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В Україні триває вступна кампанія. Для
Чернівецького Національного університету
ім. Федьковича цей процес проходить надто
болісно: абітурієнти та їхні родичі перетворили вхід до класичного університету і сквер
поруч із ним на суцільне сміттєзвалище.
Майбутнє нації, люди, які через кілька років
будуть фахівцями в різних галузях, не мають
елементарного поняття про те, що пляшкисерветки-папірці треба викидати в смітники
а не під браму університету чи просто на газони. Вражаюча картина! Виникає острах: що
ж вони зроблять із країною, коли отримають
дипломи, якщо у свідомому віці дозволяють
собі таке свинство?
Зі сміттям у голові і наш «кмітливий» міністр освіти. Якщо вступна кампанія триває
лише 2 тижні, а отримати вищу освіту воліють
усі, в кого мама може продати корову або заробляє в Італії, і кілька відсотків обдарованих
молодих людей, то як обійтися без черг? 2 тижні від 16 по 30 липня – мізерний термін. Тож,
прем’єр Азаров доручив Дмитру Табачнику
продовжити термін вступу хоча б на два тижні:
та міністр освіти, мабуть, полюбляє чорний
гумор. Коли під університетами тисячі абітурієнтів добами стоять у чергах у спеку та під
дощем, «добрий» міністр продовжив вступну
кампанію аж... на 5 днів! І лише для тих університетів, які самі офіційно підтвердять, що
не встигають прийняти всіх охочих.
Одне слово, який народ така і влада.
Емма АНТОНЮК, «Версії»

Погода
23 – 29 липня спекотно й волого
23 липня вночі +18 – +22, вдень +25 – +32...сонце сліпить...
24 липня вночі +18 – +22, вдень +25 – +32...поблискає й намочить...
25 липня вночі +18 – +19, вдень +18 – +19...стережіться грому...
26 липня вночі +16 – +18, вдень +18 – +23...хмари рятують від спеки...
27 липня вночі +16 – +18, вдень +19 – +21...налетить «зла» хмара...
28 липня вночі +18 – +20, вдень +18 – +20... прохолода...
29 липня вночі +18 – +19, вдень +19 – +26…можливий дощ...
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У Берегометі –
нафтова пляма
У Берегометі на Вижниччині стався
витік нафти на промислі нафтогазовидобувного управління «Надвірнанафтогаз» у Лопушній. Екологічні служби
виявили на лісовій дорозі за 500 м
від вул. Згарської котлован розміром
6х2 м із залишками нафтопродуктів.
Котлован був викопаний для ремонту ушкодженої ділянки нафтопроводу. Від споруди вниз до схилу – сліди
витоку нафти, яка зібралася у ставку,
розташованосу за 600 м від прориву.
Площа забруднення – 135х23 м. З
водоймища нафта через гідроспоруду
«Монах» стікає в потічок. На березі
ставка – сліди її спалювання: обгорілі
стовбури дерев і трава.
Як повідомив Іван Форгачі, прокурор міжрайонної природоохоронної
прокуратури, триває перевірка факту.
Вл. інф.

сердитий лист

У горах
винищують ягоди
Голі схили залишають після себе
заготівельники афинів (чорниць
– ред.) і гогодзів (брусниці – ред.),
бо збирають їх ручними комбайнами. Ця нехитра машинерія залишає
після себе кущі не тільки без ягід, а
й без листя і гілок. За кілька років
такої нещадної експлуатації цілющі
ягоди просто зникнуть у наших горах. Невже до цього байдуже владі,
природоохоронним органам?
Наостанок хочу наголосити, що
гуцули збирають ягоди гребінцем,
не пошкоджуючи кущів...
Олекса ПЕТРЮК, Путильський район

Версії

Якби танки, то й доріг не треба...
Екс-начальник Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області
Іван Мунтян дав прес-конференцію.
Звільнений чиновник заперечив чутки
про втечу до США разом із грошима
Облавтодору після перевірки КРУ,
щоби уникнути правосуддя через
висунуті звинувачення. Бо, за його
словами, до Америки була «просто
поїздка». Своє ж звільнення пояснює
виключно політикою, а не зниклими
мільйонами та розваленими мостами й
дорогами. Бо, за словами екс-головного дорожника, з 315 об’єктів, зданих в
експлуатацію Службою автодоріг області, жодний не постраждав під час
цьогорічної повені!

Пан Мунтян категорично заперечує
існування за часів Олександра Лієва
(екс-начальника управління регіонального розвитку, якого «привіз» з Криму
губернатор Куліш і який нині спокійно
розбудовує Крим – ред.) приватних
структур при Облавтодорі, нечесних
тендерів та «відкатів», які сплачували
будівельні фірми. Мовляв, усе чинилося за законом, за наукою та на
совість.
Марія ШКРІБЛЯК
Утім, з огляду на нинішні дорожні
руїни та палі для мостів, які коштували
кожний 3 млн. грн, про совість помовчимо...

тенденції

Заощадили на здоров’ї
Оплачених днів непрацездатності
за минулий рік на Буковині зменшилось майже на 50 тис., а рівень захворюваності є одним із найнижчих
у державі, – повідомила директор
облвідділення Фонду соцстрахування
з тимчасової втрати працездатності
Лідія ПИШНА.
Через зниження цього показника
в області лише за І квартал заощадили
872 тис. грн з Фонду соцстрахування з
тимчасової втрати працездатності. І це

– незважаючи на зростання зарплати
і, відповідно, середнього розміру допомоги. Органи Фонду за І півріччя
повернули роботодавцям понад 6
млн. грн на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності
та пологів.
Чи то буковинці менше хворіють,
чи то робота понад усе, навіть понад
здоров’я. Та найімовірніше третє:
роботодавці просто… звільняють
хворих.

Мільйон візитів до лікаря
Чернівчани за півроку звернулися до поліклінік понад мільйон
разів, а «швидку» викликали 30 тис.
разів. Це більше, порівняно з відповіднимперіодом минулого року,
– повідомила начальник управління
охорони здоров’я міської ради Валентина ТАРАСЮК.

В у м о в а х д е н н и х с та ц і о н а р і в
поліклінік і жіночих консультацій
отримали лікування 5,8 тис. пацієнтів. У стаціонарах міста лікувалися
понад 15 тис. хворих.
За медичною допомогою до стоматологів за півроку у Чернівцях
звернулось 70 тис. осіб.

Буковинцівсамогубців менше

59 самогубств сталося від початку року
в області, з них 19 – у Чернівцях. 75%
– чоловіки. 60% зважилися на таке у стані
алкогольного або наркотичного сп’яніння,
– повідомили у Чернівецькому бюро судмедекспертизи. За словами його начальника
Віктора Бачинського, за рік в області зводять рахунки з життям 150-180 осіб. Торік
наклали на себе руки 107 буковинців, з них
троє неповнолітніх. Найбільше самовбивств
у віддалених Сокирянському, Кельменецькому, Вижницькому та Путильському
районах. Нещодавні 2 випадки сталися на
Вижниччині. У Банилові за місяць до весілля покінчила з життям 18-річна дівчина,
у Вашківцях повісився 52-річний чоловік,
залишивши сиротами 2-х дітей.
Останніми роками самогубців на
Буковині не більшає, за цим показником
посідаємо одне з останніх місць у державі.
Фахівці пояснюють це релігійністю місцевого населення.

кому нал

Тепло дорожчає
– Опалювальний сезон Чернівці розпочнуть зі старими тарифами на тепло,
– повідомив перший заступник директора
департаменту ЖКГ міста Василь МАНЧУЛЕНКО:
– У тарифі на тепло 70% – ціна газу,
– пояснив п. Манчуленко. – Якщо для
Теплокомуненерго газ подорожчає на 50%,
доведеться піднімати тариф на тепло, за попередніми розрахунками, на 25-30%.
Від наступного року міська влада вже не
впливатиме на зміну тарифів. Ухвалено закон, за яким цим займатиметься Нацкомісія
регулювання ринку комунальних послуг.
Не виключено, що зміни відбуватимуться
автоматично разом зі змінами вартості
газу й електрики. Всі тарифи повинні бути
економічно обґрунтованими і не надто відрізнятися в різних регіонах України.

акценти тижня

Легальна зайнятість чи приховане
безробіття?
У європейських країнах рівень безробіття більший від України в
кілька разів. Але українці їдуть до Європи на роботу…
Магії цифр, які заворожували, як
факір кобру, були сповнені виступи
начальника відділу праці та зайнятості
населення ГУ праці та соціального
захисту населення Чернівецької ОДА
Марії КОШАРЮК і директора обласного центру зайнятості Галини
Чупіної, які в залі селекторних нарад
ОДА презентували журналістам обласну програму зайнятості населення
на 2010 рік.
Декларувалося легальне працевлаштування, першочергова допомога соціально вразливим верствам в умовах
економічної нестабільності.
Хоча важко уявити, як служба зайнятості може протидіяти торгівлі людьми
чи трудовій міграції при тому співвідношенні рівня зарплат і умов життя, який
ми маємо. Середній розмір пропонованих зарплат по вакантних місцях – 1091
грн. Хіба це заробіток для молодої освіченої людини? Пані Чупіна спробувала
втішити присутніх тим, що роботодавець

для початку не показує повної суми того,
що збирається платити, а далі оцінює
працівника за навичками та знаннями, за
його внеском у діяльність фірми… Але на
скільки більше це може бути?
Узяти хоча б рівень офіційно зареєстрованого безробіття (1,6% в місті і
1,8% в селі) і реального, вирахованого
за методикою Міжнародного союзу
праці (9,4% станом на 1 липня ц.р.).
Ще кілька років тому останньої цифри
навіть не виголошували офіційно. Тож
прогрес явний?
А реально виходить, що служби
зайнятості Буковини опікуються хіба
що кожним п’ятим із тих, хто офіційно
не працює. І годі говорити, що зареєструвати можна тільки того, хто за
цим прийде!
Можна, звичайно, пишатися порівнянням безробіття населення в
європейських країнах і в Україні: серед перелічених на прес-конференції
країн тільки у Бельгії цифра менша за

нашу – 8,2%. А в Іспанії, наприклад,
аж 20,1%! Не знаю, як там виживають
іспанці, але наші чогось їдуть шукати
заробітку до них...
А знаєте, яким чином зменшили
цифру безробіття для сільської місцевості: членів сімей сілянських господарств оголосили… зайнятим населенням! Щоправда, за ними зберегли
право спробувати знайти роботу через
центр зайнятості. Зауважимо, що це

– набуток ще попереднього
уряду.
Зменшилася й привабливість для роботодавців пропонованих компенсацій за
взятих на роботу соціально
незахищених і за надання
першого робочого місця випускникам шкіл, ПТУ та ВНЗ.
Усі можливі місця на підприємствах і в установах уже зайняті такими категоріями. Та
й самі випускники не рвуться
отримати роботу через службу
зайнятості, пробують спершу
щось знайти через знайомих
та родичів, або й просто сидять на утриманні батьків…
Зберігається велика розбіжність
між тим, які професії замовляють
роботодавці – і на кого бажають вивчитися молоді.
Сумно, звичайно, але переможні
реляції з приводу активного подолання безробіття писати ще дуже зарано.
Презентовані заходи програми занадто
нагадують декларації.
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»

Передплатний індекс 09584

№30 (342) 23.07 - 30.07.2010

регіональні

Версії

3

ПОГЛЯД

102
Кохання до могили
Вечір удався: привітна
господиня, пляшка… 42річний мешканець Зарожан
на Хотинщині навіть не
пам’ятає, чого схопився за
ножа. Коли отямився, 48річна жінка була вже мертвою. Аби приховати злочин,
убивця виніс тіло на берег
ставка, де його знайшли аж
через 10 днів. Правоохоронці вирахували, хто гостював
у вбитої того вечора.

Лєри ЯСНИЦЬКОЇ
Молимося Богу чи
патріарху?

