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24-31 липня сухо і спекотно
24 липня вночі +21 - +27, вдень +28 - +34...пийте воду...
25 липня вночі +22 - +24, вдень +25 - +33... включайте кондиціонери...
26 липня вночі +14 - +18, вдень +18 - +24... прохолода ненадовго...
27 липня вночі +14 - +16, вдень +22 - +24...знову сушитиме...
28 липня вночі +13 - +19, вдень +20 - +29... вдягайте панамки...
29 липня вночі +15 - +22, вдень +23 - +29...надвечір гроза...
30 липня вночі +18 - +20, вдень +21 - +26...паритиме...
31 липня вночі +15 - +21, вдень +22 - +26...і знову гроза...
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Чого не їстимуть діти
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Приватний підприємець в одному з буковинських сіл вирішив зайнятися фермерством. Справа
хороша, коли б не маленька обставина: для неї потрібна... земля. Уже й ділянку на 3,17 га вподобав, і з
потрібними людьми домовився: один – держслужб
овець з відповідної РДА, другий трудиться в обласному Держкомземі. Землю нашому фермерові віддали за просто так – без жодного договору оренди,
тобто незаконно. Це не завадило посадовим особам
Держкомзему погодити збільшення зазначеного
фермерського господарства до 6,73 га і видати позитивний висновок під це погодження. Чітко знаючи, що правочинних документів на користування
чи володіння цією землею господарство не має,
службовці візували, погоджували і подавали проекти розпоряджень на підпис голові РДА. А далі вже
й до державних актів на володіння землею дійшло,
тож держава отримала збитки на суму понад 1,5 млн.
гривень за сьогоднішніми оцінками.
Оборудку викрили і «розкрутили» працівники
УДСБЕЗ УМВС в Чернівецькій області: фігурантам
інкримінуються зловживання службовим становищем, службові підробки і завдання збитків державі
в особливо великому розмірі.
За зібраними матеріалами прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу за
ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364
та ч.2 ст. 366 КК України.
Вл. інф.

культура
«Червона рута» – в новому
форматі
Проведення 20-го всеукраїнського фестивалю
сучасної пісні та популярної музики «Червона
рута» заплановано у Чернівцях на 16-29 вересня.
Найбільш проблемним питанням у підготовці
фестивалю залишається фінансове забезпечення.
За словами директора фестивалю Тараса Мельника,
у рамках «Червоної рути-2009», окрім конкурсних
змагань, планується організувати літературно-музичні вечори, книжкові ярмарки, показ українських
документальних і художніх фільмів, виставу вуличного театру, концерт фольклорних колективів, круглий стіл з питань розвитку української культури,
виставку-ярмарок народних ремесел, показ мод
від українських дизайнерів, виставку сучасного
образотворчого мистецтва та фотографії. Окрім
урочистого відкриття і гала-концерту, передбачається виступ зірок – переможців «Червоної рути»
різних років із прямою телетрансляцією.
«Цілком ймовірно, що від якихось заходів доведеться відмовитися, а натомість народяться нові
ідеї і проекти», – сказав Тарас Мельник на зустрічі
з губернатором Кулішем. За його словами, все залежатиме від фінансової можливості фестивалю
– наразі це найбільш проблемне питання. – Я просив би зробити все, щоб фестиваль не став ще одним рядовим мистецьким проектом, яких сьогодні
чимало, а став потужним дійством з резонансом на
всю Україну, креативним і оригінальним. «Червона
рута-2009» має повторити успіх першого фестивалю
1989 року. Для України це на часі», – заявив Куліш.
Він запропонував у рамках «Червоної рути» організувати допоміжні заходи – фестиваль сиру, вина,
буковинської випічки, а також пообіцяв дирекції
фестивалю всебічне сприяння і взяв зобов’язання
щодо залучення спонсорів.
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Світ
Мурки –
шантажистки

Киці – великі хитруни. Вчені
вважають: маніпулювання людьми відбувається під час муркотіння
– звуків, які сприймаються як
приємні. Частота звуків, які кішки
вставляють в муркотіння, співпадає з частотою голодного дитячого
крику. Тож людина отримує підсвідомі імпульси, які спонукають
нагодувати улюбленця.

Україна

Âåðñ³ ¿

Штучна сперма
На здоров’я!

Ото курнув!

Слухайте секс!

Безкоштовний спирт у вигляді желе роздають у Болівії задля профілактики грипу
A/H1N1. Крім того, у школах
учні щодня слухають два уроки про профілактику недуги.
Болівія – одна з країн, де вірус
лютує найбільше. Зареєстровано 647 випадків захворювання.
Померло троє людей, серед них
10-річна дівчинка.

У штаті Нью-Гемпшир торговий автомат на бензоколонці
взяв з чоловіка $23 квадрильйона
за пачку сигарет. Джош Мушинскі не відразу зрозумів, у скільки
йому обійшлися сигарети. Лише
через деякий час після придбання він перевірив свою кредитну
карту і побачив цифру 23148855308184500! Це вдвічі більше
державного боргу США!

В інтернеті з’явився перший
у світі сайт, який пропонує еротику для незрячих. Луї Романо,
власник веб-сайту, відпочивав
у Південній Африці зі своєю
подругою. Разом вони знайшли
еротичні аудіокниги на iTunes.
Їм здалося, що еротика, розказана одним-єдиним голосом,
звучить «нудно». Романо вирішив замовити серію коротких

Буковина
А бігає, як зайчик!

21-річна Наталя Лупу з
Маршинців здобула чергову медаль для України на
молодіжному чемпіонаті
Європи з легкої атлетики в
Каунасі. У фінальному забігу на 800 м спортсменка
з результатом 2 хвилини
та 1 секунда фінішувала
другою після росіянки.
Тр е т ь о ю н а ф і н і ш і б у л а
полька.

На Прикарпатті заборонено
розміщення на біл-бордах реклами або інформації недержавною
мовою. Кременчуцьких перевізників зобов’язали переписати таблички у маршрутках та
автобусах українською мовою.
Раніше Конституційний суд визнав конституційним ведення
судочинства на території України
державною мовою.

$70 за 30 сантиметрів

У Черкаському зоопарку народилися двоє єменських хамелеонів. Це унікальний випадок.
Яйця півроку мають лежати при
температурі 25-28 градусів. Малюк хамелеона завдовжки 2 см
уміщається на мізинці. Дорослі
виростають до 30 см. Хамелеонів
годують новонародженими тарганами і цвіркунами. Дорослий
хамелеон коштує $70.

Камера для визволителя
Справжній
«Енерджайзер»!
Неодноразовий чемпіон і
рекордсмен України з гирьового спорту Олег Іліка зі Сторожинця встановив рекорд
світу в Італії, де він останнім
часом працює. Буковинець
упродовж 12 годин 6260 разів
підняв гирю вагою 24 кг по
черзі лівою та правою руками
поштовхом від грудей.

радіоспектаклів і розмістити
їх на інтернет-сайті. П’єси записуються у студії на півночі
Лондон. Актори не просто
збираються навколо мікрофону,
вони по справжньому грають,
хоча залишаються в одязі. При
цьому виробництво кожного
спектаклю обходиться в 2500
фунтів ($4100). Наступний крок
– переклад спектаклів іноземною мовою.

Уряд спростив правила польотів на приватних малих літаках. Раніше пілоти
мали отримати дозвіл за місяць, а нині – лише попередити за 10 хв. наземні служби
аеропорту про маршрут. Забороненими для польотів зонами залишається небо
над ВР, будинком уряду, секретаріатом Президента і режимними об’єктами.

На крило!

Ще одна перемога Дбають про мову
11-річний Андронік Алексанян, який представлятиме Україну на дитячому « Євробаченні»,
переміг на дитячому «Слов’янському базарі» у Вітебську. Він
отримав І премію і $3 тис. Гранпрі дісталося 9-річній румунці
Марії, друга премія – Маші
Новік з Білорусі, третю розділили Каміле з Литви та Анель
Каршигаєва з Казахстану.

Британські вчені з Ньюкасла заявляють, що вперше в світі створили штучну сперму
людини. Відкриття дозволить безплідним чоловікам стати батьками. Сперма розроблена на основі стовбурових клітин. Правозахисники бурхливо обговорюють етичну
сторону відкриття: знищення одних ембріонів для зачаття інших.

Свиня – не лев, та
все ж...
У Київському зоопарку свиня
ледве не відкусила руку дитині.
На невеличкому майданчику
лише за 5 грн відвідувачам дозволено гладити і годувати свинок,
кіз, кроликів, домашніх птахів
і черепах. В’єтнамська чорна
свиня, побачивши вафельний
стаканчик з капустою та морк-

вою у руці 4-річної дівчинки,
підбігла і вхопила корм разом з
дитячою кистю. Від непоправного малу врятував дитячий перстень. Голодна хрюша вдавилася і
не змогла закрити рота. В лікарні
дівчинці наклали 4 шви. Батьки
дівчинки не позиватимуться до
адміністрації зоопарку, адже у
правилах поведінки у вольєрі
чітко написано: тварин з рук
не годувати!

На Соборній площі на пам’ятнику воїну-визволителю незабаром встановлять камеру спостереження. Таку вказівку комунальникам дав мер Федорук.
Двірники скаржаться, що там часто викрадають вінки та кошики з квітами,
рвуть їх, хлопці їздять на скейтбордах, руйнуючи мармурові сходи.

Недобір!

600 чернівецьких біл-бордів та 500 сіті-лайтів за 6
місяців принесли міській
скарбниці 1,5 млн. грн. Очікуваного збільшення доходів
від реклами не відбулося.
Міська влада наступила на
власні граблі: розраховувала
отримати більший прибуток
і одночасно закликала підприємців збільшити кількість
соціальної реклами.

Єврознаки

На дорогах загального
користування у Чернівецькій
області Служба автомобільних доріг встановила 48 із
50 запланованих нових дорожніх знаків європейського
зразка. Вони відрізняються якістю та облямуванням
жовтого, помаранчевого чи
яскраво салатового кольору.
Один такий знак коштує
майже 1,5 тис. грн. Нові

дорожні знаки значно покращують видимість, раніше
від попередніх вказівників
інформують водіїв про небезпеку. Цього року дорожники
встановлюють сповіщувачі у
напрямку Києва, Заліщиків,
Снятина та на Порубнянській
трасі, що з’єднує Україну з
Євросоюзом. Це знаки трьох
типів: «Пішохідний перехід»,
«Наближення до пішохідного
переходу» та «Увага! Діти!».

