомісячного сукупного доходу сім’ї – так
вираховують, яку суму споживачам послуг
доведеться оплачувати самостійно.
Зараз діють дві ставки платежу, їх використовують залежно від складу мешканців. 15% - тільки пенсіонери (інші
непрацездатні громадяни); діти, інваліди І і ІІ груп (якщо середньомісячний
сукупний доход на кожного зареєстрованого не перевищує 50% прожиткового
мінімуму); 20% - решта категорій громадян. Отже, знаючи відсоток платежу,
можна самим приблизно визначити, чи
є у вас шанс на субсидію: коли загальна
сума житлово-комунальних послуг у
доході родини не перевищує належної
ва суми у 15 або 20 відсотків, державної
допомоги не отримаєте. Коли сім’я витрачає на комунальні послуги більше,
звертайтеся за субсидією.
Людмила КУЗНЕЦОВА, головний спеціаліст ГУ
юстиції в Чернівецькій області

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України
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Плата за страх:
хабарників менше, хабарі зростають

Порівняно з аналогічним періодом минулого року загальний розмір хабарів
зріс у півтора раза
Фахівці прогнозували, що торішній рекорд МВС – сто
мільйонів гривень викритих хабарів – важко буде побити.
На жаль, реальність виявилася сумнішою, ніж очікували.
– Цього року загальна сума хабарів,
порівняно з першим півріччям минулого
року, зросла в півтора раза і досягла за
понад 63 мільйони гривень. Міліція продовжує протидіяти високопоставленим
хабарникам, – наголосив Юрій Луценко
на прес-конференції 7 липня.
У присутності представників ЗМІ
Міністр ВС нагородив відомчими
відзнаками працівників ДСБЕЗу та
УБОЗу, які відзначилися під час найрезонансніших затримань хабарників.
Міністр висловив сподівання, що
всі ці злочини, які цього року задокументовані міліцією, завершаться

слідством в органах прокуратури, а в
судах хабарникам визначать відповідне
покарання.
За 5 місяців поточного року викрито
9717 службових злочинів.
Майже 8,5 тисяч з них – економічної
спрямованості, загальна сума збитків за
ними – понад 3,1 млрд. грн.
2,6 тис. задокументованих випадків
обтяжені зловживанням владою.
«Чистого» хабарництва викрито 1611
випадків. Середня сума хабара виросла
майже до 100 тис. грн.
До суду вже направлено кримінальні

справи стосовно 5354 посадових злочинів.
Больові точки нашого суспільства
– земельних відносини, надання послуг громадянам державними установами, заклади освіти та охорони
здоров’я, приватизація, відчуження
майна та надання його в оренду, фінансові послуги, регуляторна та дозвільна
системи, судова система.
Хабарництво наскрізь пронизало
українське суспільство і покарання навіть викритий хабарник дуже
часто не несе. В Україні не створено ефективної системи покарання
за корупційні злочини, хоча вони
повинні розглядатися як найтяжчі.
Попри все, правоохоронці не опускають рук і роблять, що належить за

Законом і за велінням совісті.
За матеріалами ДЗГ МВС України

резонанс

Робоче місце обійдеться на порядок вище
Після оголошення Інститутом підтримки регуляторної реформи в Україні «Кампанії протидії порушенню прав
підприємців України» понад три тисячі
підприємців – платників єдиного податку уже звернулися до Секретаріату
Президента України із проханням скасувати Постанову Кабінету Міністрів
України від 14.04.2009 №366 «Про
сплату внесків загальнообов’язкового

державного пенсійного страхування
фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали
особливий спосіб оподаткування».
Йдеться про захист бізнесу 4 мільйонів
приватних підприємців, більшість з
яких самостійно створила собі робочі
місця, до того ж утримують ще найманих працівників і сплачують податки.
Якщо згадати, що створення одного

робочого місця в Україні обходиться
в середньому в 50 тис. грн, чи важко
підрахувати, в яку суму виллється
нашій державі працевлаштувати усіх
цих людей, коли вони не зможуть далі
займатися власною справою?
Голова правління Інституту Володимир ДОРОШ у відкритому зверненні до Президента України привертає увагу гаранта Конституції до

численних порушень законодавства з
боку Кабміну в цьому питанні, а також
практично до скасування Кабміном
деяких положень Указу Президента
України «Про спрощену систему
оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва», що
є перевищенням повноважень Кабінетом Міністрів України.
Вл. інф.