Кому дитинку?
60 тис. грн сподівалася
отримати 30-річна громадянка однієї з сусідніх держав за свою дев’ятирічну
доньку. Край оборудці поклали працівники чернівецької міліції, провівши
спецоперацію. Тож тепер
горе-матуся не побачить
доньку довго – і цілком безкоштовно.

Ото зремонтував!
Золотим став ремонт оселі 54-річній чернівчанці.
26-річний майстер узяв «додаткову платню», поцупивши скриньку з коштовними
прикрасами на 23 тис. грн.
Викрадені ювелірні вироби
він реалізував у ломбардах
міста. В одному з них злодія,
мешканця Заставнівщини,
й затримали. Раніше він
уже мав проблеми із законом, щоправда, з приводу
хуліганства.

Шахрайка живе
у Глиниці…
…А працювала у Шипинцях. Видурила 1400 грн у
двох односільчанок та ще й
свого роботодавця «нагріла»
на 11,5 тис. грн. Хто зна, чи
житиме вона у Глиниці далі,
але у шипинському магазині
не працюватиме точно.

З-під коліс –
до лікарні
69-річна пенсіонерка
потрапила в Чернівцях на
пішохідному переході під
колеса «Фольксвагена» 37річного чернівчанина. З
травмою ноги її госпіталізували в лікарні ШМД.

Зв’язок утрачено
29-річний чернівчанин
залишив свою «Daewoo-Lanos» на території одного з
чернівецьких підприємств.
Повернувшись до автівки,
виявив, що бокове скло на
двох дверцятах розбите, а з
машини викрадено радіостанцію вартістю 280 доларів
США. З речовим доказом затримано 24-річного мешканця обласного центру. З нього
взято підписку про невиїзд.
За матеріалами СЗГ УМВС в
Чернівецькій області

кадри

Орос пішов сам
Згідно з наказом Генпрокурора України, з посади прокурора Чернівецької області за
власним бажанням звільнено
Йожефа Ороса, державно-

го радника юстиції третього
класу. Підстава – рапорт уже
колишнього прокурора. Наступним наказом Генпрокурора тимчасово виконуючим

обов’язки прокурора Чернівецької області призначено Віталія Поцілуйка, який до цього
займав посаду першого заступника прокурора області

інформує облрада

Реформується система місцевого
самоврядування
Голова Чернівецької обласної ради Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ взяв участь у роботі з’їзду
Української асоціації місцевих і
регіональних влад, який відбувся
у Харкові. Керівник обласної
представницької влади брав
участь у роботі цього форуму в
якості члена Правління асоціації.
Делегатами з’їзду від представницьких органів влади Буковини
загальними зборами повноважних представників УАМРВ
були обрані керуючий справами
обласної ради, депутат крайового

парламенту Аркадій МОІСЕЙ
та голова Герцаївської районної
ради Дмитро ГОДОРОГ.
На з’їзді було прийнято рішення про перейменування цієї
організації на Всеукраїнську
асоціацію районних та обласних рад «Українська асоціація
місцевих та регіональних влад».
Її Президентом обрано голову
Харківської обласної ради Сергія
ЧЕРНОВА. До складу Правління Асоціації, окрім голови
Чернівецької обласної ради, від
Буковини був обраний також

Дмитро ГОДОРОГ. Голову постійної комісії обласної ради
Тамару СЕМЕНОВИЧ обрано
головою ревізійної комісії Всеукраїнської асоціації.
Делегати з’їзду затвердили
нову редакцію Статуту Асоціації,
обговорили основні напрямки її діяльності, ознайомилися
з роботою низки державних
та комунальних підприємств
Харкова, оглянули об’єкти, що
споруджуються в рамках підготовки першої столиці України
до ЄВРО-2012.

Депутати переймаються фінансами
та економікою краю
На засіданні постійної комісії
з питань економіки, бюджету
та інвестицій Чернівецької обласної ради (голова – Тамара
СЕМЕНОВИЧ) розглядалися
питання фінансово-бюджетної
та економічної сфери життєдіяльності області. Депутати
ознайомились із підсумками
виконання тимчасового розпису
обласного бюджету за перший
квартал 2010 року, обговорили проект змін і доповнень до
Комплексної програми «Питна
вода Чернівецької області до 2020
року», розглянули звіт про надходження й використання коштів
цільового фонду обласної ради за

другий квартал 2010 року.
Особливу увагу членів постійної комісії привернуло питання порядку денного щодо
звернення депутатів Чернівецької міської ради до депутатів крайового парламенту про надання
комунальному підприємству
«Міжнародний аеропорт «Чернівці» пільги зі сплати податку
на землю 2010 року в частині,
що зараховується до обласного
бюджету.
З урахуванням відповідних положень Закону України «Про Державний бюджет
України на 2010 рік» і з огляду
на невиконання керівництвом

КП «Міжнародний аеропорт
«Чернівці» рекомендацій обласної ради стосовно належного використання цільової
субвенції та коштів, спрямованих цьому підприємству з обласного бюджету, постійна комісія відмовила у задоволенні
зазначеного клопотання.
Депу тати вирішили запросити на чергове засідання
профільної комісії керівника
комунального підприємства
«Міжнародний аеропорт «Чернівці» та уповноваженого представника Чернівецької міської
ради для обговорення ситуації,
що склалася.

Ви можете уявити, що Патріарха Київського Філарета
радісно вітають у Новоросійську, з ним особисто зустрічається президент Медведєв, а
парафіяни збирають пелюстки троянд, на які ступала нога
святійшого? От і я не можу.
Бо, як не крути, росіяни
поважають свою державу і
свою церкву, незважаючи
на стандартне «Бог один».
В Україні ж усе навпаки:
Кирило приїхали – ура Кирилові! У Дніпропетровську
йому докторську мантію, в
Одесі – триденний відпочинок у монастирях із прямою
трансляцією богослужіння
на державному каналі УТ-1.
Бонус – зустріч з президентом Януковичем у Києві та
участь у заходах, присвячених хрещенню Русі. Хоча
формально держава відділена
від церкви, та здогадатися,
про що йтиметься на зустрічі
з Віктором Федоровичем,
не важко. Культурно це називається «примирення»,
хоча навіть російські високі
церковні чини використовують слово «об’єднання після
розколу».
Для тих, кого ще не навчив газ: жодна країна нічого не робить «просто так»
або «з добрих сусідських
намірів». Тим більше, що на
західних сусідів сподіватися
не доводиться. Хіба Росія не
знала, здешевлюючи газ, що
МВФ вимагатиме ринкової
ціни, а отже, залежність від
«Газпрому» зросте? Хіба його
святість Кирило не знає, що
намагання тоді ще президента Ющенка заручитися підтримкою Патріарха Константинопольського Варфоломія
закінчилися пшиком: Українська православна церква
не отримала благословення,
і що за Януковича нічого не
зміниться? А наївні бабусі,
плутаючи Бога з патріархом,
збирають квіточки з під ніг
«дорогого гостя»...
Я не проти Кирила як
патріарха, але нехай він головує у Москві. Країна велика,
поки у кожному її куточку
– десь у холодному Мурманську, далекому Владивостоці
чи «гостинній» Чечні – відслужить літургію, буде вже
не до Києва. Сумніваюсь, що
там його хтось часто бачить і
зустрічає не просто хлібомсіллю, а падаючи ниць...
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Хто в місті господар?

Буковинці самі проголосують, хто з героїв цієї рубрики – найкращий мер. Підсумки рейтингу
оголосимо після завершення серії публікацій.

Цирк цирку різниця
або Ласкаво просимо до Хотина!
Тут немає кінотеатрів і літературних кав’ярень, до
краєзнавчого музею краще не входити без протигазу,
а на масивних радянських монументах не вистачає
літер... І хоча в Хотині є неймовірної краси фортеця,
туризм тут розвивається не надто бурхливо. Про життя
маленького фортифікаційного містечка «Версіям» на
нараді із депутатами міської ради розповідав його мер
Микола Паламар.

З історії міста:
Хотин в різні часи перебував під владою Молдови,
Генуї, Туреччини та Польщі.
У травні 1600-го після того,
як війська правителя Валахії і
Трансільванії Міхая Хороброго захопили Сучаву, господар
Молдови Ієремія Мовіла з
сім’єю знайшов прит улок
у Хотинській фортеці, яка
тоді перебувала під владою
Польщі. А 1621-го під Хотином відбулася славнозвісна
Хотинська битва під орудою
гетьмана Сагайдачного.
1918-го року місто приєднали до Румунії разом з усією
колишньої Бесарабською губернією. 28 червня 1940 року
містечко стало районним центром Української РСР.

Досьє «Версій»:
Міський голова: Микола
Паламар. Народився 28 трав-

ня 1942 року в Хотині, в сім’ї
робітників. На посаді мера
– 12 років.
Особливі прикмети: Консервативний, в міру провінційний – доволі фамільярний.

Знайомство
На жаль, Микола Дмитрович з тих людей, які не «церемоняться» та не переймаються
звертаннями. Тож, журналісток називав «дєвочками» і на
«ти». Та дивуватися нічому,
адже основи ділового стилю
спілкування «опанували» ще
далеко не всі українські чиновники...

Вода-дорогиблагоустрій...
Серед здобутків хотинської мерії – автономне опалення усіх багатоповерхівок.

А це справді здорово! Та з водою хотинчанам пощастило
менше: незважаючи на те, що
місто розташоване на березі
Дністра, вода тут подається
не цілодобово, а за графіком.
«Споживача немає», – пояснює мер міста.
Минулоріч у місті «постелили» 6 км асфальту. Не
звичайного, а виготовленого
за особливою європейською
технологією, аналогів якій на
Буковині нема. Та до кінця
проблеми з путівцями не вирішені: стихія розмила багато
з них, тож найближчим часом
доведеться дороги латати.
А впоратися з усім не надто й легко: мер скаржиться,
що штат працівників міської ради – лише 10 чоловік.
Окремої посади юриста чи
землевпорядника просто нема
– одному депутату доводиться
працювати за 3-ох.

У пошуках культури...
– Як у вас із мистецьким
життям? Який музей порадите?
– наївно цікавлюся я у Миколи Паламара.
– Обов’язково запиши
собі, що треба сходити до
музею! Раджу взяти із собою
протигаз, бо за приміщенням
ніхто не доглядає. А музей –

не моя компетенція,
– випереджає моє
запитання господар
міста.
– Може, хоч кінотеатр є у місті? – продовжую я.
– А хто нині ходить до кінотеатрів?,
– справедливо зауважує пан Паламар.
Згодна, в Хотині –
ніхто, бо нема куди.
Запитую далі:
– Як же люди дозвілля проводять?
– Вдома перед «ящиком»,
– каже один з депутатів...
– Дякувати Богу, хоч фестиваль «Битва Націй» у вас пройшов. Таке масштабне дійство
– великий плюс для міста!
– Жодних плюсів від проведення фестивалю місто не мало!
Міська рада нічого від «Битви
Націй» не отримала! – Певне, я
знову промахнулася в питаннях
компетенції міського голови...
Допитуюсь далі:
– А з естетичної точки зору
вам фестиваль сподобався?
– Жорстко дуже. Швидка
не встигала лицарів вивозити...
– А історичні реконструкції
середньовічних боїв, автентична зброя, театралізація?

Робочий момент

– шукаю плюси заходу, який до
речі, щодня відвідували близько
20 тисяч людей.
– Внуку моєму сподобалося, а я займався організаційними питаннями...

...І хороша новина!
Під час наради Микола
Паламар відповідав на дзвінки
виключно у режимі голосного
зв’язку. Так ми стали свідками
«змістовної» бесіди мера міста
і директора донецького цирку.
Тож Хотин невдовзі радітиме
веселій імпрезі з ведмедями.
Але без слонів, яких так хотів
бачити мер.
І нехай ми ще далекі від
Європи в питаннях етики та
естетики, але після поїздки до
Хотина я зрозуміла, що з цирком у нас все в порядку...
Емма АНТОНЮК, «Версії»

культ-ура!