акценти тижня

Малюки не їстимуть крохмалю, а школярі – чіпсів?
Чиновники різних рівнів вболівають за дитячі шлунки, але чи можливо убезпечити дитину
від шкідливої їжі? Надто, коли це вигідно дорослим дядям – виробникам і продавцям.
Укрметртестстандарт призупиняє дію ліцензій для тих
дитячих харчів, до яких входить
пшеничне борошно та крохмаль.
Закон, який забороняє ці компоненти, діє ще від 1 січня 2007
року. Однак досі виробникам
удавалося його обходити. Вони
розповідають: і лікарі, і чиновники з МОЗУ наголошували,
що таке рішення ВР ухвалила, не
порадившись з фахівцями. Адже
пшеничне борошно та крохмаль
дозволені міжнародним кодексом стандартів дитячих харчів.
Їх навіть рекомендують дітям
для розвитку мозку та при дисбактеріозі кишечнику. Кашами
з таким вмістом годують навіть
недоношених немовлят. Протягом цих трьох років виробники

та лікарі лобіювали зміни до
закону про дитяче харчування,
вже зареєстрували відповідний законопроект. Однак ВР
його не розглянула, а київська
прокуратура надіслала Укрметртестстандарту протест щодо
невиконання чинного закону і
зобов’язала припинити продаж
заборонених харчів.
Тим часом головний державний санітарний лікар
Чернівецької області ухвалив
постанову «Про заборону реалізації напівфабрикатів, харчових продуктів та продовольчої
сировини промислового виробництва на харчоблоках у
загальноосвітніх, дошкільних
навчальних та оздоровчих закладах», одним із пунктів якої

є заборона замовлення, приймання та використання на
харчоблоках напівфабрикатів
промислового виробництва,
натуральної кави, напоїв з неї,
оцту та інших продуктів, до
складу яких входять штучні
барвники, консерванти, ароматизатори, підсилювачі смаку,
підсолоджувачі.
Як повідомили в Чернівецькій ОблСЕС, протягом
квітня-травня поточного року
фахівцями санепідслужби проведені позапланові рейдові
перевірки харчоблоків, буфетів
шкіл та садочків, під час яких
виявлено низку порушень вимог санітарного законодавства.
Так, в буфетах ліцею с. Карапчів
та ЗОШ с. Нижні Синівці продавали чіпси, сухарики, газовані напої; в буфетах гімназій
м. Вижниці та смт. Берегомет
– сухарики, газовані напої, молочно-шоколадні батончики,

солені горішки; на харчоблоках у дитсадках сіл Каплівка
та Колінківці Хотинського
району для харчування дітей
використовувався спред солодковершковий та м’ясний фарш
без супровідних документів, які
засвідчують якість. До адмінвідповідальності притягнуто
10 посадових осіб, винесено 8
постанов про вилучення з реалізації продовольчої сировини,
застосовано 2 фінансові санкції
на суму аж 104,30 грн (!). Багатенько, чи не так? Особливо,
коли порівняти з виручкою від
чіпсів-коли-снікерсів.
– Буфети загальноосвітніх
навчальних закладів повинні
забезпечуватися в першу чергу
продуктами харчування натурального походження з високою харчовою і біологічною
цінністю, – відзначив головний
державний санітарний лікар
Олександр Світличний. Уве-

дення до асортименту шкільних буфетів нових продуктів
та страв проводиться тільки за
умови отримання позитивного
висновку Мінздоров’я України. В Чернівецькій області в
структурі захворюваності дітей
поширені патології органів
травлення займають перше
місце. Згідно зі статистичними
даними, спостерігається зростання захворюваності органів
травлення у Герцаївському,
Глибоцькому, Кіцманському, Сокирянському районах
та Чернівцях. Систематичне
вживання дітьми продуктів до
складу яких включено складові,
що не належать до натуральних продуктів харчування,
через вміст штучних барвників,
консервантів, ароматизаторів,
підсолоджувачів, газу викликає
подразнення слизової оболонки шлунка і спричиняє хвороби
травлення.
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кримінал
Убив за 2 тисячі

На Сторожинеччині розкрито вбивство жінки-оператора грального залу. Правоохоронці затримали за скоєне
46-річного місцевого жителя
без певних занять. Дочекавшись, доки в залі не буде
відвідувачів, він посварився
з операторкою через гроші і
вбив її молотком. Після чого
взяв з каси 2 тис. грн, зник і
переховувався.

Куди ж без
мотоцикла?
Поки 21-літній житель
Братанівки на Сокирянщині
відпочивав у барі, невідомий
угнав його мотоцикл, який залишався ззовні. Сокирянські
правоохоронці затримали за
скоєне 19-ти та 31-річного
мешканців Новоселиці Кельменецького району.

Ночуй на будівництві

Недовершений будинок у
Герці, який будувала там 25річна жителька Дяківців, уже
обікрали: поцупили повний
комплект кахлів, облицювальну плитку та європакети
на загальну суму 5 тис. грн.
Виявляється, усе це добро
було під силу винести 16річному жителю тієї ж Герци.
Речові докази вилучено.

А де решта?

Бійці батальйону ППС
на вул. Шкільній обласного
центру затримали 21-річного
перехожого, який чогось здався їм підозрілим. І недаремно:
в нього вилучено 5 грамів
марихуани.

До магазину на авті

Таким чином спробував
дістатися до торгівельного
закладу 28-річний власник
«Деу-Ланоса» в Луківцях на
Вижниччині. Але стіна виявилася занадто міцною: з
численними травмами чоловіка доправили до ЦРЛ.

У Заставні є бордюри

У цьому переконався 20річний місцевий власник мотоцикла, коли не впорався з
кермом. За знання доведеться
заплатити кількома тижнями
лікування голови і протилежної частини тулуба у ЦРЛ.

Підступні шанці

Саме у такий перекинувся
38-річний мешканець Путили
на власній «Мазді-626». До
лікарні з травмами голови доставили і водія і його 19-річну
пасажирку.
А в Глибокій з’їхав у кювет
17-річний місцевий мешканець на «Шкоді-Октавії».
ЦРЛ прийняла його із забоєм
грудної клітки та переломом
руки.
За матеріалами СЗГ УМВС в
Чернівецькій області

погляд

Куди йти за дозволом
До дозвільного офісу, який
працює при департаменті
містобудівного комплексу та
земельних відносин, за півроку надійшло 215 звернень.
До роботи було прийнято 165
пакетів документів, видано
171 документ дозвільного
характеру та 46 відмов.
Торік активність чернівчан у питаннях отримання
дозволів була більшою. За
такий же період минулого
року до Дозвільного офісу

надійшло понад 520 звернень, видано 456 документів
дозвільного характеру та 89
відмов.
У приміщенні Дозвільного офісу департаменту
містобудівного комплексу
та земельних відносин приймають заяви такі дозвільні
служби міста:
■ ДКП «Чернівціводоканал»
■ ВАТ «Чернівціообленерго»

■ МіськСЕС
■ ВАТ «Укртелеком»
■ ГУ МНС
■ ДУ екології та природних ресурсів
■ МіськШЕП
■ ДАІ УМВС
■ Управління з контролю
за використанням та охороною земель
■ Інспекція державного
архітектурно-будівельного
контролю у Чернівецькій
області

SOS від СЕС

Не все м’ясо, що у піцці
Санстанція вкотре застерігає: курка-гриль, хот-дог
чи піцца з сумнівного кіоска
– шлях до лікарняного ліжка!
ОблСЕС під час перевірки
кіосків громадського харчування виявила, що в деяких
з них відсутні умови для дотримання правил особистої
гігієни працівників, системи
водопостачання та каналізування. Для приготуванні
гарячих напоїв використовується вода з власних криниць

приватних підприємців, дослідження якої не проводяться. Виробничі столи та
інвентар не промарковані.
Відсутні дезінфекційні засоби
та інструкції до їхнього використання. Для приготування
їжі використовується посуд з
вибоїнами та щілинами. Відсутні документи на продукти
харчування та продовольчу
сировину, що засвідчують
їхню якість та терміни придатності.

Усього за перше півріччя
на Буковині за виявлені порушення під час реалізації
продуктів харчування та продовольчої сировини в торгівельній мережі до адмінвідповідальності притягнуто 944
особи, тимчасово припинено
експлуатацію 209 об’єктів,
за несвоєчасне проходження
медогляду від роботи відсторонено 173 особи та забраковано 5,8 т недоброякісної
продукції.

Як заощадити на дітях
У дитячих таборах дітей поменшало і умови
перебування стали гіршими, ніж у попередні
роки.
Такі результати планових
перевірок стаціонарних оздоровчих таборів оприлюднило
обласне управління у справах
захисту прав споживачів.
– Дітям не доважували 75%
порції салату зі свіжої капусти,
4,5% порції м’ясних биточків
і не додавали 45% порції кави
з молоком, – каже провідний
спеціаліст управління Ігор
ЛАЩАК. – Такими результатами завершилася перевірка
табору-пансіонату «Золотий
колосок» у Панці Сторожинецького району. Дітям не

видавали також по пляшці
мінералки на сніданок.
У таборі-пансіонаті
«Юність», що у Берегометі
Вижницького району, для
приготування страв використовувались яйця без жодних
маркувань, що не дало можливості визначити наскільки
вони свіжі та безпечні.
У таборі «Вогник Буковини» в с. Валя Кузьмін Глибоцького району використовували
морожену рибу так само без
жодних позначень на тарі.
Працівники таборів, які

допустили порушення санітарно-гігієнічних вимог, мають сплатити штраф у розмірі
від 2 до 10 неоподаткованих
мінімумів, тобто від 75 до 170
грн.
– Путівки до таборів зараз
недешеві – від 1,3 до 2,5 тис.
грн, – зазначає п.Лащак. – На
харчування дітей передбачено
30 грн на добу. Через кризу не
всі батьки мають змогу відправити дитину на відпочинок.
Наповненість таборів – лише
50-70%. Через це працівники
закладів і заощаджують на
харчах.
На черзі перевірки ще у 9ти таборах.