продавців не змогли надати жодних
документів на право здійснення підприємницької діяльності. Зафіксовано
випадок використання праці найманого робітника без оформлення трудової
угоди.

Ще одна кредитна спілка «забувала» подавати вчасно податкові звіти,
перераховувати до бюджету податок з
доходу та дозволяла собі порушення у
веденні касових операцій. Їй донараховано податків та штрафних санкцій
більше 10 тис. грн.

оштрафовано на загальну суму біля 6
тис. грн, 35 суб’єктів господарювання
– фізичних осіб – на понад 2 тис. грн.
Від початку року виявлено 69 випадків виплати зарплати у «конвертах».
За результатами перевірок донараховано більше 94 тис. грн. Найбільше
«влетів» власник магазину у Кіцмані,
який не оподаткував доходи та доплати
до них найманим працівникам. Ігнорування податкового законодавства
обійдеться майже у 28 тис. грн.
Додатково укладено 1037 трудових
угод. До прокуратури передано 19
матеріалів перевірок про порушення
законодавства про оплату праці, порушено 6 кримінальних справ.
За матеріалами ДПА в Чернівецькій області

податки
«Урожайні» ринки
Попри заборону грального бізнесу, на одному з Чернівецьких ринків
працівники податкової міліції виявили
відкритий для відвідувачів гральний
зал, у якому надавалися послуги водночас на 23 автоматах. До того ж господарка закладу не змогла пред’явити
податківцям ліцензію та патент.
Автомати орієнтовною вартістю 98
тис. грн вилучені.
28 випадків порушення податкового законодавства виявили податківці
під час рейду ринком у Клішківцях
на Хотинщині. Задокументовано 14
випадків продажу сільгосппродукції,
в тому числі 8 – м’яса, без довідок
про походження товару. Крім того, 13

Дурять не лише людей
За результатами 23-х перевірок
фінустановам донараховано більше
42 тис. грн.
Серед порушників – одна з чернівецьких кредитних спілок. Тут порушували порядок ведення касових
операцій, не подавали податкових
звітів. Спілка вже сплатила понад 5
тис. грн штрафів.

Зарплата не «білішає»
Від початку року податківці перевірили дотримання чинного законодавства при виплаті доходів громадянам
на 156 підприємствах і в 36 підприємців
– фізичних осіб. 106 юридичних та усі
36 фізичних осіб порушували закон.
Їм доведеться додатково сплатити до
бюджету 4,6 млн. грн. 106 посадовців

Дешева торгівля
Рада з координації роботи ринків
та мікроринків, що працює при міській
раді, просить УМВС, УСБУ та ДПА в
Чернівецькій області притягнути до
відповідальності керівництво ТОВ
«Ринок Новий» за навмисну несплату ринкового збору. Лише за 5 місяців
міський бюджет недоотримав майже
200 тис. грн ринкового збору через те,
що адміністрація ринку не застосовує
коефіцієнт 1,5 за місця для торгівлі
непродовольчими товарами на продовольчому ринку. Адміністрацією ринку
не укладені також угоди про сплату

ринкового збору з утримувачами пунктів
надання послуг.
Керівництво ринку має також усунути
виявлені перевірками недоліки в організації роботи критого ринку «Формаркет»,
забезпечивши:
■ дотримання визначеної ринку товарної спеціалізації – «продовольчий»;
■ дотримання податкового, пожежного, санітарного законодавства, захисту
прав споживачів;
■ встановлення режиму роботи, наявність документів на робочих місцях продавців, передбачених Правилами торгівлі

на ринках Чернівців.
Загалом від справляння ринками і
мікроринками ринкового збору впродовж
І півріччя до бюджету міста надійшло 11,3
млн. грн. Проведено 18 перевірок виконання Правил торгівлі, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного та
пожежного законодавства. Складено 310
протоколів про адмінправопорушення, з
яких 5 – на керівників ринків «Новий»,
«Формаркет», «Рейтинг», «Головний»,
«Прут». Керівниками ринків і мікроринків
складено 474 протоколи на порушників
Правил торгівлі.
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Не купуйте дітям морозива,
якщо бажаєте їм здоров’я
Їжа-сміття – нове поняття, що
з’явилося протягом останніх двох десятиліть. До його переліку потрапляє
те, що не дає жодної користі організму.
Морозиво нині вважається саме такою
їжею. Хоча спекотного літнього дня
важко відмовитися від прохолодної
смакоти. Та дорослі споживачі ностальгують, що за смаком воно гірше,
ніж було в дитинстві. Натомість спеціалісти стверджують: смак змінився
не тому, що ми виросли, а через те, що
саме морозиво стало іншим.
За словами начальника хроматографічної лабораторії Укрметртестстандарту Володимира КИЩЕНКА, в
молочному морозиві має бути від 0,5
до 7,5% жиру, у вершковому – 11,5%,
а в пломбірі – від 12 до 20%. Крім того,
останнє не повинне містити жодних
рослинних жирів.
Але за останні два роки статистика
погіршилася: 90% пломбіру – фальси-