«Панорама-Чернівці» розширює культурномистецькі обрії
До 70-річчя нашої області в
цьому культурно-розважальному
комплексі відбудеться чемпіонат
Європи зі спортивних бальних
танців.
Такий турнір у Чернівцях відбудеться вперше і серйозні спонсори не
надто активно долучаються до його
підтримки. Але «Панорама-Чернівці»
охоче надає майданчики для розкішного видовищного дійства, адже у назві
комплексу, як наголошує його власник
Дмитро РАВЛЮК, недаремно, окрім
означення «розважальний», є слово
«культурний».
– Дмитре Флоровичу, Ви, успішний
бізнесмен, підтримуєте елітний вид
спорту. Але ж справжні гроші робляться
на більш масових видах?
– Завдання нашого комплексу
– сприяти розвиткові культури на
Буковині. Краяни і гості області вже
мали змогу переконатися в особливості спрямування «Панорами-Чернівці»:
не просто розваги, а змістовне дозвілля – насамперед, для молоді й дітей, а
також для всієї сім’ї. Людям це цікаво
й потрібно. Сучасна молодь має можливість потанцювати (переважно, туп-

цюючи без особливої вигадки) лише на
дискотеках. А бальні танці – це ще й
надзвичайно красиво! Ви ж знаєте, яка
горда постава у танцюристів, які точені
фігурки, які вишукані рухи!
Тому вважаю, що підтримувати таке
мистецтво – не тільки треба, а й дуже
приємно. Емоції та естетична насолода
глядачам гарантовані! Ми вже організували школу з фігурного катання, з
боулінгу та більярду. Треба створювати
ще й школу спортивних бальних танців
– для людей різного віку. Звісно, не всі
стануть чемпіонами, але життя їхнє
прикраситься, це точно!
– Які ще проекти Ви здійснюєте чи
маєте намір розпочати?
– Під час святкування 65-річчя
Перемоги у нас виступав хор ветеранів.
Дуже цікаві люди, всю душу віддають
пісні… Це й навело нас на думку, що
людям старшим практично немає де
спілкуватися. Тож ми вирішили організовувати програми для тих, «кому
за…»
В інтерактивному кафе «Трансфорс» проходять у навчальний час
відкриті уроки для школярів.
Завжди бажані гості на майданчику біля фонтану – творчі колективи з
палацу «Юність Буковини».

І, нарешті, усі авторалі, що проходять у Чернівцях, попередньо широко рекламуються (як ми кажемо,
«банеруються») в нас – і стартують
звідси.
– Відомо, що ви надаєте можливість культурно відпочити незахищеним верствам населення на доброчинних засадах…
– Так, до нас приїздили 215 вихованців о. Михайла Жара з Банченського монастиря, вони отримали в
нас весь комплекс відпочинку. Ми
надаємо також доріжки для боулінгу
інвалідам. Зрештою, саме в нас відбувався і турнір журналістів з цього
спорту-розваги.
– Ви з таким захопленням говорите
про дитяче й молодіжне дозвілля, що
можна здогадатися: ваше дитинство
теж було насиченим!
– Угадали! Я в шкільні роки займався в усіх гуртках і секціях, де
тільки можна було (сміється). Навіть
у хорі співав, хоча й не вважаю себе
обдарованим голосом. А мій син закінчив школу гри на акордеоні. Дитинство – особливий період життя:
можна сміливо мріяти і кожна мрія
може здійснитися. Тож особливо тішуся нагодою допомагати у втіленні

Господар «Панорами-Чернівці»
на тлі панорами міста

таких мрій.
– Серпень 2010-го і стане саме
часом реалізації мрій для майстрів спортивного бального танцю в Чернівцях…
– Так, чекаю всіх поціновувачів
танцювального мистецтва 7-8 серпня
на майданчику біля фонтану в «Панорамі» і поверхом вище.
70-річний ювілей області наш
комплекс разом з організаторами
танцювального турніру ознаменує
розкішним шоу. Сподіваюся, що це
буде новий рівень дозвілля в нашому
європейському місті.
Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
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Про людей, міцніших за техніку
або

Миттєвості зливової ночі

Нещодавня повінь поступилася, на жаль, іншим
катаклізмам. А наша розповідь про капітанів Дмитра
Богача і Миколу Мігая – двох з тих, хто буремної ночі з
27 на 28 червня врятували понад тисячу людей…

Немовля тримав над
собою…

Машиною або човном рухатися не могли – зносило. Витягували людей за допомоги
Дмитро БОГАЧ увечері 27 рятувальної мотузки з карабічервня у складі групи ряту- ном. Люди повидиралися на
вальників рухався до с. Бай- горища й навіть на дахи, дехто
раки на відкачування води з навіть документів не встиг
підтоплених осель. Поїздка прихопити. Особливо там, де
була плановою: рятувальники мали зовсім маленьких дітоліквідували наслідки повені. чок. «Грудничків», як назвав
Приблизно за годину діста- їх Дмитро, сам, до речі батько
лися Герци, коли на райцентр 4-річної доньки й дворічного
стіною пішла перша хвиля синочка.
води. Містечко потонуло у
Дмитро – людина скромна
воді та суцільній темряві. Вода і не акцентує на тих людях,
буквально підперла двері в яких врятував особисто. Та
його товариші по
службі розповіли,
наприк лад, як з
однієї хати Дмитро виніс малюка, сам мало не по
шию занурений у
воду. Ніс дитинку
на піднятих вгору
руках.
– Запам’ятався, – посміхається
Дмитро, – випадок
трохи кумедний:
дідок-пенсіонер
За мить Дмитро БОГАЧ вирушить на виклик
ніяк не хотів залиоселях, не даючи жителям шати хату, вчепився у двері,
можливості вирватися з паст- не могли відірвати: «Тут усе,
ки. Дмитро очолив пошукову що я нажив за життя!..»
групу з 3-х рятувальників.
Ледь умовили його ряту-

вальники, хотіли вже силою
тягнути.
Посада капітана Богача
– оперативний черговий.
Тобто своє чергування за графіком він відпрацьовує в Оперативно-координаційному
центрі ГУ МНС. А між ними…
Коли ж тут відпочивати, коли
така біда в людей. Дмитро
– профі, спеціально вчився
на рятувальника, володіє усіма
засобами рятування людей.
Має практичний досвід – працював на ліквідації наслідків
повені 2008-го.
– А як жінка ставиться
до Вашої роботи, частих відряджень у поєднанні з небезпекою?
– Хвилюється, звичайно,
але вона в мене розумна, докорами не дошкуляє, навпаки,
підтримує. Можна сказати,
що в нас із нею – повна гармонія.

Зняли Івана з акації
М и к о л а М І ГА Й к і л ь к а
років с лужив у пожежнорятувальній частині в Герці,
добре знає місцевість. Тож,
коли рятувальники не змогли
проїхати на Герцу звичним
шляхом, а місцеві мешканці
пояснити не могли, капітан
Мігай отримав завдання розвідати дорогу в обхід через
Горбову. До другого мосту не
дійшли метрів 10, асфальт з
дороги й мосту позмивало.

Сподіваємося на
сусідів

Опор мосту вже не видно, а
сам міст під поштовхами води
нахилився убік і їхати ним теж
неможливо…

Парадна форма капітану
Миколі МІГАЮ до лиця

– Миколо, а плавати Ви
вмієте?
– Звичайно, я ж рятувальник… Ця повінь для мене не
перша – 2008-го вже був на
ліквідації. Тож їхав «озброєним»: мав ліхтарика, мотузку
з карабіном і рятувальний
костюм… Але такого жаху
2008-го не було: човном рухатися неможливо, чіплялися до
буксирного тросу з лебідкою
на машині-евакуаторі. Уявіть,
якої сили була вода: у селянина на подвір’ї стояла стара
вантажівка «МАЗ», металолом
практично, без мотора. Так її
віднесло метрів на 50-60!
– Кажуть, потерпілих зні-

мали з дерев?
– Було таке. Спочатку почули крики. Коли єдине джерело світла, фари евакуатора,
«мазнули» довкола, побачили
людину на дереві. Тросу не
вистачало, пішов сам. Іван,
так звуть того чоловіка, не
постраждав, тільки «напудився», як сам потім казав, і руки
сильно подряпав, бо рятівне
дерево виявилося… акацією.
І не надто міцною, її доволі
вже підмило на той момент.
Потім з’ясували, що врятований їхав автівкою до Цурень
з Молниці. Коли пішла вода,
мотор «забарахлив». Машину
понесло водою, водій ледь
устиг вискочити. Як опинився
на дереві, сам не пам’ятає…
– А дружина Ваша, певне,
всю ніч не спала, переживаючи,
як там чоловік?
– В о н а з л я к а л а с я в же
постфактум, коли побачила
нічні події по телевізору. Ми
разом уже 15 років, тож усякого було… Я одружувався
молодим, було мені тоді лише
21. Але жодного разу не пожалкував: дуже важливо за
нашої професії мати надійний
тил…
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»
Від редакції: Запрошуємо
до розмови самих врятованих
буковинців: розкажіть нам
про те, як вирвалися з повеневої біди, хто і як допомагав,
або, навпаки, проявив байдужість…

біда

До редакції звернулися жителі хутора Плай повним ходом обладнують його.
– А що роблять у нас?
на Путильщині. Тут після злив «поїхала» земля
– Нічого не роблять! У нас є будівля,
і зсунулася дорога від Яблуниці до Плаю. У
людей закінчується хліб, а до «цивілізації» митники, прикордонники, все, як у румунів.
– 4 години в обхід провалля і то лише за сухої Просто вони хочуть переобладнати пункт, аби
погоди. Жодного натяку на ремонт дороги не було «як у Європі», а нам коштів на це ніхто
не виділив.
видно.
Голова Путильської райради Андрій ДутВл. інф.
чак щиро дивувався:
– Що ви таке кажете? Щойно від мене
вийшла людина, яка живе на тому хуторі, значить, дорога є. Щоправда, вона геть розбита,
нею можна проїхати лише вантажівкою. А
що ми можемо зробити? Дорога на Яблуницю належить до відання Верховинського
району сусідньої Івано-Франківщини, тобто, ремонтувати її повинні наші сусіди. Ми
телефонували до них, але останніми днями
там сильні грози і проблем у них на порядок
більше, ніж у нас. Тому про терміни ремонту
нічого сказати не можу.
Принагідно поцікавилися у п. Дутчака
іншим питанням, яке хвилює місцевих
мешканців: чи правда, що від 1 жовтня відкриють пункт пропуску до Румунії через
Путильщину:
– Так, восени, згідно з міжнародними
На хуторі Хорови Підзахарецької сільради,
угодами, відкриється автомобільний пункт що на Путильщині, від зсуву потерпіли десятки
пропуску «Руська – Ульма». Наразі румуни сімей. Матеріал про це – у найближчому числі.

Допомагають
справедливі…
Діти з 13 постраждалих від повені сімей з Вижниччини отримали
гуманітарну допомогу з-за кордону
за сприяння Чернівецької обласної
громадської організації «За справедливість».
– Ми відгукнулися на звернення губернатора Михайла Папієва.
Зв’язалися з іноземними партнерами, в результаті отримали постільну
білизну, ковдри, подушки, одяг,

взуття, дитячі іграшки та журнали.
Частину віддали Комітету багатодітних матерів, частину передаємо
Вижницькому Центру соціальних
служб сім’ї та молоді, – розповів Віктор ДОВГАНИЧ, директор ЧОГО.
– Сподіваємся, що ці прості, але
такі необхідні у побуті речі допоможуть дітям швидше оговтатися
від пережитого стресу.
Вл. Інф.

Втопилися
не лише люди
Майже 2300 голів худоби загинуло під час повені на Буковині.
Із загальної кількості загиблих
тварин 11 голів великої рогатої, 25
дрібної рогатої худоби, 62 свині, 2
коней, 1471 птиця та 725 кролів.
Такі дані оприлюднив начальник
обласного управління ветеринарної
медицини Борис ТОДОРЮК.
Трупи тварин збирали представники МНС. При цьому обов’язково
записували дані власників тварин,

щоби в майбутньому відшкодувати
збитки. Після вивезення до спеціально відведених місць худобу
спалили в ямах, здійснивши всі
необхідні заходи дезінфекції.
Найбільших збитків зазна ли
Сторожинецький і Герцаївський
райони, дещо менші втрати худоби
у Новоселицькому і Глибоцькому
районах.
Коли дійде до компенсацій за
худобу, наразі не повідомляється.
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Версії

тиждень, що минає

16 липня

– Влада Білорусі
зобов’язала громадян інформувати
Держкомприроди про побачені зірки, що падають з неба.