інформує облрада

Депутати вивчають
заповідну справу

На засіданні тимчасової
контрольної комісії з вивчення стану об’єктів природно-заповідного фонду
Чернівецької області йшлося
про якість обслуговування та
утримання таких об’єктів.
Зокрема, депутати облради, які виявили бажання
працювати у складі комісії,
обговорили ситуацію у парку «Вижницький», в якому
працівники держекоінспекції в Чернівецькій області
виявили факти несанкціонованої вирубки дерев. З метою
з’ясування, що насправді відбувається у НПП «Вижниць-

кий», депутати вирішили
провести виїзне засідання
на базі цієї заповідної території. Тимчасова контрольна
комісія розглянула також
звернення колективу державного підприємства «Берегометське лісомисливське
господарство» стосовно ймовірної втрати робочих місць
мешканцями Вижницького
та Путильського районів
внаслідок розширення меж
території заказника «Зубровиця».
Члени депутатської комісії звернулися до обласного управління лісового та
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мисливського господарства
з пропозицією надати економічно обгрунтовані розрахунки щодо співвідношення
кількості наявних робочих
місць до розширення території заказника «Зубровиця»
та після проведення відповідних заходів щодо його
розширення.
Довідка: Тимчасова контрольна комісія була створена
рішенням 29-ї сесії Чернівецької облради. До її складу
увійшли 8 депутатів крайового парламенту. Очолює комісію депутат облради Георгій
АПЕТРІ.

Лариси
ДМИТРЕНКО
Мрії про ремонт
Перегукування сусідів у
дворі про те, що два дні не
буде води, сприймала як
справжню музику: мабуть,
уперше за багато років
відключення намічалося
не аварійне, через прорив
десь у водогоні, а планове,
для передбаченого і давно очікуваного ремонту.
Уперше за багато років запасалися водою спокійно
і без роздратування: треба
– то треба...
Згадалося усе – і постійні підвищення тарифів, без жодного покращення якості води, і епопея зі «Спрутом», що карає
боржників, і жовта від
намулу ванна через 10 хвилин після набирання води,
і дивний запах чаю... І набиралося серце сподівань:
оце, мовляв, прийшов до
директорства колишній
податківець і навчив своїх
підлеглих збирати гроші та
витрачати їх не внутрішні
незрозумілі потреби, не
на євроремонт в офісі чи
преміювання колективу
постійно збиткового підприємства, а на нагальні
потреби і розвиток водного господарства міста...
Дивись, може за рік-два
воду пити сирою можна
буде!
Зрозуміло, що моя
мрійливість аж надто нагадує роздуми Манілова
з безсмертної поеми Миколи Васильовича Гоголя.
Але, коли йти за цією думкою далі, чому б Державній податковій адміністрації не поділитися кадрами
з іншими комунальними
підприємствами? Може,
тоді двірники вправно
підмітали б наші вулиці
та двори, дезінсектори
вчасно приходили б до
наших підвалів та горищ
на боротьбу з комарами, а
паспортистки у ЖРЕПах
не жбурляли б у віконечко
документи, коли їм у них
щось не сподобалося?
А, може, нам і до Верховної Ради податківців
навибирати? І вона нарешті запрацює без ефектних
бійок за трибуну і метушні
з картками при голосуванні?
А, може.. Оце як раз
президентські вибори на
часі. Треба помріяти...
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Передвиборчі настрої:
лідери зберігають позиції

За результатами соціологічного опитування, найбільші шанси на вихід до
другого туру президентських виборів мають Юлія Тимошенко та Віктор Янукович
Думки та настрої громадян у переддень президентської гонки досліджувала
за допомогою всеукраїнського телефонного опитування громадська організація
«Нове покоління України». Її керівник
– психолог Тамара Тудвасева – оприлюднила результати дослідження на
прес-конференції в УНІАН. Зокрема,
якби президентські вибори відбулися
цієї неділі, то у голосуванні неодмінно
взяли б участь 39,5% від опитаних, ще
12% схильні до того, щоби прийти на
виборчі дільниці. Таким чином, половина респондентів готова взяти участь
у виборах президента. Водночас ще не
визначилися зі своєю позицією щодо
участі в голосуванні 17% громадян.

Або «мужик» Тимошенко,
або «проффесор» Янукович
Якби вибори відбулися найближчої
неділі, то лідерами першого тура голосування стали б Віктор Янукович і Юлія
Тимошенко – з 22,5% і 18,3% голосів відповідно. Керівник «Нового покоління
України» відзначила, що спостерігається
невелике зниження рейтингів обох
кандидатів. За словами Тамари Тудвасевої, люди втомилися від постійної
опозиційності Віктора Януковича, не
підкріпленої жодною конструктивною
програмою. Водночас деяке зниження
рейтингу Юлії Тимошенко психолог пояснила тим, що чинний Прем’єр-міністр
«обіймає серйозну й небезпечну посаду»
під час світової економічної кризи. Однак, число прихильників Тимошенко
залишається практично незмінним,
оскільки «люди бачать, що вона – «єдиний мужик» в українській політиці, який
вміє приймати важливі рішення в цій

складній ситуації».
За даними опитування, у випадку
виходу лідерів перегонів – Тимошенко
й Януковича – до другого туру, за Юлію
Тимошенко проголосують 31,6% громадян, а за Віктора Януковича – 29,8%.
Як підкреслила Тамара Тудвасева, ці
показники схожі з результатами останніх
парламентських виборів і свідчать про
те, що харизматичні лідери в цілому
зберігають свій електорат. Інші кандидати на сьогодні навряд чи можуть
скласти їм серйозну конкуренцію. Так,
за даними опитування, за чинного президента Віктора Ющенка готові віддати
голоси 1,7% виборців, за Арсенія Яценюка – 5,5%, за Володимира Литвина
– 2,2%. Показники інших кандидатів
у президенти коливаються в межах від
1,5% до 0,1%.

Стратегія «жахів» від
Яценюка провалилася
Стратегія передвиборчої кампанії лідера «Фронту змін» Арсенія Яценюка на
президентських виборах на нинішньому
етапі є провальною, наголосила соціолог. При цьому, як наголошує Тудвасева,
невисокий рейтинг Яценюка пояснюється, зокрема, тим, що слово «фронт»
і кольори хакі, які використовуються в
його кампанії, не сприймаються в суспільстві. «Це програшна передвиборна
політика і цілком неправильно вибрані
кольори. Наш український народ, який
переніс стільки воєн, стільки страждань,
проблем і незгод, панічно боїться воєн,
слово «фронт» і колір хакі в передвиборних обіцянках цього кандидата. Це
викликає страх, внутрішній протест,
можливо, на якомусь генетичному рів-

ні», підкреслила Тудвасева.
За словами соціолога, зростає кількість людей, які планують на виборах
проголосувати проти всіх – 22%, а також
тих, хто ще не визначився – 15%. Ще
більше тих, хто збирається проголосувати проти всіх буде в другому турі, коли

в ньому зустрінуться Віктор Янукович
і Віктор Ющенко (35,4% і 6,3% голосів відповідно), або Віктор Янукович і
Арсеній Яценюк. В останньому випадку
екс-спікер отримає не більше 17% голосів, а лідер регіоналів – близько 39%.
Інтернет-огляд

точка зору

«Залізний прем’єр» і
платить залізно

Криза-кризою, а пенсії і зарплати бюджетникам
виплачуються за розкладом.

Уряд на 100% завершує виплату
пенсій і зарплат бюджетникам за
липень, а прем’єр-міністр Юлія Тимошенко запевняє, що й надалі все виплачуватиметься вчасно і в повному
обсязі.
Як зазначив з цього приводу в коментарі «Газеті по-українськи» політолог Тарас Березовець, якби не Юлія
Тимошенко з її силою волі, залізним
характером, економічною освітою та
надзвичайною працездатністю, удар
світової кризи по Україні був би значно
потужніший:
«Пригадайте, що відбувалося під
час кризи в середині 1990-х років. По
півроку не платили пенсій, по кілька
місяців затримували зарплати. У селі
взагалі ніхто не бачив купюри більшої
ніж 50 гривень. А Тимошенко день у
день сплачує пенсії, зарплати лікарям,

учителям, стипендії студентам», – підкреслив експерт.
За його словами, навіть страшно
уявити, що було б із усією бюджетною сферою, якби її посаду сьогодні
обіймав хтось інший. Експерт переконаний у тому, що в умовах кризи
саме вчасні виплати бюджетникам і є
маленьким економічним дивом. Він
звертає також увагу на разючу відмінність між нинішньою поведінкою
прем’єр-міністра Юлії Тимошенко і
її головного опонента на майбутніх
президентських виборах лідера Партії
регіонів Віктора Януковича.
Тимошенко зосередилася виключно на боротьбі з кризою та її наслідками, а Янукович зациклився на власній
участі у виборчій кампанії і діє за наступним принципом: чим гірше буде
Україні, тим краще для його власного

Європейські «народники»
завжди будуть поруч із
Тимошенко
Найбільша та найвпливовіша партія серед політичних
організацій країн Євросоюзу зазначила наполегливість, із
якою український прем’єр-міністр бореться з кризою.

«Європейська народна партія» та її
президент Фільвред Мартенс привітали партію «Батьківщина» з 10-річчям.
Звертаючись до членів «Батьківщини» під час урочистостей, які днями
відбувалися в Києві, Президент ЄНП
наголосив, що Юлія Тимошенко є
яскравим прикладом європейського
лідера, який наполегливо працює над
подоланням викликів поточної фінансової кризи.
«Від імені всієї нашої політичної
родини, яка сьогодні складається з
74 партій – членів із 38 країн, 14 голів
урядів країн Євросоюзу хочу запевнити вас, що ЄНП буде поряд з вами й
надалі», – сказав Мартенс.

Він нагадав також, що партія «Батьківщина» нещодавно ухвалила історичне рішення й приєдналася до
«Європейської народної партії», яка
має переконливу більшість у Європарламенті.
«На останньому з’їзді вашої партії я
виступав перед вами, і тоді ви прийняли історичне рішення приєднатись до
нашої європейської родини. Це продемонструвало вашу прихильність та підтримку найбільшого політичного руху в
Європі. Ми дійсно щасливі мати такого
надійного та сильного партнера в Україні», – наголосив Мартенс, звернення
якого було зачитане під час з’їзду.
Інформ.огляд
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Великі сподівання
маленької громади
«Версії» відкривають цикл публікацій про національні меншини Чернівців. Сьогоднішня розмова про одну з наймолодших громад – азербайджанську. Чим живуть азербайджанці на Буковині розповідає член
азербайджанської общини Чернівців Азер БАГІРОВ.