фіковані. Майже все морозиво роблять
з рослинних жирів і в багатьох випадках використовують найдешевше
пальмове масло. Буває, що виробник
вносить рослинні жири, не підозрюючи про це, коли за рецептурою додає
згущене молоко.
А замість ягід, фруктів і натуральних сиропів додають синтетичні
барвники. Серед них Е-124, який
спричиняє затримку розвитку в дітей.
І саме ця добавка часто зустрічається
у вітчизняних видах морозива.
За словам президента науководослідного Центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Валентина
БЕЗРУКОГО, під час перевірки комбінованого морозива немає сенсу
шукати рослинні жири. Хвилюють
мікробіологічні показники: кишкову
паличку, скажімо, знаходять у 2 із 7
зразків. Особливо небезпечна вона для
дітей, людей похилого віку та хворих.

Не радять спеціалісти споживати й
заморожений сік, який містить лише
воду, цукор, стабілізатори, харчову
кислоту, ароматичні речовини і різні
фарбники.
Морозиво вже внесли до списку
«їжі-сміття», тож варто обмежити споживання цього продукту. Особливо
дітям.
Якщо ж без морозива не уявляєте ні
дня, краще обирайте біле, без фарбників, глазурі та інших домішок, а також
звертайте увагу на те, що смак і запах
якісного морозива чисті, структура
– однорідна, без відчутних частинок
цукру та льоду.
Звернувшись до ОблСЕС,
МіськСЕС та Управління захисту прав
споживачів за інформацію про якість
морозива у Чернівецькій області,
журналіст «Версій» отримала сім телефонних номерів, та за жодним з них
потрібної інформації не дістала.

Доведеться чернівчанам покладатися на свій розсуд.
Підготувала Любов ПЛАХІНА, «Версії»

відпочинок

Засмага: краса чи шкода здоров’ю?
Літо – «гаряча» пора відпочинку. Купання у водоймах
та засмагання на пляжах – найактуальніший спосіб розслабитись. Та підступне сонце може зіпсувати цю насолоду.
Головна небезпека пляжного відпочинку – сонячні опіки.

Їхні симптоми різноманітні – від
рожевого забарвлення зі свербежем
до почервоніння, що супроводжується набряками, утворенням пухирів,
нестерпним болем. А проникнення
ультрафіолетового проміння в глибокі
шари шкіри загрожує порушенням
з’єднувальної тканини, функції синтезу ДНК і онкологічними хворобами.
Від сонячних опіків найчастіше
страждають люди зі світлим волоссям
і блакитними очима, з білою ніжною
шкірою.

Не женіться за засмагою!

Найпростіший засіб від опіків – не
засмагати в «критичні години», від 12
до 16-ої.
Найчастіше опік трапляється через
«ажіотаж першого дня». Збільшуйте
час перебування на сонці поступово:
від півгодини до 2 годин (не більше!)
на день.
Пам’ятайте, що при хмарках теж
небезпечно: 80% ультрафіолетового
проміння, яке викликає опіки, має
властивість проникати крізь хмари.
Засмагаючи, користуйтеся захисним лосьйоном чи кремом, навіть
якщо бажаєте «стати шоколадними».
Не забудьте, що більшість лосьйонів
і кремів змиваються, тому потребують регулярного нанесення – після
кожного купання та 1 раз на 2 години
– без нього.

Якщо обгоріли...

Не відкладайте лікування на «потім». На обгорілу ділянку шкіри треба
покласти холодний компрес, найкраще – прийняти холодний душ. Це
остудить запалену шкіру, зменшить
жар і почервоніння. Нанесіть зволо-

жувальний чи пом’якшувальний крем:
це полегшить свербіж та зменшить
злущування шкіри. Якщо біль не стихає, випийте знеболювальне і пийте
якнайбільше рідини для запобігання
зневоднення організму. Доки опік не
зажив, не слід довго перебувати на
сонці.