17 липн я – С к а н д а л ь ну
зірку-бісексуалку Ліндсі Лохан запроторили за грати на 90 днів.
18 липня

– 43 загиблих.

– Теракт в Багдаді

19 липня – Зіткнення поїздів
в Індії – 55 загиблих.
20 липня – У Мексиканській
затоці виявлено новий витік нафти.
21 липня – Теракт на Баксанській ГЕС в Росії – 2 загиблих.
22 липня – Сирійський хор
виконав найдавнішу в світі пісню,
записану на глиняній дощечці 3,5
тис. років тому.
хронограф

23 липня

1982 – Ухвалене рішення про
повну заборону на вилов китів у
комерційних цілях. Народилися:
Михайло Матусовський, поет (1915),
Деніел Редкліфф, виконавець ролі
Гаррі Поттера (1989).

24 липня

1911 – археолог Гайрем Бінгем
відкрив у Перу «загублене місто» Імперії Інків Мачу-Пікчу. Народилися:
Симон Болівар, лідер боротьби за
незалежність іспанських колоній у
Південній Америці (1783), Дженіфер
Лопез, акторка та співачка (1970).

25 липня

У Пуерто-Ріко святкують День
конституції, в Тунісі – День республіки, а в Іспанії – День Галіції.

26 липня

Народилися: Джордж Бернард
Шоу, драматург (1856), Карл Густав
Юнг, психолог, філософ (1875),
Стенлі Кубрик, кінорежисер (1928),
Мік Джагер, рок-музикант, володар
5 золотих дисків, лицар Британської
імперії (1943).

Планета кипить

Приватна реклама

За перше півріччя
2010-го на
планеті поб и т и й те м пературний
рекорд 1880го. Про це
п о в і до м л я є
Національне
управління
океанічних і
атмосферних
досліджень США. Середня
температура планети склала
14,2 градуса Цельсія, що на
0,68 градуса вище від середньої за ХХ століття.
Температурні рекорди
були також установлені і
для червня: глобальна середня температура поверхні планети становила 16,2
градуса Цельсія, середня ж
температура за ХХ століття
–15,5 градуса. У червні тепліше, ніж звичайно, було в
більшості регіонів планети,
особливо це проявилося в
Перу, центральній та східній
частині США, на сході й
заході Азії. Нижча за звичайну температура була у
скандинавських країнах, на
півдні Китаю і північному
заході США.
Експерти відзначають
також, що поверхня Світового океану в червні була

У Японії з’явилися електронні рек ламні с тенди,
оснащені камерами, які дозволяють визначати стать і
приблизний вік перехожих
для демонстрації належної
рек лами. Пілотний проект, розрахований на рік,
запущений консорціумом
з 11 залізничних компаній
минулого місяця.
У рамках проекту на
станціях поїздів приміського сполучення вс тановлено 27 електронних
білбордів, кожний з яких
оснащений камерою, яка
разом зі спеціальним програмним забезпеченням
допомагає визначити вікову групу і стать люди-

Щоби до стільця
не прикипало
Японська компанія
– виробник гаджетів «Thanko» запропонувала оригінальний спосіб боротьби
з і с п е ко ю в о ф і с і – в и готови ла подушк у «USB
Seat Air», яка посилає потоки прохолодного пові-

27 липня

1919 – В Англії відбувся випробувальний політ першого у світі
пасажирського літака.

28 липня

1586 – англійський дослідник Томас Герріот уперше завіз до Європи з
Америки картоплю. 1914 – спалахнула І Світова війна.

29 липня

1907 – створена Всесвітня організація скаутського руху. Народилися:
Іван Айвазовський, живописецьмариніст (1817), Джордж Діксон,
перший чорношкірий чемпіон світу
з боксу (1870), Мірча Луческу, футболіст і тренер (1940).

30 липня

День системного адміністратора
1956 – на американських доларах
з’явилося гасло «In God We Trust».

на 0,54 градуса теплішою від
середнього показника – 16,4
градуса Цельсія. Найтепліше
було в Атлантичному океані, тоді як в екваторіальних
районах Тихого океану температура поверхні води далі
знижувалась. На думку вчених, це означає послаблення
кліматичної аномалії «ЕльНіньйо» у берегів Еквадора й
Перу. За літо, передбачають
вони, її може змінити холодна Ла-Нінья.
Як відзначають учені,
знижена площа льоду в Арктиці нижче середнього рівня
– 10,9 млн. кв. км, що на
10,6% менше середньої за
1979-2000 роки. Водночас
антарктичний регіон встановив зворотний рекорд:
льодом там вкрито на 8,3%
більше площі, ніж у середньому за період спостережень.

тря у напрямку сідниць її
власника. «USB Seat Air»
розташовується на сидінні
о ф і с н о го с т і л ь ц я і п і д ключається до комп’ютера
через USB-порт (довжина
к абелю – 1,48 м). Потік
повітря створює прикріплений до подушки вентилятор розміром 14х18
см. Керувати вентилятором
можна з допомогою перемикача, розташованого на
кабелі. Подушка вже з’явилася у продажу в японських
інтернет-магазинах за ціною $45.

Головне – не
жарко
Сюзанна Лі, дизайнер
лондонської Школи моди і
текстилю «Сент-Мартінс»,
створила перший у світі одяг,
вирощений з бактерій.
Ун і к а л ь н и й м а те р і а л
називається мікробна целюлоза, для його виготовлення необхідно змішати
у звичайній ванні колонію
бактерій, що використовуються для ферментації
напоїв з вмістом кофеїну,
дріжджі й солодкий зелений чай.
Перебуваючи в цьому
розчині, бактерії почина-

ють розмножуватися, перетворюючись на тонкі клапті тканини, з якої згодом
можна виготовляти одяг.
Коли мікробна целюлоза
висихає, вона стає щільною
матерією, схожою на папірус, яку можна вибілювати
або вкривати рослинними
фарбами на зразок бурякового соку, індиго чи куркуми. Для з’єднання відрізків
матерії достатньо сильного
натискання на стики тканини. Коли біо-одяг зношується, його можна легко
утилізувати.

н и , я к а п р оход ить п о в з
пристрій або глянула на
екран. Зібравши с татистику, компанії-партнери,
що беру ть участь у проек ті, змож у ть підбирати
й показувати рек ламні
о го л о ш е н н я , з д а т н і з а цікавити максимальну
кількість пасажирів різної
пори доби.
Компанії, що забезпечують роботу білбордів
нового типу, обіцяють, що
прис трої не с тану ть загрозою для таємниці приватного жит тя, оскільки
система не зберігає фото
перехожих після аналізу,
а тільки опрацьовує демографічні дані.

Китай грається...
Згідно з даними, оприлюдненими в австрійському виданні «Der Standard»,
Китай став передовою
країною з експорту товарів
д л я с е к с - ш о п і в . У К и та ї
секс-іграшки виробляють більш ніж на тис ячі
підприємств, які 2008-го
експортували продукції на
$2,8 млрд. Навіть кризового 2009-го цей показник
скоротився тільки на $700
млн., а від початку 2010-го
знову почав зростати.

Згідно з даними «D er
Standard», перший сексшоп у Китаї відкрився
1993-го в Пекіні. Нині у
К и та ї ї х у ж е 2 0 0 т и с я ч .
Експерти говорять про 1,3
млрд. євро річної виручки. При цьому майже на
чверть вона забезпечується за рахунок поставок з
Європи, головним чином,
з Голландії та Німеччини,
країн, які можуть похвалитися високою якістю своїх
виробів

Чемпіонат закінчився
– пристрасті не
вщухають
Один з фу тбольних
м’ячів, яким грали збірні
Іспанії та Нідерландів у
фіналі Чемпіонату світу в
ПАР, продали з Інтернетаукціону «E-bay» за $74 тис.
Ім’я покупця не оприлюднюється. Виручені кошти
підуть на доброчинність у
рамках кампанії Нельсона
Мандели з боротьби із ВІЛ
та СНІД.
Китайські вболівальники з розмахом відсвяткували закінчення ЧС, спільними зусиллями встановивши
новий рекорд для Книги
Гіннеса з одночасного набивання м’яча.
Більше тисячі студентів
у н і в е р с итет у Я н ьб я н ь у
провінції Цзілінь вийшли
на поле місцевого стадіону
і синхронно набивали м’яч

на нозі протягом 10 секунд.
Колишнє досягнення належало угорцям і дорівнювало
792 виконавцям.
А подружжя з Уругваю
звернулося до реєстраційних органів своєї країни із
проханням назвати дочку
Марія Вувузела – на честь
п і в де н н о а ф р и к а н с ь ко го
музичного інструменту. За
законом, в Уругваї заборонено називати дітей екстравагантними, смішними або
безглуздими іменами.
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26% українців
вважають себе
нещасливими
У рейтингу найщасливіших країн світу Україна
опинилася на 73-му місці в
компанії Росії, Румунії, Лівану та ПАР.
Компанія «Gallup» склала рейтинг на підставі опитування жителів 155 країн
світу. За умовами дослідження опитувані мали віднести
себе до однієї з трьох груп:
щасливі, нещасливі або такі,
що борються із життєвими
труднощами.
На першому місці за
щастям опинилися данці.
Там майже 82% населення
насолоджуються життям,
а до нещасливих
відносить себе
лише 1%. Друге
місце посіли фіни.
У цій країні 75%
населення вважає
себе щасливими.
Замикають трійку
норвежці. 69% населення цієї краї-

ни задоволені життям. Варто
відзначити, що Норвегія –
єдина країна, в якій, згідно
з матеріалами опитування,
немає нещасливих людей.
В Україні 21% людей
вважає себе щасливими,
26% – нещасливими, 53%
борються із життєвими труднощами.
Найгірше живеться населенню африканської країни
Того. Там лише 1% жителів
називає себе щасливими.
При цьому 31% відносить
себе до нещасливих, а 67%
борються з життєвими негараздами.

Найстарішому
водієві – 94!
На Вінничині живе найс таріший водій України
Кирило Дорошенко. У свої
94 роки він їздить автом до
Москви, де живуть дочка,
онуки й п’ятеро правнуків.
Водійський стаж довгожителя – понад 60 років.
Військовий лікар пройшов
усю війну, штурмував Берлін. Дідусь донині не користується окулярами.
До російської столиці
на своїй старенькій «Таврії» Кирило Дорошенко

доїжджає за 18 годин. Його
улюблена швидкість – 120
км/год. Місцеві ДАІ-шники
добре знають машину Дорошенка, інші ж, коли його
зупиняють, довго придивляються до дати народження
на водійському посвідченні
– 1 квітня 1916 року.
Секрет свого довголіття та керування машиною
Кирило Дорошенко вважає
простим: головне – жити з
позитивом і любити справу,
до якої прикладаєш руку.

Лічильник
визначатиме
температуру

До 2015-го уряд планує
забезпечити всі житлові будинки в Україні приладами
обліку обсягів споживання
води. Про це повідомив
міністр з питань ЖКГ Юрій
Хіврич.
– 35% будинків уже забезпечені теплолічильниками. 80 млн. грн закладені

на це в бюджеті
на 2010 рік. До
кінц я 2014-го
плануємо забезпечити вимірниками всі
будинки з централізованим
опаленням, –
додав Хіврич.
Крім того,
в і н з а з н ач и в ,
що лічильники наразі удосконалюються для того,
щоби вони могли фіксувати і температурні показники води. При цьому він
підкреслив, що це досить
складний і довгий процес і
зазначив, що, наприклад,
у Франції реформа ЖКГ
триває майже 100 років.