До України – через
війну
– Я народився у місті Агдам в Нагірному Карабаху. Це
місто славиться винами. Коли
мені було 16, пішов на війну
захищати землю батьків від
вірменів.1993-го вороги захопили моє рідне місто... Мої
батьки стали біженцями. 1995го разом з ними переселився в
Україну.
– Скільки людей у азербайджанській общині Чернівців?
– Спочатку нас було тільки
100, тепер із родинами – 1000.
Переважно це такі ж, як я, біженці з Нагірного Карабаху.
– Як Вас зустріли на Буковині? Ви відчуваєте себе тут
чужими?
– Нас дуже добре зустріли. Тодішній губернатор Іван
Гнатишин і мер Микола Федорук підтримали біженців.
Навіть міліція допомагала із
громадянством. Прості люди
до нас ставляться добре. Жодних конфліктів ні з ким не
було і немає. Ми живемо за
тутешніми законами і поважаємо їх. Можу гарантувати:
на Буковині немає жодного
непорядного або нечесного
азербайджанця.
– Чи подобається Вам жити
в Україні? Що в нашій державі,
на Вашу думку, добре, а що
погано?
– В Україні дуже добрі і
працьовиті люди, дуже гостинні. Це, мабуть, найбільший
позитив. Погано, що в Україні
немає стабільності і жодних
державних гарантій. Я знаю
багатьох бізнесменів зі Сходу,

які мають гроші і хотіли би
вкласти їх в Україні. Тоді тут
були б нові робочі місця. Але
вони кажуть, що тут дуже поганий інвестиційний клімат і
бояться втратити свої гроші.
Особливо, коли чи не щомісяця змінюються закони і
правила.
– Східні чоловіки знаються
на жінках. Українки гарніші за
азербайджанок?
– Українки – дуже красиві
і азербайджанки теж. Порівнювати, які кращі, у нас не
прийнято. Справа в тому, що
у нас надзвичайно шанують
жінок, а матерів узагалі вважають святими.
– Ви знаєте якісь українські
звичаї, традиції, свята?
– Ми святкуємо з українцями день народження Ісуса
Христа, співаємо пісень. У нас
так само шанують Діву Марію.
Ще відзначаємо з українцями
Івана, Петра, Миколи...
– Ви – мусульманин. В ісламі теж є свята на кшталт Петра
чи Івана?
– Так, але це не найбільші
свята. Для мусульманина важливі Навруз, Курбан-Байрам,
Рамадан, день народження
пророка Мухамеда. Зараз ми
просимо міську владу виділити общині земельну ділянку
для побудови мечеті, бо приміщення, в якому ми молимося, не дуже відповідає вимогам
до мечеті. На Буковині є ще й
турки, курди та інші народи,
які сповідують іслам, тому ми
склалися б і разом побудували
би наш храм.
– Ваша община займається
благодійністю. Як Ви прийшли

до цього?
– Члени нашої общини допомагають різним категоріям
незабезпечених. Наприклад,
голова общини Намік Алієв
опікується малюками з дитбудинку. Я допомагаю ветеранам
Великої Вітчизняної війни.
Кожний сам вирішує, для кого

закуповую
ветеранам
подарунки,
влаштовую
обід, щоби
вони могли
поспілкуватися один з
одним. Я сам
був на війні і
знаю, що це
таке. Тож вважаю, що ті,
хто захищали
батьківщину,
повинні жити

Герб Асоціації «Культурний ландшафт»

На святкуванні Дня перемоги (Азер Багіров крайній зліва у верхньому ряду)

і навіщо він це робить. Наприклад, я для себе вирішив
це, коли народилися мої діти.
Моя дружина довго лікувалася, до речі, саме в Україні, і
завагітніла аж через 10 років
після весілля. Зате Бог дав нам
одразу двох діток – хлопчика
Мухамеда і дівчинку Дінару.
Тоді я вирішив: Бог нам допоміг і я повинен допомагати
іншим. На День перемоги

З дітьми Дінарою (справа) та Мухамедом (зліва)

достойно.
– Чим ще займається азербайджанська громада у Чернівцях?
– Ми збираємося разом
переважно на свята, для організації акцій милосердя,
для того, аби поспілкуватися
з азербайджанцями з інших
регіонів.

Мої діти – українці

– Чи підтримуєте Ви зв’язки
з Азербайджаном? Що Ви знаєте про життя Вашої батьківщини сьогодні?
– Звичайно, ми знаємо і підтримуємо наших національних
лідерів і нинішнього президента Алієва. В Азербайджані
колишній президент Гейдар
Алієв, нині покійний, – майже
обожнюваний образ. Коли
1993-го він прийшов до влади,
в державі настав порядок. Він
підняв економіку, освіту, медицину, спорт, побудував житло
для біженців. Зараз будуються
об’єкти олімпійського спорткомплексу. Налагодилися зовнішні зв’язки з Європою та
Азією. Головний урок, який
дав азербайджанцям Алієвстарший: не розділяти нації,
жити в мирі, не допускати злочинного свавілля, боротися з
наркоманією.

– Нинішній президент продовжує розпочате батьком?
– Звичайно! Ми взагалі
дуже хотіли би, щоб Ільхам
Алієв був президентом довічно. Думаю, нас підтримають
азербайджанці в усьому світі.
Ми підтримуємо зв’язки з
посольством Азербайджану
і знаємо, що цієї думки притримуються й азербайджанці
в інших містах.
– Ви хотіли би повернутися
додому до Агдама?
– Дуже хотів би, але лише
тоді, коли там настане мир і вірмени залишать нашу землю.
У них теж є жінки і діти, невже
їм хочеться, аби їх проклинали? З іншого боку, мої діти
– громадяни України, їхня
батьківщина тут. Хочу, аби
мої діти вчилися тут у школі,
щоби мали європейську освіту. Бо, як не крути, а Україна
– європейська держава.
– Що Ви побажаєте буковинцям?
– Найперше – миру. Хочеться, щоби люди ніколи не
знали, що таке війна. Щоби
у кожній родині були здорові
діти, бо це велике щастя. Щоби
люди жили дружно і допомагали одне одному, поважали віру,
мову і звичаї одне одного.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
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Лікарем можна стати за 12 штук на рік
Нині спекотно не тільки на вулицях, а й у
міських вузах. Абітурієнти штурмують навчальні заклади з ранку до вечора...
– Перша та найбільша хвиля
вчорашніх учнів спостерігалася
в перші дні прийому документів. Тобто з 29 червня. Ми помітили, що, хоча з кожним днем
кількість бажаючих подати
документи меншає, з’являється

все більше абітурієнтів із дуже
високими балами, набраними
на зовнішньому тестуванні.
Мабуть той, хто набирав мало
балів, вважає, що, подавши раніше документи, щось від цього
виграють. Насправді, жодної

різниці немає – подати документи в перший чи останній
день, – розповів один з членів
приймальної комісії ЧНУ.
Чимало бажаючих вчитися і
в Буковинському державному
медичному університеті. Документи подали вже понад 1,5
тис. абітурієнтів. Найбільше
охочих навчатися лікувальній справі та стоматології.
Конкурс в БДМУ «зашкалює» за 30 чоловік на одне
місце, в залежності від того,
за державним замовленням
людина вступає чи за контрактом. Найдорожче навчання
на спеціальності «Лікувальна
справа» – 12400 грн за 1 рік.
Найдешевше – на «Сестринській справі» (молодший спеціаліст) – 4300 грн.
Не меншим попитом, ніж
медичний університет, користується й Чернівецький
торговельно-економічний інститут Київського державного

торговельно-економічного
університету. З 1,5 тисячі заяв
найбільше подано на міжнародну економіку, фінанси та
менеджмент.
А ще, як виявляється, у
Чернівцях є філія Київського
національного університету
Культури і мистецтв... Щоправда, набір сюди здійснюється
тільки у Києві та Львові.
Новинкою цьогорічної
вступної кампанії є те, що відбір
абітурієнтів уперше відбувається за набраними ними на зовнішньому тестуванні балами,
а не за впливом чи платоспроможністю батьків. Принаймні,
так проголошується...
Любов КАФАНОВА, «Версії»

Говорять абітурієнти

Оксана:
– Документи здала вже
давно. Щоправда, у черзі простояла два дні. Спробую потрапити на державне замовлення.

Для більшої гарантії подала
документи відразу на кілька
факультетів, на різні спеціальності. Дуже сподіваюся, що
хоча б десь пройду, адже грошей
на платне навчання немає.
Олександр:
– Документи подав на дві
спеціальності. Особливо не
переживаю, бо отримав доволі
непоганий бал на зовнішньому
тестуванні. Для платного навчання його точно вистачить,
а мене це влаштовує.
Микола:
– Відверто кажучи, документи здав буквально за годинку. Справа у тому, що в моєї
сестри у приймальній комісії
того ВНЗ, до якого вступаю,
працює знайома. Це трошки
прискорило процес.
Христина:
– Документи ще не здала, бо
вважаю, що немає куди поспішати. Зроблю це в останні дні,
тоді будуть найменші черги.

бабло

З медаллю поселяйся в горах
Університети захлинаються від потоку абітурієнтів, але не хочуть робити «відсів», стверджують спостерігачі від ГМ «ОПОРА». Пільговики та переможці олімпіад «забронювали»
бюджетні місця на престижних факультетах,
а всі решта стоять у величезних чергах.