Народні методи не
підведуть
Для лікування опіків можна використати «дідівський спосіб»: змастити
болісні місця кефіром. Допомагає й такий рецепт: столову ложку розтертої на
мілкій терці моркви змішують з сирим
яєчним білком. Накладайте суміш на
обпечене місце на 20 хвилин 1-2 рази
на день. Замість моркви ще використовують сиру терту картоплю.

Сонячні удари

Отримавши сонячний удар, людина
відчуває нудоту, запаморочення, шум у
вухах, потемніння в очах. Теплові удари зазвичай отримують люди з поганою терморегуляцією, люди похилого
віку, і ті, хто нещодавно хворіли.
Симптоми теплового удару: блювота, слабкість, розбитість, перевтома.
У таких випадках терміново потрібно
перейти в затінок чи прохолодне приміщення, приклавши до голови щось
холодне, наприклад, змочений водою
рушник. Зніміть чи розстебніть тісний
одяг. Випийте теплу мінеральну воду.
Якщо перебуваєте вдома – загорніться
у мокре простирадло.

Подбайте про дітей!

Виходячи на вулицю, обов’язково
надягайте дитині головний убір. Якщо

малюку ще не
виповнилося
6 місяців, крем
від засмаги використовувати не можна.
Убезпечте немовля від прямого сонячного проміння.
Дітям старшим за 6 місяців можна
використовувати крем від
засмаги із чинником захисту
не менше 15
одиниць. Наносити його
слід на відкриті ділянки
шкіри одразу
після купання,
і навіть тоді, коли хмарно.
Термін перебування на сонці не повинен перевищувати 30 хвилин. Періодично охолоджуйте дитину в тіні – під
парасолею, тентом чи деревами.
Вдягайте малюка у легкий бавовняний одяг та давайте пити багато

рідини.
За даними опікового відділення
Лікарні швидкої медичної допомоги,
від початку літа люди із серйозними
сонячними опіками не потрапляли.
Один пацієнт лікувався амбулаторно.
Підготувала Любов ПЛАХІНА, «Версії»

Закордонні вчені дослідили, які можливості має людське тіло
Температуру в 71°С людина витримує протягом 1 години, 82°С – 49 хвилин, 93°С – 33 хвилини, 104°С – тільки
26 хвилин.
Найвища температура повітря, коли
людина ще може дихати, – приблизно
116°С. Але історії відомі факти, коли
людина витримувала значно більші
температури. Наприклад, 1764 року
французький учений Тіллет доповів
Паризькій академії наук про те, що його
піддослідна перебувала в печі при температурі 132°С протягом 12 хвилин.
1828 року був описаний випадок

14-хвилинного перебування чоловіка
в печі з температурою в 170°С.
У Бельгії 1958 року зареєстрували
випадок, коли людина кілька хвилин
знаходилася в термокамері з температурою в 200°С!
Без одягу людина може витримати
швидке піднімання температури до
210°С, а у ватному одязі – до 270°С.
Цієї температури достатньо для того,
щоб зварити яйце!
Переносити високі температури у
воді значно важче, ніж на сухому повітрі. Рекорд належить чоловіку з Туреччини, який занурювався з головою
в казан з водою, нагрітою до 70°С.
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Ключове слово минулого номера – «дилижанс»

Ключове слово:
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■ – Може один чоловік усе життя просто дружити з іншим чоловіком, чи колись природа візьме-таки своє? – Природа дійсно візьме
колись своє: вони підуть шукати третього.
■ Японського робота, який уміє ловити злодіїв, направили на випробування до Йокогами, Нью-Йорка та Одеси. В Японії за 5 хвилин робот
зловив 100 злодіїв. У Нью-Йорку за ті ж 5 хвилин робот спіймав 200
злодіїв. У Одесі за 5 хвилин хтось поцупив самого робота.
■ Чоловік прийшов п’яний пізно вночі. Жінка не відчиняє. Чоловік гукає:
– Я приніс букет для найгарнішої дівчинки! Жінка відкриває: – А де
букет? Чоловік: – А де найгарніша дівчинка?
■ Влаштувався хлопець на роботу до міліції. Через три місяці викликає
його начальник: – А ти чого зарплату три місяці не береш? – Та я
думав, як видали пістолета, сам і крутися…
■ Дівчата бувають порядні, погані й розумні. Порядні на ніч читають
казки, погані – Камасутру, розумні – Медичну енциклопедію.

3

7

на 17-24 липня

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
17-18-го відкриються несподівані можливості
для бізнесу. 19-го не підписуйте фінансових
документів, 20-те проведіть із рідними людьми.
21-го завершуйте розпочаті справи. 22-23-го
робіть інвестиції, 24-го слід відпочити.