Об’єднають чи
поглинуть?
Російська
православна
церква та Українськ а православна церква
Київського патріархату почали
переговори про
умови об’єднання. Про це повідомляє РБК із
посиланням на
«Комерсант».
Це може бути пов’язане зі
зміною влади в Україні. Віктор Ющенко підтримував
УПЦ КП, тоді як нинішній
глава держави Віктор Янукович – парафіянин РПЦ.
При цьому керівник
прес-служби Української
православної церкви КП
єпископ Євстратій заявив,
що йдеться не про приєднання Київського патріархату до Московського. За
його словами, «у Москві
часто підміняють поняття
єдності церкви адміністративною єдністю».
Тим не менше, керівники

16 липня – Розпочалася
вступна кампанія до ВНЗ.

18 липня – Рината Ахметова номінували на міжнародну громадську благодійну премію Миру.
РПЦ і далі наполягають на
своєму. Представник відділу
зовнішніх церковних зв’язків Московського патріархату протоієрей Микола
Балашов вважає, що слово
«об’єднання» в даному випадку недоречне і йдеться
про «поглинання».
Варто відзначити, що
Українська правос лавна
церква Київського патріархату виникла в результаті
об’єднання частини парафій
УПЦ Московського патріархату та Української Автокефальної православної
церкви 1992 року.

наприкінці поточного року
можна чекати наступного
підвищення ціни на газ для
населення, – вважає директор енергетичних програм
Центру Разумкова Володимир Саприкін. Він зазначив,
що газу власного видобутку
не вистачає для забезпечення населення, бюджетних установ і
підприємств.
Тож для балансу долучається імпортний газ,
який значно
дорожчий за
вітчизняний.

Бюджет урізали
В Україні набув чинності
закон про секвестр бюджету.
Визначені законом зміни
передбачають зменшення
дефіциту держбюджету на
3,65 млрд. грн до 54,095
м л рд . гр н ( 4 , 9 9 % В В П ) .
Д охо д и б ю д ж е т у з м е н шені на 13,4 млрд. грн до
252,718 млрд грн, витрати
– на 17,049 млрд. грн до
305,632 млрд. грн.
Доходи, зокрема, скорочені за рахунок зменшення
надходження ПДВ на 10
млрд. грн, у т. ч. від ввезених в Україну товарів – на
5,7 млрд. грн. Крім того,
зменшені надходження від
приватизації державного
майна на 3,65 млрд. грн (за 5

тиждень, що минає

17 липня – Прем’єр Азаров заборонив чиновникам купувати нові меблі й робити ремонти
в кабінетах до кінця року.

Газ дорожчатиме
й далі?
Коштів від 50-відсоткового підвищення ціни на газ
для населення «Нафтогазу»
все одно не вистачатиме,
враховуючи попередні борги й неповну оплату, в тому
числі й населенням, вартості
газу і всіх затрат на його
доставку й розподіл. Тому

15

місяців надходження склали
лише 177 млн. грн, або 1,8%
річної суми).
Якщо говорити про скорочення витрат, то вони, в
першу чергу, будуть зменшені за рахунок Стабілізаційного фонду (на 8,75
млрд. грн). Постраждають
програми підтримки АПК,
інвестиційних та інноваційних проектів, вугільної
галузі, промисловості, забезпечення житлом громадян, реформування ЖКГ та
іншого.
Дефіцит бюджету України у розмірі 4,99% від ВВП
передбачений у домовленостях з МВФ про виділення нової кредитної лінії.

19 липня – На Сумщині у
лісі знайшли контрабандне звалище весільних суконь.
20 липня – До Одеси прибув патріарх РПЦ Кирило.
21 липня – В Україні через
спеку швидкість деяких потягів
обмежать 60 км/год.
22 липня – Міністр Табачник оголосив про можливість
запровадження електронної подачі
заяв до ВНЗ вже наступного року.
хронограф

23 липня

971 – Київ та Візантія уклали
мирний договір. 1888 – у Києві відкрито пам’ятник Богдану
Хмельницькому.

24 липня

969 – у віці 79 років померла
Велика київська княгиня Ольга.
1990 – у Києві біля міськради
уперше піднято жовто-блакитний
прапор. Народилися: Ілля Рєпін,
художник-реаліст українського
походження (1844), брати Капранови, видавці, письменники,
публіцисти (1967).

25 липня

1687 – Івана Мазепу обрано
гетьманом України.

26 липня

1708 – за наказом гетьмана Мазепи поблизу Білої Церкви страчено полковника Василя Кочубея,
звинуваченого у зраді.

27 липня

2002 – під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнав
катастрофи літак Су-27, вбивши
78 і поранивши понад 100 людей.

28 липня

День хрещення Русі
1834 – відкриття Київського
університету.

29 липня

1776 – останній кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловки, де провів
в ув’язненні 25 років. Народилися: Олена Пчілка, письменниця
(1849), Андрей Шептицький (Роман Марія Олександр граф Шептицький), церковний діяч, голова
УГКЦ, митрополит (1865).

30 липня

1920 – створено Українську військову організацію під проводом
Євгена Коновальця. 1
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Список місцевих організацій партій,

зареєстрованих в установленому законом порядку ГУ юстиції в області станом на 20 липня 2010 року
(На виконання ч. 11 ст. 34 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»)
1. Чернівецька обласна організація Української республікан-

39. Чернівецька обласна партійна організація Зеленої екологічної

захисту недержавних організацій України - “Партія Правозахисту”,

ської партії “Собор”, 26.11.93 (10.12. 2002) №27, м. Чернівці, вул.

партії України “Райдуга”, 04.09.01, № 7, м. Чернівці, вул. Південно-

25.07.03, № 42, Чернівецька область, Сторожинецький р-н, с.

Головна, 9.

Кільцева, 7/188.

Годилів.

2. Чернівецька обласна організація Конгресу Українських націоналістів, 07.12.93 (14.11.97) №133, м. Чернівці, вул. Головна, 27.
3. Чернівецька обласна організація Соціалістичної партії України, 27.12.93 №154, м. Чернівці, вул. Котляревського, 20/1.
4. Чернівецька обласна організація Комуністичної партії України, 27.12.93 (05.05.97) №107, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2/1а.
5. Чернівецька обласна організація Демократичної партії України, 27.12.93. (22.01.98), № 144, м. Чернівці, вул. Шептицького, 4.
6. Чернівецька обласна організація Народного Руху України,
27.12.93 (14.01.98), №142, м. Чернівці, вул. Ломоносова, 2.
7. Чернівецька обласна (крайова) організація партії Зелених
України, 29.04.94 (30.01.98), №146,м. Чернівці, вул. Шептицького,
23.

40. Чернівецька обласна партійна організація “Народної партії

71. Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїн-

вкладників та соціального захисту”, 25.10.01, № 8, м. Чернівці, вул.

ської партії Народної Довіри, 10.02.04, № 43, м. Чернівці, вул.

Ходорівська 55а.

28 Червня, 16/5.

41. Чернівецька обласна організація Української морської партії,
26.10.01, № 9, м. Чернівці, вул. Гребінки, 3/5.
42. Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнської
партії “Нова Сила”, 29.10.01, №10, м. Чернівці, вул. Воробкевича,
15/99.
43. Чернівецька обласна організація Партії “Солідарність”,
01.11.01, № 11, м. Чернівці, вул. Головна, 141.
44. Чернівецька обласна організація Української партії “Єдність”, 02.11.01, № 12, м. Чернівці, вул. Українська, 11/6.
45. Чернівецька обласна організація Партії “Руський блок”,

8. Чернівецька обласна організація Ліберальної партії України,
15.06.95 (22.07.97), №113, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 174/5.
9. Чернівецька обласна організація Соціал-Демократичної
партії України (об’єднаної), 08.10.96 (30.12.97), №141, м. Чернівці,
вул. Грушевського, 2.
10. Чернівецька обласна організація Народно-демократичної
партії, 02.07.97, №111, м. Чернівці, вул. Ватутіна, 11.
11. Чернівецька обласна організація Народної партії, 25.07.97,
№116, м. Чернівці, вул. Міцкевича, 5.
12. Чернівецька обласна організація Християнсько-Демократичної партії України, 5.10.97, № 128, м. Чернівці, вул. Лібкнехта, 11/5.
13. Чернівецька обласна організація Всеукраїнського об’єднання
„Громада”, 10.10.97, №125, м. Чернівці, вул. Канівська,1а/17.
14. Чернівецька обласна організація партії Національноекономічного розвитку України, 06.11.97, №132, м. Чернівці, вул.
Головна, 205.
15. Чернівецька обласна організація Української селянської
демократичної партії, 24.12.97, №137, м. Чернівці, вул. Гайдара, 2.
16. Чернівецька обласна організація соціал-демократичної партії
України, 27.12.97, №139, м. Чернівці, пр-кт Незалежності, 121/41.
17. Чернівецьке обласна організація Партії регіонів, 16.01.98,
№143, м. Чернівці, вул. Міцкевича, 5.
18. Чернівецька обласна організація партії „Реформи і порядок”,
10.02.98, №147, м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2а.
19. Чернівецька обласна організація Селянської партії України,
18.12.98, №165, м. Чернівці, вул. Вірменська, 34.
20. Чернівецька обласна організація Української Соціал-Демократичної партії, 25.03.99, №169,м. Чернівці, Театральна площа, 6.
21. Чернівецька обласна організація партії „Громадська сила”,
14.05.99, №171, м. Чернівці, вул. Руська, 219 Г, кв. 49.
22. Чернівецька обласна організація партії „Демократичний
союз”, 27.07.99, №180 м. Чернівці, вул. Шептицького, 4.
23. Чернівецька обласна організація політичної партії Ліберальна
Україна, 06.08.99, № 182, м. Чернівці, вул. Богомольця, 10/4.
24. Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнського
об’єднання “Батьківщина”, 02.12.99, № 194, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 8/1.
25. Чернівецька обласна організація Української Народної
Партії, 16.02.00, № 202, м. Чернівці, вул. Вірменська, 34.
26. Чернівецька обласна партійна організація політичної партії
“Сильна Україна”, 06.07.00, №228, м. Чернівці, вул. Головна, 119.
27. Чернівецька обласна організація партії„Справедливість”,
10.08.00, № 231, м. Чернівці, вул. Головна, 27.
28. Чернівецька обласна організація політичної партії „Молода
Україна”, 21.02.01, №224, м. Чернівці, вул. Головна, 89.
29. Чернівецька обласна організація партії „Солідарність жінок
України”, 21.02.01, №241, м. Чернівці, вул. Канівська, 43.
30. Чернівецька обласна організація Народного Руху України за
єдність, 05.05.01, №243, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 174/10.
31. Чернівецька обласна партійна організація політичної партії
“Трудова Україна”, 08.05.01, №244, м. Чернівці, вул. Радищева, 10.
32. Чернівецька обласна організація політичної партії «Народна
самооборона», 24.05.01, №249, м. Чернівці, вул. Руська, 16.
33. Чернівецька обласна організація Партії промисловців і підприємців України, 09.07.01, № 1, м. Чернівці, вул. Шептицького, 23.
34. Чернівецька обласна партійна організація політичної партії
“Прагматичний вибір”, 20.07.01, № 2, м. Чернівці, вул. Руська, 198.
35. Чернівецька обласна організація “Жінки за майбутнє”
Всеукраїнського політичного об’єднання, 23.07.01, № 3, м. Чернівці,
вул. Худякова, 3.
36. Чернівецька регіональна організація Партія Вільних Демократів, 25.07.01, № 4, м. Чернівці, вул. Тисменецька, 1/58.
37. Чернівецька обласна організація Комуністичної партії робітників і селян, 27.07.01, № 5, м. Чернівці, вул. Ольжича, 21/5.
38. Чернівецька обласна партійна організація Республіканської
християнської партії, 09.08.01, № 6, м. Чернівці, вул. Полєтаєва, 2а.