Знання –не головне.
Головне – бути
хворим!
За даними організації, найбільші проблеми, на які цьогоріч скаржаться абітурієнти та
їхні батьки – великий наплив
пільговиків на престижні спеціальності у провідних ВНЗ
України та неготовність приймальних комісій впоратися
з великою кількістю охочих
подати документи. Наприклад,
опановувати спеціальність
«міжнародні відносини» в ЧНУ
ім. Ю. Федьковича за державний кошт не мають шансів
навіть «абсолютні відмінники»
зовнішнього оцінювання, позаяк на 15 бюджетних місць уже
претендують 12 пільговиків і 6
переможців олімпіад (які теж
мають право пільгового зарахування).
Новинкою вступної кампанії-2009 стало й те, що фальшиві довідки тепер подають
не лише «уявно хворі», але й
псевдопереможці олімпіад.
Члени «ОПОРИ» виявили випадки, коли особи, зазначені
в системі «Конкурс» як переможці олімпіад і вже зареєстровані приймальними комісіями,
відсутні в офіційному списку
переможців олімпіад, затвердженому МОНУ.
Великі черги на здачу документів помічені в двох найбільших ВНЗ Чернівців – БДМУ та
ЧНУ. Приймальним комісіям
важко впоратися з величезною

кількістю заяв. Ще однин момент, який заслуговує на увагу:
велика кількість абітурієнтів,
які мають у сертифікатах, м’яко
кажучи, низькі бали, подають
документи мало не на всі спеціальності усіх ВНЗ. Були випадки, коли бали у свідоцтвах
варіювалися від 254 до 270, що
за звичайною п’ятибальною
системою навіть не доходить до
трійки. Інколи доходить до безглуздя: абітурієнти з низькими
балами посідають перші місця
в рейтингах, бо мають право
на позаконкурсний вступ, позбавляючи цим права справді
розумних хлопців і дівчат на
безкоштовну освіту. Це, на
думку спостерігачів, викликає
подив з огляду на те, що цього
року Міносвіти дозволило вишам проводити попередній
«відсів» – самостійно визначати мінімальну кількість балів,
необхідну для прийому ними
документів учасників ЗНО2009 року. Нагадаємо, що таким
правом скористалися лише 6
вітчизняних вишів. Керівники
вищих навчальних закладів
не вживають заходів для полегшення роботи і підняття
власного престижу, бо бояться
залишитися без студентів.
На менш популярні спеціальності, до прикладу, фізику та
хімію, спостерігається низький
конкурс, який рідко сягає 1,5
людини на місце. Цього року
держава абсолютно не передбачила держзамовлення на спеціальність «агрономія», тож

бажання розвивати вітчизняне сільське господарство
у майбутніх студентів стало
прямо пропорційним до бажання держави підтримувати
студентів даної спеціальності.
Це можна порівняти з ситуацією в сусідній Польщі, де для
залучення більшої кількості
студентів на технічні спеціальності мало не кожен такий
студент отримує стипендію
(близько 200 євро).
Довідка:
Громадянська мережа «ОПОРА» моніторить вступну кампанію за допомогою мережі спостерігачів у 30 ВНЗ, а також обслуговує «гарячі лінії» у 21 регіоні
України, щоденно аналізує дані
інтернет-системи «Конкурс»,
яка працює під егідою МОНУ.
Номер «гарячої лінії» у Чернівцях – 8 099 224 24 36.
Нагадуємо, що за порушення
умов прийому 2008 року МОНУ
анульовано 7 ліцензій ВНЗ і ще
32 виші перевіряються нині органами прокуратури.

Обирайте пільги
правильно!
МОНУ скасувало пільги
для абітурієнтів-медалістів,
які вступають до ВНЗ. Пільг
позбулися також слухачі підготовчих відділень вишів.
Раніше випускники, які закінчили школу з відзнакою,
мали можливість вступити в
університет без іспитів: випускні екзамени зараховувалися
їм як вступні. Тепер Міносвіти пропонує вважати медалі
лише відзнакою.
Разом з тим, деякі категорії
абітурієнтів зберегли пільги.
Зокрема, поза конкурсом зараховуватимуться ті, хто під-

падають під дію законів про
статус ветеранів війни і про
підвищення престижності
шахтарської праці, чорнобильці, сироти, інваліди, а також діти, батьки яких загинули під час аварій на шахтах.
Тією ж перевагою користуються учасники міжнародних
олімпіад, призери VI етапу
всеукраїнських олімпіад і III
етапу всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідних

робіт учнів-членів Малої академії наук.
При цьому в міністерстві
вирішили залишити деякі
переваги для медалістів, які
вступають до ВНЗ. Так, якщо
випускник з медаллю набере
однакову кількість балів з
іншими абітурієнтами, або
якщо він проживає в гірській
місцевості або є членом багатодітної сім’ї, йому надаватиметься перевага.
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До Хотина – з памперсом
Літо. Спека. На зупинці автобуса, який має вирушати
до Хотина, – ні душі. Водій маршрутки вибачається і розводить руками. Заради мене одної їхати немає сенсу. Каже,
що така ситуація мало не щодня. Студентів немає, їхати
нікому.
Чому в розпал туристичного сезону немає бажаючих
відвідати одне з семи чудес України? Можливо й тому, що
туристові хочеться елементарних зручностей. Йдеться не
про п’ятизіркові готелі, вишукані страви чи обладнані пляжі,
а саме про те місце, без якого і номер – не номер, і пляж
– не пляж, – тобто про туалет.

Нове в архітектурі

До газети звернулася директор
історико-архітектурного заповідника «Хотинська фортеця» Людмила
ПАСТУХ. Вона розповідає, що до
«перлини» комплексу – скотобійні
безпосередньо перед стінами фортеці
додалися вишуки у вигляді МАФ.
Простіше кажучи, гостей фортеці
зустрічають пивні ларки. Те, що вони
«прикрашають» історичний краєвид
– одне, а те, що поруч немає вбиральні – інше. З туалетами у музеї взагалі
біда, тож любителі пива та води замість унітазів використовують стіни
фортеці. Про естетичний вигляд і
запах здогадайтеся самі, не забувши
додати сморід зі скотобійні.
– За законом розміщення торговельних кіосків на території архітектурної та історико-культурної
спадщини заборонене, – говорить
п. Людмила. – Однак приватні підприємці, які торгують у цих МАФ,
посилаються на хотинську мерію.
Там їм видали всі належні дозволи на
ведення підприємницької діяльності
і розміщення кіосків саме тут. Добре
дбає мерія і про туристичну привабливість міста, і про дотримання
санітарних норм!
Не знайшовши крайніх, адміністрація заповідника звернулася до
прокуратури. Нині вже маємо рішення, згідно з яким ці кіоски треба

перенести від стін фортеці, але, на
жаль, підприємці не поспішають
його виконувати.

Кругове незнання

За коментарями редакція звернулася до обласних чиновників, однак
ті розмовляли на зазначену тему
вкрай неохоче.
– На жаль, я не зовсім в курсі цієї
ситуації, – повідомив начальник
управління культури і туризму ОДА
Петро БРИЖАК. – Справа в тому,
що об’єктами архітектурної спадщини поки що опікується управління
регіонального розвитку. Як на мене,
коли відповідних дозволів немає,
діяльність незаконна. Коли є, треба
питати з тих, хто їх видавав. Чому
туристи не їдуть до Хотина? Бо там
немає комплексного туристичного
продукту, тобто людині крім Хотинської фортеці піти фактично нікуди.
Ми маємо надію, що незабаром управління пам’ятками історії та архітектури
передадуть нам і до 2010 року ми побудуємо тут «Туркомплекс гетьманів».
Його проект вже є, але нам заважають
його просувати. Ми розраховуємо,
що тоді фортецю відвідуватиме не 300
тис. туристів, як нині, а майже мільйон
(Цікаво, звідки в управлінні 300-тисячна
статистика? – ред.). Утім, про кіоски
краще запитати в управлінні регіонального розвитку.

У зазначеному управлінні з нами
були не надто привітні. Із запитанням
про ларки й туалети п. Валентина ДУМІТРАЩУК спершу переадресувала
нас до адміністрації фортеці. Мовляв,
це вони повинні дбати про зручності.
А на запитання про законність розміщення кіосків, п. Думітращук відповіла, що МАФ у даному випадку поза
законом, але про це краще запитати
безпосередньо у мера Хотина.
Міського голову Хотина Миколу
ПАЛАМАРЯ на робочому місці ми не
застали. Мер був у відрядженні, тож
спілкуватися довелося з його заступником Василем Боднаром.
– Дозволи на розміщення кіосків
надавав виконком Хотинської міської ради. Коли пройти 30 м і вийти
на площу, можна і туалет побачити.
Справа в тому, що ми не знаємо, де
ж межі комплексу музею-заповідника. Історико-архітектурного плану
фортеці немає, відповідно й межі не
визначені. Крім того, в законі чітко не
прописано, на якій відстані дозволено
встановлювати МАФ. Існують лише
різні рекомендації. Згідно з одними,
кіоски мають бути на відстані подвійної висоти об’єкта. Висота стін фортеці
– 4 м, кіоски відсунуто на 8. Тобто рішення прокуратури ми виконали. Інші

рекомендації, датовані ще 1968-м роком, кажуть, що треба відступати 50 м,
але від чого їх міряти – невідомо. Крім
того, власне, це не ларки, а палатки, а
їм дозволено торгувати лише у літній
період. Тож узимку їх не буде.
Що ж до скотобійні, то тут заковика
у тому, що це приватна власність. Ми не
можемо її ліквідувати. Хотинська СЕС
кілька разів припиняла роботу скотобійні за порушення санітарних норм, але
усі їхні приписи підприємець виконує і
далі працює. Ще 2007-го рішенням сесії
міської ради замість нинішніх 29 га підприємцеві виділили сотку та ще плюс
35 га у промисловій зоні, аби перенести
туди бійню. Протягом 2008-го підприємець мав подати до виконкому всі папери, але він нічого не робить. Каже, що
хоче продати скотобойню і переїхати аж
на Закарпаття, але просить надто багато
і покупців поки не знайшов.
Журналіст так і не знайшла винних
у тому, що стіни фортеці залиті сечею і
смердять. Типове ходіння замкненим
колом і позиція «моя хата з краю» доводять область до ситуації, коли гості
до хати вже не заходять. Тож рекомендація для туристів: екіпіруйтеся
у протигаз та памперс, або носіть із
собою нічний горщик.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

азарт

Гральний бізнес заборонити замало
Для розповіді про події на «театрі військових дій» зібрав
журналістів виконувач обов’язків Голови ДПА в Чернівецькій області Анатолій ПАЛАНІЙЧУК.