ЛЕВ
17-18-го ваші сподівання на когось розчарують.
19-го найкращий день для примирень після сварок. Від 20-го наполегливо працюйте, шукайте
спонсорів та інвесторів. 22-го ваші дії можуть
спричинити невдоволення начальства.

СТРІЛЕЦЬ
17-18-го все здається безнадійним, але 19го обов’язково дістанете допомогу. 20-те
обов’язково присвятіть найріднішим. У справах 21-22-го гроші витрачайте обережно. 2324-те сприятливі для поїздок і активних дій.

ТЕЛЕЦЬ
17-18-го порадують несподівані гроші. 19-го
здивує невдоволення шефа. 20-го добре шукати спонсорів. 21-го обмежте пересування до
мінімуму. 22-го не позичайте нікому грошей,
23-24-го можете укладати угоди.

ДІВА
У кожній безнадії трапляють несподівані
шанси: ваш девіз на весь тиждень. Шукайте спонсорів 19-го, нової роботи 21-22го. 23-го може підвести здоров’я, 24-го
доведеться приймати важливі рішення.

КОЗОРІГ
У напружених поїздках і контактах 17-18-го не
забувайте про здоров’я. 19-22-го найкраще
провести в сім’ї та відпочити. Від 23-го беріться
до роботи, шукайте партнерів і спонсорів. Не
призначайте зустрічей на 24-те.

БЛИЗНЮКИ
17-19-го гарний період для налагодження
сімейних стосунків, освідчень та весіль. Від
20-го беріться за справи, можливо 21-го доведеться поїхати у відрядження. 22-23-го доведеться обирати, на що витратити гроші.

ТЕРЕЗИ
17-19-го наполегливо працюйте: ваші
зусилля будуть помічені та поціновані. 2021-го доведеться приймати важливі рішення
в особистому житті. 22-23-тє – сприятливі
для поїздок та пошуку партнерів.

ВОДОЛІЙ
Успіхи в особистому і в бізнесі не виключають фінансового обману 17-го. 19-го варто
уникати поїздок, побутової хімії та електроприладів. Знайомства 22-23-го будуть дуже
важливими для розвитку ваших справ.

РАК
17-18-го доведеться вирішувати сімейні проблеми. 19-20-го дуже важливі для розвитку
бізнесу. 21-го доведеться навідатися до лікаря.
22-24-го має вийти все, за що візьметеся: обирайте самі, в особистому чи в бізнесі.

СКОРПІОН
17-18-го успіх очікує вас у поїздках. 19-го повертайтеся додому і вирішуйте сімейні справи.
20-21-го обмежте контакти: можете наразитися на неприємності. 22-24-го покладайтеся
лише на себе, але й успіх буде вашим.

РИБИ
У вас знову період затишшя, 19-го краще
взагалі не виходити з дому. 20-21-го повертайтеся до людей: знайомтеся, освідчуйтесь,
одружуйтесь. 23-го можете відчути нестачу
грошей, 24-го може підвести здоров’я.

Художній Музей
«В країні Арахне». Гобелени Катерини Бали (Польща) і Свави ЛУНАЙ (Франція).
«Мистецтво – спільна мова двох культур», румуно-український проект.
Пейзажі чернівецьких художників з фондів ЧХМ.
Виставковий центр «Вернісаж»
Виставка творів Євгенії КУЗЬМЕНКО та Віктора СЕМЕНЯКА (Київ).
Ляльковий театр
19 липня, 12.00: «Повелитель снів».
Кінопалац «Чернівці»
«Льодовиковий період-3», анімаційна комедія – 10.15, 12.00, 13.50, 18.45.
«Освідчення», молодіжна. комедія – 15.40, 19.30, 21.30.

Палац кіно ім. О. Кобилянської
Велика зала:«Гаррі Поттер», фентезі – 10.00, 12.50, 15.40, 18.40, 22.00.
Мала зала: «Льодовиковий період-3», анімаційна комедія – 10.00, 11.50, 13.40,
15.30, 19.10, 21.10.
«Генуя», драма – 17.20.
Кінотеатр ім. І. Миколайчука
«Трансформери. Помста полеглих», фант. бойовик – 12.40, 16.50, 21.00.
«Вперед і вгору», анімаційна комедія – 15.10, 19.15.
Екскурсії
Щонеділі, 12.00: Історичний центр Чернівців. Збір біля ратуші. Довідки за телефоном 58-51-57, 52-01-21.
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