05.11.01, №13, м. Чернівці, просп. Незалежності, 117, кв. 93.
46. Чернівецька обласна організація Партії захисту пенсіонерів
України, 08.11.01, № 14, м. Чернівці, вул. Бульвар Героїв Сталінграду,
22/273.
47. Чернівецька обласна організація Єдиний центр, 04.12.01,
№15, м. Чернівці, вул. Котляревського, 5/2.
48. Чернівецька обласна організація Всеукраїнської партії Миру
і Єдності, 06.12.01, № 16, м. Чернівці, вул. Рибалко, 16/4.
49. Чернівецька обласна організація Комуністичної партії України (оновленої), 27.12.01, № 18, м. Чернівці, вул. Герцена, 12/2.
50. Чернівецька обласна партійна організація Прогресивної
соціалістичної партії України, 02.01.02, № 19, м. Чернівці, вул Сіді
Таль, 3.
51. Чернівецька обласна організація Молодіжної партії України,
16.01.02, № 20, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4/33.
52. Чернівецька обласна партійна організація партії “Нова
генерація України”, 26.02.02, № 21,м. Чернівці, вул. Заньковецької,
18/18.
53. Чернівецька обласна організація політичної партії „Християнсько-ліберальна партія України”, 08.05.02, № 23, м. Чернівці,
вул. Руська, 281б/4.
54. Чернівецька обласна організація політичної партії Українська
Національна асамблея, 21.06.02, № 24, м. Чернівці, пров. Казармений
(Головна,119).
55. Чернівецький обласний осередок Політичної Партії Малого
і Середнього Бізнесу України, 06.12.02, №26, Чернівецька область,
Новоселицький район, с. Бояни, вул. Радянська, 13.
56. Чернівецька обласна організація політичної партії “Держава”, 07.03 03, №28, Чернівецька обл. Кіцманський р-н, с.Шишківці,
вул. 40-річчя Перемоги, 9.
57. Чернівецька обласна організація Партії Пенсіонерів України,
12.03.03, №29, м. Чернівці, пр. Незалежності, 92д/6.
58. Чернівецька обласна організація Соціально – екологічної
партії “Союз. Чорнобиль. Україна.”, 13.03.03, №30, м. Чернівці, вул.
Руська, 259/49.
59. Чернівецька обласна організація політичної “Партії захисників Вітчизни”, 19.03.03, № 31, м Чернівці, вул. Комарова,
23/25, кв. 38.

72. Чернівецька регіональна організація “Всеукраїнської
політичної партії - Екологія та Соціальний захист”, 24.05.04, № 44,
м. Чернівці, вул. Комарова, 31г/46.
73. Чернівецька обласна організація партії “Відродження”,
24.06.04, № 45, м. Чернівці, вул. Руська, 136.
74. Чернівецька обласна організація “Всеукраїнського об’єднання “Свобода”, 24.09.04, №46, Чернівецька обл., Новоселицький
р-н, с. Рідківці.
75. Чернівецька обласна організація партії “Народна влада”,
11.10.04, №47, м. Чернівці, вул. Турецька, 1/2.
76. Чернівецька обласна організація партії “Єдина Україна”,
25.10.04, №48, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 4/33.
77. Чернівецька регіональна організація Партії Свободи, 07.02.05,
№ 49, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 12/2.
78. Чернівецька обласна партійна організація Партії “Соціалістична Україна”, 14.02.05, №50, м. Чернівці, вул. Головна, 277/22.
79. Чернівецька обласна організація Соціально-Християнської
партії , 23.02.05, №51, м. Чернівці, вул. Підгаєцька, 1/2.
80. Чернівецька обласна організація Слов’янської партії,
09.03.05, № 52, м. Чернівці, вул. Салтикова-Щедріна, 35/513.
81. Чернівецька обласна організація Республіканської партії
України, 31.03.05, № 53, м. Чернівці, вул. Гоголя, 12.
82. Чернівецька регіональна організація Партії державного нейтралітету України, 28.04.05, № 54, м. Чернівці, вул. Вапнярська, 3/4.
83. Чернівецька обласна організація Української консервативної
партії, 13.05.05, № 55, м. Чернівці, пров. 1-ий пров. Кармелюка, 6.
84. Чернівецька обласна партійна організація Української партії
“Зелена планета”, 16.05.05, № 56, м. Чернівці, вул. І. Підкови, 40/4.
85. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Наша
Україна”, 17.05.05, №57, м. Чернівці, вул. Головна, 29.
86. Чернівецька обласна організація політичної партії “Справедлива Україна”, 20.05.05, № 58, м. Чернівці, пл. Театральна, 6 офіс 62.
87. Чернівецька обласна організація політичної партії “Нова
демократія”, 02.06.05, № 59, м. Чернівці, вул. Ольжича, 40/1.
88. Чернівецька обласна організація політичної партії “Совість
України”, 17.06.05, № 60, м. Чернівці, вул. Котляревського, 26/9.
89. Чернівецька обласна організація політичної партії “Україна
Соборна”, 01.07.05, № 61, м. Чернівці, вул. Головна, 119.
90. Чернівецька обласна організація Партії Труда, 22.07.05, №
62, м. Чернівці, вул. Головна, 145/30.
91 .Чернівецька обласна партійна організація Народної Екологічної
партії, 26.07.05, №63,м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 4/98.
92. Чернівецька обласна партійна організація Партії “Громадська
солідарність”, 02.08.05, №64, м. Чернівці, вул. Руська, 223/49.
93. Чернівецька обласна організація Партії Здоров’я, 16.09.05,
№ 65, м. Чернівці, вул. Узбецька, 7/26.
94. Чернівецька обласна організація Громадянської партії
“Пора”, 16.09.05, № 66, м. Заставна, вул. Чорновола, 1.

60. Чернівецька обласна партійна організація партії “Національ-

95. Чернівецька обласна партійна організація Політичної

но-демократичного об’єднання “Україна”, 25.03.03, № 32, м. Чернівці,

партії “Інформаційна Україна”, 23.09.05, №67, м. Чернівці, вул.

Бульвар Героїв Сталінграду, 13/93.

Головна, 119.

61. Чернівецька обласна організація Партії “Віче”, 27.03.03, №
33, м. Чернівці, вул. Садгірська, 32/3.
62. Чернівецька обласна організація Всеукраїнської партії трудящих, 04.04.03, № 34, м. Чернівці, вул. Залозецького, 111/37.
63. Чернівецька обласна організація Української політичної
партії “Християнський рух”, 07.04.03, № 35, Чернівецька область,
Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Центральна, 139 А.
64. Чернівецька обласна організація Всеукраїнського політичного об’єднання “Єдина Родина”, 11.04.03, № 36, м. Чернівці, вул.
Ентузіастів, 5/348.
65. Чернівецька обласна організація Української Національної
Консервативної Партії, 21.04.03, № 37, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 172/39.
66. Чернівецьке обласне об’єднання Зеленої партії України,
27.05.03, № 38, м. Чернівці, вул. Зелена, 6.

96. Чернівецька обласна організація Політичної партії “КМКС
Партія угорців України”, 03.10.05, №68, Чернівецька обл., Новоселицький р-н, м. Новоселиця, вул. Косіора, 5.
97. Чернівецька обласна партійна організація Української партії
честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, 01.12.05,
№ 69, м. Чернівці, Театральна площа, 6/2.
98. Чернівецька обласна організація Партії “Русько-Український
Союз” (Русь), 16.12.05, № 70, м. Чернівці, вул. Залозецького, 103/24.
99. Чернівецька обласна партійна організація політичної партії
“Партія екологічного порятунку “ЕКО + 25%”, 17.01.06, № 71, м.
Чернівці, вул. Федьковича, 27/1.
100. Чернівецька обласна партійна організація політичної партії
“Третя сила”, 30.01.06, № 72, м. Чернівці, вул. Українська, 28\3А.
101. Чернівецька обласна партійна організація Партії відродження села, 23.11.06, № 74, м. Чернівці, вул. Хотинська, 26.

67. Чернівецька обласна організація політичної партії “Органі-

102. Чернівецька обласна організація політичної партії “Єв-

зації Українських Націоналістів” (ОУН), 17.06.03, № 39, м. Чернівці,

ропейська партія України, 30.01.07, №75, м. Чернівці, вул. Івасюка,

вул. Лермонтова, 1/6.

17/50.

68. Чернівецька регіональна (обласна) організація політичної

103. Чернівецька обласна партійна організація політичної

партії “Союз анархістів України”, 10.07.03, № 40, м. Чернівці, вул.

партії „Партія гуманістів України”, 05.04.07, №76, м. Хотин, вул.

Руська, 219б/3.

І.Франка, 23.

69. Чернівецька обласна організація політичної партії “Слов’янський народно-патріотичний союз”, 17.07.03, № 41, м. Чернівці,
вул. Головна, 78.
70. Чернівецька обласна організація партії розбудови, право-

104. Чернівецька обласна партійна організація Аграрної партії
України, 28.04.07, №77, м. Чернівці, вул. Кузнецова, 2а.
105. Чернівецька обласна партійна організація політичної партії
„Політичне об’єднання „Пряма дія”, 04.05.07, №78, с.Червона Ді-

брова Глибоцького р-ну, Чернівецької обл.
106. Чернівецька обласна організація політичної партії
„Українські соціал-демократи”, 04.06.07, №79, м.Чернівці, вул.
Шевченка, 52/3.
107. Чернівецька обласна крайова організація Української
партії, 12.06.07, №80, смт. Глибока, вул. Першотравнева, 17а.
108. Чернівецька обласна організація політичної партії
“Фронт змін”, 20.12.07, № 81, м. Чернівці, вул. Головна, 111.
109. Чернівецька обласна організація партії “Київська Русь”,
12.02.08, №83, м. Чернівці, вул. Сіді Таль, 3.
110. Чернівецька обласна організація політичної партії “Союз
Лівих Сил”, 26.03.2008, № 84, м. Чернівці, вул. Головна, 9.
111. Чернівецька обласна організація політичної партії «Партія нового покоління України», 23.05.2008, №85, м. Чернівці, вул.
Воробкевича, 5/50.
112. Чернівецька обласна організація політичної партії «Права
воля України», 23.05.2008, № 86 м. Чернівці, вул. Садова, 3а/4.
113. Чернівецька крайова організація Української республіканської партії Лук’яненка, 26.09.2008, № 87, м. Чернівці, вул.
Мисливська, 5-А кв. 2.
114. Регіональна організація Політичної партії «Селянська
Україна» у Чернівецькій області, 17.12.2008, № 88, м. Чернівці, вул.
Руська, 287Е/33.
115. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Авангард”, 29.12.2008, № 89, м. Чернівці, вул. Руська, 281, кв. 21.
116. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Зелені”,
13.01.2009, № 90, м. Чернівці, вул. І.Франка,11, кв.1.
117. Регіональна організація Політичної партії “Єдина Країна”
у Чернівецькій області, 22.01.2009, № 91, м. Чернівці, вул. Сіді Таль,
3, кв. 7.
118. Регіональна у Чернівецькій області партійна організація
Політичної партії “Козацька Українська Партія”, 23.03.2009, № 92,
м. Чернівці, вул. Маршала Рибалка, 25, кв. 1.
119. Чернівецька обласна партійна організація Політичної партії
“Самоврядна Українська держава”, 27.03.2009, № 93, м. Чернівці,
вул. С Щедріна, 18/1.
120. Чернівецька регіональна партійна організація політичної
партії “Народна Воля”, 10.04.2009, № 94, м. Чернівці, вул. Головна, 44.
121. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Право і
Справедливість”, 27.07.2009, № 95, м. Чернівці, вул. Головна, 38/39.
122. Чернівецька обласна організація Політичної партії
“Партія Народний порядок”, 20.08.2009, № 96, м. Чернівці, вул.
Стасюка, 4В.
123. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Українська платформа”, 31.08.2009, № 97, м. Чернівці, вул. Головна, 119.
124. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Всеукраїнська партія “Дітей війни”, 02.09.2009, № 98, м. Чернівці, вул.
Котляревського, 20/1.
125. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Український Республіканський Альянс”, 14.09.2009, № 99, м. Чернівці,
вул. Назарія Яремчука, 26.
126. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Пробудження”, 29.09.2009, № 100, м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева,
31/58.
127. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Діти
війни” народна партія України”, 18.11.2009, № 101, м. Заставна, вул.
Бажанського, 49.
128. Чернівецька обласна організація Політичної партії “Партія
місцевого самоврядування”, 11.12.2009, № 102, м. Чернівці, вул.
Челюскінців, 13.
129. Чернівецька обласна партійна організація Прогресивнодемократичної партії України, 16.12.2009, № 103, м. Чернівці, бульвар
Героїв Сталінграду 13/64.
130. Чернівецька обласна організація Політичної партії “За Україну!”, 04.02.2010, № 104, м. Чернівці, 1-ий провулок Герцена, 5, кв. 2.
131. Чернівецька обласна організація партії “За Права Людини”,
12.02.2010, № 105, м. Чернівці, вул. Шептицького,15/12.
132. Чернівецька обласна організація політичної партії
“Європейська платформа”, 15.02.2010, № 106, м. Чернівці, вул.
Сторожинецька, 118.
133. Чернівецька обласна організація партії Християнсько-демократичний союз, 18.02.2010, № 107, м. Чернівці, вул. Головна, 27.
134. Чернівецька обласна організація політичної партії “Нова
Країна”, 24.03.2010, № 108, м. Чернівці, вул. І.Франка, 26.
135. Чернівецька обласна організація політичної партії “Громадянська позиція”, 25.03.2010, № 109, м. Чернівці, вул. Нікітіна, 2.
136. Чернівецька обласна організація політичної партії “Наш
дім”, 19.04.2010, № 110, м. Чернівці, проспект Незалежності, 111.
137. Чернівецька обласна організація політичної партії
“Праведність”, 11.06.2010, № 111, м. Чернівці, вул. Р.Шухевича,9-А/60.