Вихід на позиції

Наступ на гральний бізнес розпочався, власне, ще до вступу в дію відомого Закону «Про заборону грального
бізнесу в Україні». Перевірками дотримання податкового законодавства.
І «нарито» було багато цікавого, адже
перевіряти було кого: на початку 2009
року в області нараховувалося 262
гральних заклади та 12 букмекерських
контор. Щоправда, 26 з 29 юридичних
власників цього грошовитого розмаїття зареєстровані були не на Буковині,
тож і грошики справно перетікали за
юридичними адресами.
159 разів до початку травня податківці виходили на перевірки об’єктів
грального бізнесу, нарахувавши порушень аж на 1 млн. грн фінансових
санкцій. На жаль, за 97 випадками в
їхній компетенції було лише передати матеріали до ДПІ інших областей
– за місцем реєстрації власників. Тож
і гроші за цими санкціями – а це понад
700 тис. з того мільйона – дістануться
не Буковині.
Адреси порушень – Чернівці та
мало не всі райони області. Найтиповіші: відсутність відповідних дозволів та
ліцензій; гральні автомати не переве-

дені у фіскальний режим, тобто не фіксують суми і кількість ігор; розрахунки
з клієнтами не проводяться через касу;
не друкуються і не видаються клієнтам
звітні чеки.
За останній місяць до вступу в дію
Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні» буковинські податківці
здійснили ще 10 перевірок, нарахувавши стягнень майже на 57 тис. грн.

Війну оголошено

Від моменту ж вступу зазначеного
Закону в дію (від 25 червня поточного
року) перевірки та їхні результати
набули зовсім іншого характеру. І
висновок однозначно сумний: як і
передбачали експерти, коли точилися
суперечки навколо новонародженого
закону, гральний бізнес організовано
передислокувався і хутко перейшов
«у тінь».
Податкова міліція, у свою чергу,
проводить операцію «Гральний бізнес».
Уже 26 червня виявлено, що повним ходом продовжується гра на 23
гральних автоматах на ринку «Фортуна». Податківці вилучають викриті

автомати, перевозять їх на тимчасове
зберігання на територіях податкових
інспекцій, а матеріали перевірок
юридичний відділ ДПА оформляє для
передачі в суд. Судом же й буде вирішена доля кількох десятків вилучених
«одноруких бандитів» з Чернівців,
Вашківців, Новоселиці тощо. До речі,
на чималенькі суми.
Найсвіжішій факт: у магазині одного з сіл на Вижниччині зафіксовано
гру на 4 гральних автоматах. До того
ж, тут не існувало навіть «дозаконних»
дозволів. Вартість вилучених «одноруких» – приблизно 60 тис. грн.
І все? Відповідно до ст. 3 Закону «Про
заборону грального бізнесу в Україні»
до суб’єктів господарювання, які й
надалі організовуватимуть проведення
азартних ігор, застосовуються фінансові
санкції у вигляді штрафу в розмірі до 8
тис. мінімальних зарплат: на сьогодні це
5 млн. 40 тис. грн. з конфіскацією грального обладнання і перерахування доходу
від гри до держбюджету. Найцікавіше,
що застосування перелічених санкцій
здійснюється за рішенням суду. А якщо
суд вирішить інакше? Хіба ми не знаємо
таких прикладів?

Шукають пожежники,
шукає міліція...

Приводом для ініціації нового
Закону стала відома трагедія у граль-

ному закладі Дніпропетровська.
Звільнені прем’єркою від виконання своїх статутних функцій, контрольні органи усіх можливих видів
«дружненько» взялися за гральні
заклади. За відомою формулою
«не помиляється тільки той, хто
не працює», усі вони мають, за що
штрафувати. Причому, дещо дивує
зміст «переможних реляцій»: наприклад, тижнів зо два тому міліція
знайшла автомати в хаті 20-річної
дівчини в одному з сіл області. Дуже
сумнівно, що вона й є власницею
вилученого обладнання.
Звичайно, не витримує жодної
критики аргумент противників Закону про те, що велика кількість людей
втрачає через нього роботу. Тоді треба
узаконювати проституцію і розповсюдження наркотиків: у цих галузях
також годується чимала кількість
людей. І кусень ковбаси, купленої
на «неправедні» гроші, в глотках ні
в кого не застрягає.
Оскільки згаданий Закон, власне як усі вони за останні роки,
швидше «бажаний», ніж конкретний, помішаємо телефонний
номер, за яким можна надати інформацію про прояви корупції з
боку окремих податківців і відомі
факти існування грального бізнесу
«з чорного ходу»: 545614
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»
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Українці – найдешевші в Європі
У I кварталі 2009-го зарплата в нашій країні становила в середньому 1736 грн (близько $220) на місяць. Сьогодні українців
наводять як еталон дешевої робочої сили – після девальвації гривні оклади в тому ж Китаї помітно вищі, ніж в Україні. Коли низькі
зарплати українців допоможуть вітчизняній економіці зробити
ривок уперед? Якщо низькі заробітки створили економічне диво
в Китаї, Японії, Південній Кореї та деяких інших державах, то чи
можуть вони посприяти розвитку економіки в Україні?

Країна дешевої праці
Оклади у промисловості та сфері послуг у Піднебесній у середньому $360 на
місяць. Вони перевищують рівень України
навіть з урахуванням тіньових зарплат
(які оцінюються в суму від 15% до 45% від
офіційного фонду зарплати). Наприклад,
торік середня зарплата на китайських
підприємствах, які випускають тканини
та одяг, становила $195 на місяць. А працівники швейних фабрик в Україні отримували 1011 грн. До девальвації гривні це
також було близько $200. Однак від кінця
минулого року – лише $120–130.
Україна і раніше була країною з найдешевшою робочою силою в Європі,
за винятком Молдови. Падіння гривні
значно збільшило відставання країни
від сусідів, адже валюти інших держав
подешевшали до долара за останні півроку не на 60–80%, як гривня, а лише
на 20–40%. Середня зарплата у промисловості в Україні зменшилася до $234 за
місяць, у Білорусі – до $376, у Росії – до
$426, а в Румунії – до $448. Нижчі, ніж в
Україні, зарплати тільки у більшості аф-

риканських країн, у багатьох азіатських
державах (таких як В’єтнам, Малайзія,
Індія, Пакистан), а також у деяких країнах Латинської Америки (Парагвай,
Еквадор). Проте від більшості з них
Україну відрізняє поєднання вигідного
географічного розташування, розвиненої інфраструктури та відносно високого
рівня базової освіти населення. У такій
ситуації українські компанії мали б активно відвойовувати ринки у закордонних конкурентів, а іноземні інвестори
– стояти в черзі, щоб отримати право
на будівництво підприємств в Україні.
Але цього не відбувається.

Коефіцієнт марної дії

«У Польщі, щоб обробляти 500 га
землі, потрібен один працівник. А в
Україні – п’ять», – розповідають іноземці. Основна проблема: низька продуктивність праці. Не йдеться про те,
що українські працівники ледачі чи
недисципліновані. Одне з найочевидніших пояснень низької продуктивності
праці в Україні – застаріле обладнання.

На тих підприємствах, де використовуються нові технології, обсяг випуску
продукції на одного працівника не відрізняється від рівня інших країн. Але це
виняток з правил. За словами керівника
Української спілки промисловців та підприємців Анатолія Кінаха, фізичний і
моральний знос основних фондів у промисловості сягає 60-70%. Металургійні
комбінати використовують застарілі
високозатратні технології, наприклад,
мартенівське виробництво сталі. Багато
підприємств спеціалізується на випуску
напівфабрикатів із низькою доданою
вартістю або товарів, конкурентоспроможних лише на деяких ринках (так,
продукцію машинобудування важко
продати за межами СНД).
Утім, брак нового обладнання зовсім не вичерпно пояснює причини
низької продуктивності праці. Адже
Україна програє іншим країнам навіть у
тих галузях, де велика частка витрат на
робочу силу в собівартості продукції, а
оновлення основних засобів не потребує
гігантських капіталовкладень. Незважаючи на низькі зарплати українських
швачок, полиці вітчизняних магазинів
заповнює китайський і турецький одяг.
Чому ж так відбувається?

Забагато менеджерів

Головна причина низької продуктивності праці в Україні – високий
ступінь монополізації ринків. Подібну

ситуацію можна спостерігати у багатьох секторах економіки, тільки там
може йтися про домінування певної
групи виробників. Висока концентрація бізнесу є причиною неефективної
організації праці. Навіщо підвищувати
продуктивність чи оновлювати обладнання, якщо монополісти або учасники олігополії й так можуть отримувати
значний прибуток за рахунок завищення цін або отримання субсидій і
преференцій від держави.
Штат таких компаній може бути
роздутим. Серед причин малої продуктивності – неефективне використання
ремонтного й допоміжного персоналу,
дублювання функцій різних служб, а
також надто велика частка менеджерів
середньої ланки. У середньому частка
адмінперсоналу в 1,5–2 рази вища,
ніж на передових міжнародних підприємствах. За оцінкою ОЕСР, непродуктивними були визнані виробництво
продуктів харчування і сектор послуг,
а наймонополізованішими — енергетика, фінансовий сектор, готельний і ресторанний бізнес. Головною
причиною недостатньої конкуренції
в Україні ОЕСР назвала надмірне
держрегулювання економіки (бар’єри
для входження нових фірм та їхнього
розвитку, відсутність ефективної процедури банкрутства).
За матеріалами тижневика «Галицькі
контракти»

робота

На горизонті... звільнення
Криза, спад економіки, погані стосунки з шефом... Це те
одне, що об’єднує і менеджерів, і слюсарів, і однаково псує
їм настрій: і тих, і других можуть одного дня звільнити!

А чи варто вам так вже боятися звільнення? На це питання отримаєте несподівану для вас відповідь: звільнення
в жодному разі боятися не слід. А що ж
робити? Давайте поміркуємо разом.

Скорочення невідворотне?

Отже, ви працюєте сумлінно, а вас
збираються звільнити. Звичайно, аби
вас позбутися, вашому шефові фантазії
вистачить. Але він не здогадується, що ви
тепер знаєте свої законні права.
Тож зверніть увагу на наступне.
■ Коли у вашій фірмі намічається скорочення, керівник зобов’язаний за 2 місяці попередити про це всіх працівників,
чиїх посад це стосується, під особистий
розпис кожного.
■ Не приставайте на пропозицію
звільнитися за власним бажанням чи за
згодою сторін – і те, й друге позбавить вас
багатьох моментів державної допомоги за
втратою роботи.
■ Замість посади, яка скорочується,
вам повинні запропонувати рівноцінну
або запитати вашої письмової згоди про
переведення на нижчу посаду, тобто коли
ви потрапили під скорочення, начальник
повинен подбати про вашу подальшу
долю, ще й компенсацію виплатити.
■ Водночас ваш роботодавець має повідомити про наступне скорочення службу
зайнятості – із зазначенням посад, що
скорочуються, і прізвищ працівників, які
їх посідають. Це для того, щоби ви могли
стати на облік у службі зайнятості і отримувати там належну допомогу.

■ Ви – вагітна жінка чи маєте дитину
до трьох років? Ви маєте право повідомити
про це навіть телеграмою або листом і
наполягати, щоби за вашої відсутності не
приймали жодних рішень. Ваш шеф не
тільки не має права вас звільнити, він законом зобов’язаний взяти на себе турботу
про вас і вашого малюка.
■ Так само не можуть звільнити
мати-одиночку з дитиною до 14 років
або жінку з дитиною-інвалідом. Звільнити таких можуть лише у виключних
випадках і лише при ліквідації підприємства взагалі.
■ Роботодавець не може також звільнити людину, яка перебуває у відпустці
чи на лікарняному.

Отгул за прогул?

Але, що робити, коли ви не такий
вже сумлінний працівник і вас збираються звільнити за прогул? Виявляється,
і на таке є свої правила. Ви маєте право
надати письмове пояснення дисциплінарного порушення і його обов’язково
повинні розглянути і вибрати для вас
міру покарання. Коли у вас немає систематичних порушень, просто звільнити
вас не мають права.
Отже, законним шляхом позбутися
неугодного працівника керівництво не
може. Ви побоюєтесь, що начальство
щось таке вигадає – підроблять якийсь
документ, акти тощо. Але теза «начальник
завжди правий» спрацьовує тільки у тих
випадках, коли працівник не знає своїх
законних прав, не знає, куди звернутися за

захистом... Не запам’ятовуйте безглуздих
висловів і чиніть за законом, аби було чим
захиститися.
Навіть, коли рішення про звільнення
керівництвом прийняте, ви маєте право
звернутися до суду, тільки не забудьте: це
треба зробити не пізніше трьох місяців від
моменту звільнення. Окрім поновлення
на посаді, ви можете вимагати стягнення
з підприємства заробітної плати за весь
період – і навіть за час прогулів, а також
компенсації за моральну шкоду.

Не працюйте «в тіні»

Будь-яка ваша дія з поновлення ваших
прав має бути чітко й грамотно задокументована й завірена. В іншому випадку вам
важко, а то й неможливо буде доводити
свою правоту. Отже, не соромтеся звертатися до фахівців.
А коли все ж таки почуєте «Вас звільнено!», не бійтеся нагадати шефу про
існування Кодексу законів про працю
(КЗПП), державної інспекції з праці, суду
та безлічі адвокатів.

Єдиним випадком, коли закон буде не
на вашому боці, це коли ви працюєте неофіційно, без відповідного оформлення,
без запису в трудовій книжці і отримуєте
зарплату «в конверті»: вас можуть викинути просто на вулицю, навіть за годину
не попередивши.

Голова повинна мати... руки

І не забувайте ще одне: навіть за
нинішнього стану економіки, з огляду
на світову кризу та внутрішні чинники,
країні робочі руки потрібні – і цим рукам
роботодавець готовий платити великі
гроші. Але молодь все більше хоче менеджерами бути, а не руками працювати...
Тож учіться, набувайте різних знань та
навичок – чим більше їх буде, тим більше
ви захищені і від кризи, і від самодурства
шефа.
Вл. інф.
Від редакції: Дякуємо за допомогу в
підготовці цього матеріалу приватному
підприємству юридично-консалтинговій
фірмі «Лібра – 777»
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Справжній чоловік
зі справжнім талантом
На Центральній площі Чернівців звучали пісні. До благодійної акції «Подаруй дитині життя» приєдналися вихованці
вокального гуртка Будинку культури «Автограф». На лавочках біля фонтану зібрався народ: мамусі з візочками,
пенсіонери з доміно і випадкові перехожі, які зупинилися,
аби вкинути до скриньки гроші. Аж раптом зачули знайому
мелодію: непідвладна часу «Jamaika»... Біля пам’ятника
стояв з мікрофоном симпатичний худенький хлопчина.
Здавалося, для нього спів – дитяча забавка. Щойно мелодія
стихла, до 12-річного Павлика НАЖИГИ потяглася вервечка
людей зі словами захоплення, вдячністю і бажаннями успіху.
«Дитинко, ти співаєш так зворушливо, – сказала старенька
бабуся з паличкою, – Зараз дорослі так не вміють!»

З Марією та Володимиром ЛОБУРАКАМИ та подругами по гуртку

– Павлик має унікальний голос,
– розповідає його педагог з вокалу,
Заслужена артистка України Марія
Лобурак. – Він чимось схожий з
голосом Робертіно Лоретті. Павлик
виконує пісні з його репертуару. Ми
займаємося раз на тиждень по суботах,
адже Павлик живе у Новодністровську

і їздити до Чернівців доволі сутужно.
– Голос я успадкував від діда,
– приєднується юний співак. – Більше у сім’ї співом ніхто не займається,
ні старша сестра Настя, ні молодший
брат Юліан. Ще граю на гітарі й акордеоні, але професійним музикантом
бути не планую. Твердо вирішив стати

співаком і вступити до музучилища.
– Маєш кумирів на естраді?
– Навіть не знаю... Мабуть Павло
Зібров. На конкурсі «Ялтинське літо»,
де я переміг, виконував його пісню
«Я – України син». Більше нікого не
вирізняю.
– Як навчаєшся у школі? Які предмети любиш, крім музики?
– Я – «хорошист». Люблю математику.
– Маєш якісь захоплення?
– Дуже люблю комп’ютерні ігри і
фільми, можу грати годинами.
– Для свого віку Паша досконало
знає комп’ютер, – додає п. Марія.
– Іноді й мені допомагає розібратися.
Коли приїжджає до Чернівців, завжди
біжить до магазину за новими дисками. А ще він з’їдає усе, що «погано лежить». Коли їдемо на якісь конкурси,
Паша вночі виїдає з холодильника усе,
що там залишилося. І зовсім не гладшає! От би жінкам такий організм!

– Які ж в тебе стосунки з іншими
гуртківцями, коли ти усе під’їдаєш?
– У нас в гуртку 5 дівчаток і я один.
Тому мені навіть дуже добре! Дівчата
усі старші, вони мене люблять і підгодовують. Тож я й не хочу, щоб у гуртку
з’являлися нові хлопці!
– Павлуша – ще маленький, але
справжній чоловік, – підсумовує п.
Марія. – Він надзвичайно комунікабельний, дуже добрий, ввічливий і
безвідмовний. Скажеш, треба, значить
– треба! А ще нещодавно у Павлика
був день народження. Він народився
саме на Петра і Павла, 12 липня, тому
й назвали Павликом.
– Тобі сподобалося давати інтерв’ю?
–У Чернівцях це моє перше інтерв’ю. Кілька разів спілкувався з
журналістами на конкурсах. Мені не
дуже сподобалося. Журналісти хочуть
дуже багато про мене знати...
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

акція

природа

«Подаруй дитині життя» у 28-ме

Буковина
знов
попереду!

Стабільне і беззастережне ставлення дорослих до добровільно взятих на себе обов’язків доброчинства, їхня
готовність прийти на порятунок онкохворим маленьким
буковинцям потроху стала доброю традицією і підґрунтям
надії для хворих дітей та їхніх батьків. У понеділок акція
«Подаруй дитині життя» пройшла у 28-й раз.

Співоча підтримка
Голосисті дівчата з будинку культури творчої молоді, вихованки Заслуженої артистки України Марічки
Лобурак «відпрацювали» на доброчинну акцію, як то кажуть, на совість.
Яскраве вбрання ( до речі, самостійно
придумане, зшите й гаптоване), гарні
мелодії немов розбудили розжарену
липневим сонцем Центральну площу
Чернівців. Навіть працівники Фонду
«Подаруй дитині життя», були приємно вражені, коли після постійних
партнерів акції – особового складу
буковинської міліції – немов на запрошення пісні, до скрині з пожертвами потягнулася черга людей, хай

із невеликими, але від щирого серця,
гривнями. Особливо зворушливо було
бачити, як дітки 5-7-років старанно
ворушили губами, читаючи напис на
скрині, а потім сіпали маму чи тата:
дай грошей!

Ліки мимо протоколу...

Людина, яка знає про онкогематологію все, так би мовити, з двох
боків – як лікар і як колишній пацієнт – завідувач онкогематологічним
відділенням обласної дитячої лікарні
Михайло Гнатюк із болем підкреслив,
що тільки за останній місяць у відділенні зареєстровано 4 нових випадки
онкозахворювань. Окрім великої вар-

тості лікування, яке, в залежності від
форми хвороби, може сягати й $1000
на добу, ще одна проблема у розбіжностях між ліками, прописаними у
медичних протоколах (протоколами
медики називають методичну схему
лікування) і тим, що є апробованим
в Україні. Неапробовані ліки за законом не можна використовувати, а
пропоновані замінники не справляють
належної дії. Процедура ж апробації
наразі дуже складна і довготривала, а
часу на чекання в маленьких пацієнтів
просто немає.
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»
P.S. Липнева акція «Подаруй дитині життя» зібрала 5892 гривні. Коли
хочете приєднатися до доброї справи,
можете завітати до Фонду за адресою: Чернівці, вул. Гоголя, 12, або
переказати гроші на рахунок: ФАКБ
«Форум», м. Чернівці, код ЄДРПОУ
35029311, р/р №26002300000612,

МФО 356516.