№30 (342) 23.07 - 30.07.2010

Передплатний індекс 09584

17

творчі
оздоровчі

Версії

Люди проти комарів:
виживуть пристосовані

Укуси комах – чи отруєння і параліч від боротьби з ними?
Доброго дня, шановна редакціє! Я живу в Садгорі. Під
час повені наш підвал затопило і нині там «господарюють»
комарі. У мене двоє маленьких
діток, тож доводиться щоночі вмикати фумігатори.
Лікарі порадили зробити в
підвалі дезінсекцію. Але сусідка сказала, що засоби від
комарів отруйні. Та й сама я
помітила, що діти стали погано засинати. Розкажіть,
як правильно користуватися
засобами від комарів і чи безпечні вони для здоров’я, адже
отрута – вона ж для усього
живого отрута?
Алла Іванівна, Чернівці

Зареєстрованих
засобів – одиниці

увімкненим. Особисто знаю
людей, у яких фумігатори
працюють 24 години на добу.
Щодо побічних ефектів, то
можливі токсичні отруєння
чи алергічні реакції, але,
на щастя, в нашій області
подібних випадків не зафіксовано. Зрозуміло, що придбаваючи підробку, ризик
отруїтися збільшуєте в рази.
– Як проводити де зінсекцію підвалів, під’їздів, де
скупчуються комарі?
– Цим повинні займатися
ЖРЕПи, адже мешканці платять їм за ці послуги.

Китай підробляє усе
Як відрізнити справжні
інсектициди від підробних,
розповідає Надія КУ ТИ-

викорис тання. І, насамкінець, уже звична порада:
вимагайте і зберігайте товарний чек.

Ефективний =
небезпечний
Перш ніж засоби від комарів потрапляють у продаж,
їх досліджують у київському
Інституті екогігієни й токсикології. Лабораторія прикладної токсикології визначає ступінь їхньої ефективності та безпеки для людей.
Керівник лабораторії Сергій
Світлий в інтерв’ю «Gazeta.
ua» розповів, що не всі засоби дієві й безпечні, як і не
завжди правдиві написи на
упаковках.
– Виробники, наприклад,
рекомендують вмикати фумігатор на всю ніч. Я раджу
– не більше ніж на 2 год,
– говорить п. Світлий. – Бо
коли отру та вбиває живу
істоту, значить, вона в будьякому випадк у шкід лива.
Натомість у Росії, скажімо,
фумігатори рекомендують
тримати увімкненими цілодобово. У ньому швидше закінчиться рідина – і ви підете
купувати нову. Виробникам
аби продати!
Засоби від комарів бувають двох видів: ті, що комах
відлякують, і ті, що вбивають. Засоби, що вбивають,
більш небезпечні для людей,
надто коли не дотримуватися
інструкцій. Якщо засіб радять використовувати лише
на вулиці, не беріть його до
хати! Наприклад, антикомарина спіраль, що димить: її
виготовляють із кокосової
тирси. Під час тління спіралі
виділяються шкідливі для
людини продукти горіння.
Якщо запа лити спіра ль у
приміщенні, можна отруїтися, як чадним газом.
–У жодному випадку
не можна використовувати
жодні засоби від комарів,
коли в домі є маленька дитина, – переконаний Сергій

Інсектициди – отруйні речовини для знищення паразитів.
Репеленти – засоби, що відлякують комарів та інших комах.
Фумігатор – прилад для розпилювання отруйних речовин
від комах.
Світлий. – Хоча у продажу
ніби й є спеціальні дитячі засоби, з екстрактами ромашки
та лаванди, але вони малоефективні.
Кожний засіб у лабораторії
тестують щонайменше 3 роки.
Частину препаратів забороняють до вжитку й продажу. Так,
нещодавно забракували порошок на основі отрути дефіноцину. За інструкцією, його
треба розсипати на підлозі.
Потім господарям довелося
б дихати отруйною пилюкою
невідомо скільки часу! Але
нелегально цей порошок завозять до України й продають
на ринках.

Вибір часу: укуси
чи рак

бліки Бенін солідарні з корейцями. У журналі «BMC
Medicine» оприлюднена стаття, яка доводить, що головна
речовина більшості засобів
від комарів – ДЕТА (діетілтолуамід) – потенційно небезпечна для нервової системи
людини і може спричинити
параліч. ДЕТА не тільки відлякує комах. Молекули ДЕТА
впливають на діяльність нервових клітин – як комара,
так і людини, надто у взаємодії
з іншими речовинами.
Раніше вваж а лос я, що
ДЕТА просто неприємний для
комах, тож вони прагнуть його
уникати. Оскільки запаху цієї
речовини людина не вловлює,
а негайних токсичних ефектів
вона не має, ДЕТА використовують як засіб, що відлякує

Найбільше нарікань
на токсичність
отримали ароматичні спіралі
з деревної тирси, які містять
інсектицид
алетрин. 2006Поки що малярійні комарі на Буковині не зустрічаються
го влада Південної Кореї
Аби розібратися в роз- НІНА, головний спеціаліст
заборонила вимаїтті спреїв, гелів, кремів, управління захисту прав спокористання в
фу м і га то р і в , я к і р я т у ют ь живачів:
цих репелентах
від комарів, звернулися до
– Н а й п е р ш е , к у пу в ати
к а н ц е р о ге н у
заступника головного лікаря інсектициди, до речі, як і
«малахітова зеЗасоби проти всіх?!
Чернівецької ОблСЕС Наталії засоби від бліх для тварин
лень». Місцеві
ГОПКО:
чи від колорадських жуків,
експерти після
– Справді, для запобіган- треба лише в магазинах, бо
випробувань спіральок визна- комарів.
ня інфекційним хворобам, на ринках повно підробок.
чили, що при згоранні всерезокрема, малярії, ми реко- Не женіться за дешевими
дині закритої кімнати однієї А комарам –
такої спіралі міцний канцеро- «фіолетово»...
мендуємо використовувати препаратами: ціна підробки
захисні засоби, занесені до менша майже вдвічі, але ж
ген формальдегід виділяється
реєс тру Мінздоров’я. За- здоров’я дорожче!
у кількості, яка дорівнює 22-м
Стійкості до антималярійстосовувати препарати треба
викуреним цигаркам. А кіль- них препаратів і до звичайних
– Чи існують певні зовнішлише відповідно до інструк- ні ознаки підробки?
кості твердих частинок у димі, інсектицидів комарі набувації, яка має бути написана
що утворюється при горінні, ють дуже швидко. Комахи,
– Як і на будь-якому
українською або російською товарі, на упаковці повивистачить на 56 сигарет. У особливо ті, що живу ть в
мовами.
дітей такі спіральки можуть Африці, звикають до отрути
нні зазначатися відомості
– Але таких засобів у пере- про споживчі властивості,
спричиняти астму.
вже у третьому-четвертому
ліку – одиниці...
Головною складовою по- поколінні. Крім того, відчувтермін придатності та ви– Так, але про це мало хто робник а засобу.
пулярних аерозолів ши загрозу, комарі мігрують
знає. Тому обов’язково треба К о л и н а п и с а н о
є піратрид, здатний на величезні відстані, тож
цікавитися висновком сані- т і л ь к и « З р о б л е паралізувати нерво- спалахи малярії нині реєструтарно-гігієнічної експертизи но в Україні» або
ву систему кома- ють у країнах, де ця хвороба
і реєстраційним посвідчен- «Made in Chine»,
рів. Біда в тому, що – зазвичай величезна рідкість.
ням на засіб. Про це теж має ц е – п і д р о б к а ,
люди викорис то- Тому Всесвітня організація
бути написано в інструкції. бо повинна бути
вують ці аерозолі охорони здоров’я наголоЩоправда, нині можна зна- точна адреса. Видуже інтенсивно і шує: нинішні інсектициди
йти на прилавках дієві засоби кинути раджу тавеликі їхні кількості ефективні далеко не в усіх виз інструкцією, але не внесені кож засоби, в інпотрапляють усе- падках! Натомість люди адапдо реєстру МОЗ.
редину організму туються до отруйних речовин
струкціях до яких
– Чи можна використо- є граматичні почерез шкіру, з їжею, набагато повільніше.
Тому боротьбу з крововувати фумігатори впродовж милки. В інструкчерез предмети доусієї ночі, як це роблять наші ц і ї О Б О В ’ Я З К О машнього ужитку сосами за допомоги інсектицидів ВО ОЗ в в а ж а є н е люди? Чи не шкодить це здо- В О п о в и н н і та та іграшки.
ров’ю?
Учені з Франції, ефективною.
кож зазначатися
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
– Ф умігатор діє тільки застереження до Паводки і вологість – найкращі умови для розвитку комарів С ловенії і Респу-
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Біологічні точки – швидка
допомога
Іноді трапляються такі ситуації, коли терміново потрібна медична
допомога, а під рукою – жодної таблетки. В такому разі доводиться
використовувати будь-які методи. Одним з таких методів є вплив на
біологічні точки.

Акупрессура – один із найефективніших способів покращення
самопочуття. Головне у цій техніці –
знайти «потрібну» точку і правильно
на неї вплинути. Біологічно активна
точка розташована в невеликому
заглибленні діаметром 0,2-5 мм і
відрізняється підвищеною больовою
чутливістю.
Спеціалісти акупресури та акупунктури використовують для впливу
на точки голки, палички полину або
пальцевий масаж. Для використання
голок потрібні професійні навички,
а от вплив пальцями може допомогти будь-кому. Пам’ятайте, що від
способу, сили та тривалості натиску
залежить кінцевий результат – заспокійливий чи збуджуючий.
Масаж, як правило, роблять великим чи вказівним пальцем. Тривалість – від 30 секунд до 5 хв.

Захитування
Усунути нудоту та запаморочення
допоможе точка, розташована на 2
пальці нижче основи долоні (у напрямку до ліктьового згину) посередині зап’ястя. Вказівним та великим
пальцями сильно стисніть цю точку з
обох боків зап’ястя. Через 10-30 сек.
вам стане легше.

Нежить і закладений ніс
Точка розташована над переніссям,
посередині між бровами. Треба натиснути на неї і, роблячи легкі вібруючі рухи
на місці, тримати до тих пір, доки не
настане полегшення.