Зі створенням НПП «Хотинський»
та розширенням НПП «Вижницький»
Буковина вийде на перше місце в
державі за кількістю земель природно-заповідного фонду. Про це заявив
заступник голови ОДА Борис Баглей.
23 заповідних об’єкти в краї мають
загальнодержавне значення, зокрема,
увесь НПП «Вижницький», 10 заказників, 9 пам’яток природи, 2 дендропарки та Чернівецький ботсад.
Болюче питання реконструкції
Чернівецького ботанічного саду незабаром буде вирішене. За словами п.
Баглея, вже сьогодні область отримала
перший транш у сумі 1 млн. грн на
реконструкцію саду. Загалом же, на
ремонт та відновлення ботсаду передбачено 5 млн. грн з держбюджету. Наразі оголошено тендер на визначення
головного підрядника.
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Овочі і фрукти – рятівники
Ці дарунки садів, городів та полів
надзвичайно багаті на вітаміни й поживні речовини, тож мають лікувальні
властивості. Одні зменшують небезпеку серцевих захворювань, діабету,
деяких видів раку, високого тиску, інші
– тонізують, забезпечують енергією на
весь день. Для здоров’я треба з’їдати
9 порцій овочів та фруктів (2 чашки
фруктів та 2,5 чашки овочів) на день.
Як виробити звичку з’їдати їх стільки
щодня?
Постійно нагадуйте собі про необхідність їсти фрукти та овочі. Тримайте
їх завжди під рукою – на роботі, вдома,
в ресторані. Зробіть процес приготування легким та зручним. Полюбіть
фрукти і овочі!
А зробити це можна так:
■ Готуйте фруктовий салат. Фрукти
виглядають дуже привабливо, коли їх
порізати й зібрати в яскравий салат.
■ Зробіть вазу з фруктами елементом
вашого інтер’єру. Проходячи мимо, не
відмовляйте собі в задоволенні прихопити щось звідти.
■ Додайте трохи фруктів до снідан-

ку. Їх можна комбінувати будь з чим:
млинцями, тостами, холодною чи
гарячою вівсянкою тощо.
■ До омлету можна додати порізані
помідори, цибулю, гриби, солодкий чи
гіркий перець, брокколі тощо.
■ Поєднуйте фрукти із сиром. Найкраще до сиру пасують груші, яблука
та виноград.
■ Жуйте сухі фрукти: вони не псуються, їх можна завжди носити із
собою.
■ Їжте супи. Вибирайте такі, в яких
багато овочів.
■ «Пийте» овочі та фрукти: склянка
соку дорівнює порції овочів. Спробуйте змішати морквяний сік з фруктовим – отримаєте порцію овочів та
фруктів.
■ Додавайте овочі до піци. Добре
поєднуються помідори, цибуля, солодкий перець, цуккіні, артишок.
■ Овочі та фрукти на грилі: знявши
з вогню м’ясо чи рибу, приготуйте ще
й овочі!
■ Полийте сирним соусом чи
притрусіть натертим сиром суцвіття

брокколі чи цвітної капусти – овочі
набудуть зовсім іншого смаку.
■ Подавайте овочі сирими: вони виглядатимуть привабливіше, ніж варені.
Спробуйте сиру цвітну капусту, брок-

колі, шпинат, моркву, селеру.
■ Зваріть свіжі овочі у трохи підсоленій воді. Це допоможе вашій дитині
полюбити, скажімо, брокколі чи цвітну капусту.

люстерко

Правильний догляд – здорова шкіра
Улітку засмагла шкіра виглядає гарною та привабливою.
Але, радіючи з цього приводу, не забувайте доглядати свою
шкіру. Особливо вразливе обличчя. Яскраве сонце може
спровокувати ранні зморшки, а від спеки утворюються чорні
цятки та прищики.

Використовуйте захисний крем

Перед виходом на вулицю накладайте
на обличчя зволожувальний крем. Вибирайте такий, який буде освіжати шкіру
та створюватиме ефект «прохолоди».
Крем для шкіри довкола очей повинен
захищати від сонця і охолоджувати. Адже
перші мімічні зморшки з’являються саме
там, а ультрафіолет помітно прискорює
цей процес.
Користуйтеся сонцезахисними окулярами – ви не будете мружитися і тим
самим попередите утворення «гусячих
лапок».

Зволожуйтеся зсередини

Пийте багато води. Вранці «запасайтеся» дволітровою пляшкою негазованої
мінеральної води і випивайте її протягом
дня, між прийомами їжі та за 20-30 хвилин
до неї.

Живильна маска

Кілька разів на тиждень здійснюйте
«чистку» відмерлих клітин. Використовуйте спеціальний скраб для обличчя.
Після процедури нанесіть на обличчя

адреси краси

маску з ягід чи фруктів. Таке вітамінне підживлення освіжає, зволожує та покращує
колір обличчя. Увечері, до 10-ї години,
шкіра готова до косметичних процедур.

Мінімум макіяжу!

Використовуйте якнайменше косметики. Денний макіяж у спекотну погоду
повинен бути легким та природним: туш
для вій, блиск для губ, олівець для брів...
Але навіть такий нескладний макіяж протягом дня доведеться поновлювати. Запасіться очищувальними серветками та термальною водою. А освіжний лосьйон для
обличчя можна приготувати і в домашніх
умовах: змішайте сік половинки лимону зі
склянкою негазованої мінеральної води.
Протріть таким тоніком обличчя перед
нанесенням макіяжу. Лимонний лосьйон
освіжає та підтягує шкіру.

Правильно харчуйтесь

Не прогавте сезонних делікатесів:
суницю, черешню, зелень. Купуйте овочі
та фрукти тільки свіжого врожаю. Їжте їх
якомога більше. Так ви не тільки покращите стан вашої шкіри, а й оздоровите
організм.
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Ключове слово минулого номера – «Буковина»
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■ Для збереження фігури жінці потрібні три речі: тренажер, масажер
і... тренер-масажист.

■ – Що таке 90-60-90? – Параметри ідеальної фігури? – Ні, це авто

5

на 24-31 липня

2

проїжджає мимо поста ДАІ.
Василь позбувся 80 кілограмів зайвої ваги: нарешті розлучився.
– Та ж, звичайно, я погладшала! Адже після народження я важила
лише 3,5 кг!
■ – Що варто робити жінці для схуднення? – Крутити обруча! – А
коли вона не влізає в обруча? – ... Та навіщо ж псувати таку гарну
жінку!
■ Реклама: Фірма «Афродіта» пропонує послуги із омолодження,
зменшення ваги, корекції фігури. Швидше тягніть до нас свою мерзенну рихлу тушу!
■ Хочеш виглядати молодою та стрункою? Тримайся ближче до
старих та гладких!

■
■

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
Тиждень буде вдалим, коли 24-го не захворієте
і не лінуватиметесь 25-26-го. Уникайте техніки
27-го, а 31-го, навпаки, можна вирушати в поїздку. 28-го шукайте партнерів, а 29-го-30-го
не поспішайте витрачати гроші.

ЛЕВ
За певної ділової активності 24-25-го можна
26-го навіть отримати прибуток. Не шукайте
допомоги 27-го та 31-го, 28-го вирушайте у
відрядження. Угоди 29-30-го будуть важливи-

гарний відпочинок 30-31-го.
СТРІЛЕЦЬ
24-26-го – сприятливий час для поїздок, нових знайомств і важливих рішень. Натомість
контакти 27-28-го можуть бути важливими
для здоров’я. Гроші, отримані 29-го, най-

ТЕЛЕЦЬ
24-го укладайте угоди. 25-26-те можна провести з сім’єю на відпочинку. Від 27-го активно розвивайте бізнес, лише не забудьте про
візит до лікаря 28-го. Не пропустіть шансу
29-го, для поїздок сприятливе 30-те.

ми для подальшого розвитку бізнесу.
ДІВА
Рішення 24-го відчуються важливими для вашого родинного благополуччя вже 25-26го. Події 27-28-го можуть залишити вас без
грошей. Хоча вже 29-30-го ваш фінансовий

краще пустити на зміцнення бізнесу.
КОЗОРІГ
Тиждень багатий на несподіванки – 25-26го, та повороти долі – 30-31-го. Між цими
датами 27-28-го можна укладати угоди.
29-го можна покладатися тільки на власну

БЛИЗНЮКИ
Для розвитку справ дуже важливі 24-25-те
і 31-ше. 26-го не потрапляйте на очі владі,
28-29-те присвятіть сімейному благополуччю. 30-го можна відвідати стоматолога
або хірурга. 31-го укладайте угоди.

і бізнесовий стан може покращитися.
ТЕРЕЗИ
Отримане 24-25-го доведеться витрачати
26-27-го на сімейні потреби або лікування.
Якщо десь поїдете 28-го, уникнете неприємностей 29-го. Хоча будь-де 30-31-го

працю та розсудливість.
ВОДОЛІЙ
24-25-го вирушайте в ділову поїздку і знайомтеся з новими партнерами. 26-го відпочивайте в сімейному колі, 27-го зверніть увагу на стан вашого здоров’я. 28-29-го будьте

РАК
Удача на вашому боці 24-25-го. Несподіванки на кожному кроці очікують 26-го та
31-го. У поїздку вирушайте 27-го, а 29-го
велика ймовірність цікавого знайомства. 30го може здійснитися багато із задуманого.

доведеться напружено працювати.
СКОРПІОН
Невирішені 24-25-го сімейні та ділові проблеми спричинять великі неприємності 26-го. Не
пропустіть сприятливого повороту долі 27-го:
далі можливі прибутки 28-го, сімейне щастя і

обережні з фінансовими документами.
РИБИ
24-го будьте уважні до здоров’я, 25-26-го напрацьовуйте ділові знайомства. 27-го уникайте
неприємностей. 28-29-го правильно розпорядіться грішми. 30-31-ше – гарні дні для особистих

Художній Музей

Кінопалац «Чернівці»

«В країні Арахне» Гобелени Катерини Бали (Польща) і Свави ЛУНАЙ (Фран-

«Джонні Д.», кримінальний бойовик – 11.45, 14.20, 18.40, 21.15.

ція).

«Льодовиковий період-3», анімаційна комедія – 10.00, 17.00.
Палац кіно ім. О. Кобилянської
Довідки за телефоном 52-43-18
Кінотеатр ім. І. Миколайчука
«Вперед і вгору», анімаційна комедія – 15.15, 19.00.
«Владика Андрій», історична драма – 13.00, 17.00, 21.00.
Екскурсії
Щонеділі, 12.00: Історичний центр Чернівців. Збір біля ратуші. Довідки за теле-

«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
26 липня, 12.00: «Сірничок-малючок».

фоном 58-51-57, 52-01-21.
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