Носова кровотеча
Для зупинення кровотечі з носу
треба використовувати точку, яка розташована на стопі. Вам знадобиться
помічник.
Сядьте на ліжко чи стілець. Помічник повинен підняти вашу праву чи
ліву ногу (якщо з правої ніздрі йде кров
– підняти праву ногу, якщо
з лівої – ліву) та поплескати
по нижній частині п’ятки.
За деякий час кровотеча
зупиниться.

закінчується).
■ Якщо больова зона невеличка
– покладіть два пальці разом. М’якими
круговими рухами починайте робити
масаж. Якщо ви правильно визначили
межі болю, він швидко стихне.

Сонячний удар
У центрі долоні розташована точка,
стимулюючи яку ритмічними натисками
можна зняти прояви сонячного удару.

Висока температура
■ Прикладіть мокрий холодний рушник до щиколоток. Замість рушника
можна намочити прохолодною водою
шкарпетки та вдягнути їх.
■ Випийте чаю із шавлією або мелісою: залийте траву кип’ятком і заварюйте 10 хв.
■ Прикладіть холодний компрес до
голови та шиї.

Зніміть біль
■ Визначте ділянку болю,
її межі та інтенсивність.
■ Поставте вказівний
палець на початок болючої ділянки та на кінець
(наприклад, ви потягнули
м’яз ноги – один палець
покладіть зверху, де біль починається, другий внизу, де

літня косметичка
Захистися від сонця –
попередиш рак шкіри
Надмірна засмага може спричинити одне з найпоширеніших
онкозахворювань – рак шкіри. На
щастя, його можна попередити. Наукові дослідження довели: щоденне
використання сонцезахисних засобів значно скорочує ризик виникнення деяких форм раку шкіри.
Науковці радять використовувати
сонцезахисні засоби з рівнем SPF
15 і більше, які надійно блокують
вплив сонячного випромінювання.
Детальнішу інформацію можна
отримати за телефонами: 0953330499 – Лілія Бельчук та 0505551641
– Наталія Горбачевська.
SPF – с т упінь захис т у. Чим
в и щ а ц и ф р а , ти м б і л ь ш и й з а хист.
Сонячне світло містить небезпечні для живих організмів А і В промені. Саме UVВ-промені спричиняють
сонячні опіки на поверхні шкіри.
UVА-промені не такі інтенсивні, але
вони глибше проникають у шкіру
і можуть спровокувати передчасне
старіння і виникнення пігментних
плям. UVА/UVВ-промені негативно впливають на шкіру навіть при
хмарній погоді. Сонцезахисні засоби
нейтралізують і відбивають шкідливе
проміння. Накладайте сонцезахисні
засоби на відкриті ділянки шкіри
щоденно перед виходом на вулицю
і будьте здорові!

Клуб здорового способу життя із Ларисою КУБАСОВОЮ

Екологічно чиста допомога організму
Організм людини буде здоровим і витривалим, коли імунітет буде міцним.
Для покращення та зміцнення імунітету існує комплекс препаратів:
Ікан
Активізує обмін, знижує рівень
ліпідів і цукру крові, підвищує ефективність синтезу білків, прискорює
регенерацію клітин печінки, перешкоджає розвитку атеросклерозу, попереджає виразки і онкологічні процеси.
Зупиняє розвиток раку легень, шийки
матки та печінки, попереджає меланоми, підвищує імунітет, допомагає
насиченню клітин киснем, підвищує
функцію статевих органів, тонізує нирки. Гармонізує психічний стан, нормалізує сон, розвиває стійкість до стресів
та змін метеорологічних умов. Має
бактерицидну дію, зміцнює зуби.

Кордіцепс
Покращує с тан імунної сис тем и , з м і ц н ю є н е с п р и й н я тл и в і с т ь
до патогенних бак терій та інших
мікроорганізмів, підвищує адаптаційні можливості організму. Має
антиоксидантні властивості та
перешкоджає процесам старіння.
Цілюще впливає на нервову, ендокринну, дихальну та статеву системи, володіє антиаритмічною та
гіпотензивною дією, зменшує вміст
холестерину, покращує мікроциркуляцію та перешкоджає тромбоутворенням. Нейтралізує канцерогени,
покращує функціонування нирок,
печінки та легень, стимулює роботу надниркових залоз, вироблення
протизапальних гормонів, є природним антибіотиком.

Хітозан
Виготовлений з панцирів морських червононогих крабів, цей
препарат пригнічує розмноження
ракових клітин. Знижує артеріальний
тиск шляхом регуляції рівня холестерину та попередження розвитку
атеросклерозу. Знижує рівень цукру
у крові. Покращує мікроциркуляцію
тканин. Адсорбує та виводить з організму солі важких металів, мінеральні
добрива, хімічні барвники, лікарські
метаболіти, які є причиною розвитку
багатьох хронічних захворювань.
Понижує рівень ліпідів у крові. Покращує перистальтику, усуває метеоризм, очищує ворсинчастий апарат
кишечнику та відновлює процес
травлення. Використовується для
загоєння опіків і ран.

Принципи свідомого харчування
1. Намагайтеся не пити під час
їжі. Вода йде зі шлунку через 10 хв.
після вживання, забираючи із собою розведений шлунковий сік. А
це перешкоджає травленню. Воду
треба пити через 30 хв. після вживання фруктів, через 2 год. після
крохмалемісткої та через 4 год. після
білкової їжі.
2. Привчіть себе не вживати надто холодні чи гарячі страви та напої.
Холод зупиняє дію ензимів, а надто
гаряча їжа порушує тонус органів
травного тракту.
Більше інформації – за телефоном
0501723343, Лариса Миколаївна.
Продукція підтверджена МОЗ України
від 26.10. 2007. № 05.03.02-03/53695
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Ключове слово минулого номера «РЕДУКТОР»
Переможець – Микола ЛОЮК, Чернівці.
Вітаємо!

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
Останній тиждень липня для вас повен несподіванок. 23-24-го це будуть проблеми
зі здоров’ям, 25-27-го – можливість розвивати бізнес і заробити. 29-30-го радимо
покладатися лише на власний розсуд у
вирішенні проблем.
ТЕЛЕЦЬ
Ви можете порадитися з рідними перед
прийняттям рішення 23-25-го, але виконувати усе доведеться самотужки. У поїздках
26-27-го будьте уважні: можуть обікрасти.
29-30-го будете розчаровані фінансовими
підсумками липня.

ЛЕВ
У поїздку вирушати краще 23-24-го,
адже 25-26-го виникнуть проблеми зі
здоров’ям і фінансами. Не шукайте допомоги в начальників і уникайте спілкування
з владою 27-28-го. Розпочате 29-30-го
буде вдалим.
ДІВА
23-24-го шукайте спонсорів або інвесторів для ваших починань. Фінансові операції 25-26-го будуть вдалими. Натомість
27-28-го не підписуйте жодних документів. Надходження 29-30-го рекомендуємо
вкласти в бізнес.

СТРІЛЕЦЬ
23-24-го будьте уважні у стосунках з
рідними: на вас очікують відкриття. 2526-го активно спілкуйтесь з партнерами
і розширюйте бізнес. 27-го утримайтесь
від витрат і платежів. Поїздки 28-30-го
будуть вдалими.
КОЗЕРІГ
Будьте уважні до здоров’я 23-24-го,
щоби не втратити темпи у бізнесі. 25-26го зможете отримати допомогу там, де
не очікували. 27-28-го уважно вивчайте
фінансові документи. 29-30-го матимете
додаткові надходження.

БЛИЗНЮКИ
23-24-го усе, на що ви сподівалися цілий
місяць, здаватиметься вам несерйозним.
25-26 ви уже намагатиметеся рухатися
далі. Від удачі 27-28-го не надто заносьтеся, аби не проґавити зміни і не зробити
хибні кроки 29-30-го.

ТЕРЕЗИ
23-24-го будьте уважні на вулицях і на
сходах. 25-го не вживайте морозива.
Проекти 26-27-го спричинятимуть у вас
внутрішній спротив – послухайте себе.
Натомість справи 28-29-го будуть вдалими. Рідні підтримають вас 30-го.

ВОДОЛІЙ
Новації 23-24-го будуть сприятливими для
ваших фінансів. 25-26-го підписуйте угоди
або вирушайте в ділові поїздки. 27-28-го
знадобляться додаткові витрати: треба
добре рахувати гроші. Удача 29-30-го
буде з гірким присмаком.

РАК
Усе добре, що станеться 23-24-го, повинно
не розслабити вас, а сконцентрувати на
діях 25-26-го. 27-28-го уникайте помилок
і конфліктів, 29-30-го завершуйте розпочаті проекти, не надто покладаючись на
чиюсь допомогу.

СКОРПІОН
23-го – час приймати рішення. Поїздки
24-25-го будуть сприятливими для фінансів. У родинних стосунках 26-27-го
очікуйте кризи. 28-29-го ймовірні нові
знайомства. 30-го можна укладати угоди
й започатковувати проекти.

РИБИ
Не слухайте нікого, крім себе, 23-25-го.
26-го, навпаки, активно спілкуйтеся з
партнерами. Сімейні проблеми 27-28-го
не вирішить ніхто, крім вас. 29-30-го вам
можуть запропонувати нову роботу або
додатковий заробіток.

Кінопалац «Чернівці»
«Учень Чаклуна»: 10.40, 12.50, 17.00, 19.10, 21.20.
«Останній володар стихій»: 15.00.
Палац кіно ім. О. Кобилянської
Великий зал. «Початок»: 13.30, 16.10, 18.50, 21.30.
«Вуличні танці – 3D»: 11.30.
Малий зал. «Листи до Джульєтти»: 11.00, 15.10, 21.40.
«Сутінки. Затемнення»:12.50, 17.00, 19.20.
Художній музей
«Ностальгія про прекрасне», фототвори владики Савватія, глави Російської
православної старообрядницької церкви.
«Любімо життя!», живопис Івана Гемері.
«В раю»: Пам’яті Жені Жукова, авторська фотовиставка.

Виставковий центр «Вернісаж»
Персональна виставка Броніслава Тутельмана (до 60-річчя з дня народження).
Ляльковий театр
25 липня, 12.00, «Козенята та сірий вовк».
Іменинники тижня
23 липня: Олександр, Антон, Данило, Леонтій.
24 липня: Олена, Ольга.
25 липня: Арсеній, Гаврило, Григорій, Іван, Михайло, Семен, Федір.
26 липня: Гаврило, Степан, Юліан.
27 липня: Онисим, Никодим, Степан.
28 липня: Василь, Володимир.
29 липня: Алевтина, Валентина, Юлія, Афіноген, Павло.
30 липня: Маргарита, Марина, Иринарх, Лазар, Леонид.
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Вправи для дихання
або

НеІнтерв’ю з Тамарою СЕВЕРНЮК

«Не публікуйте інтерв’ю зі мною. Не варто! Краще прочитайте мої
вірші і напишіть про своє враження!..», – сказала Тамара СЕВЕРНЮК
на початку зустрічі. Мені стало ніяково: прийшла по інтерв’ю, а
тут таке! Наприкінці нашої бесіди я все сама зрозуміла. Я давня
прихильниця поезії Тамари Артемівни. Зізнаюсь, досі перебуваю в
стані афекту від спілкування з Поетесою. Спробую якнайточніше
передати свої відчуття.

Досьє «Версій»:

Тамара Севернюк народилася 26
липня 1941 року в Староконстянтинові
на Хмельниччині, в сім’ї вчительки
та військового. Закінчила ЧНУ, філологічний факультет. 27 років пропрацювала журналісткою. Авторка
понад двох десятків поетичних книг.
Відзначена обласними літературно-художніми та журналістськими преміями
імені Кузьми Галкіна, Дмитра Загули,
Сидора Воробкевича, Володимира
Бабляка, Міжнародною премією імені
Володимира Винниченка. У січні 2007
року удостоєна почесного державного
звання «Заслужений діяч мистецтв
України». Член Національної Спілки
письменників та журналістів України,
авторка перекладів поезії Михая Емінеску, Тудора Аргезі, Вероніки Микле,
Аркадія Опайця, Ніколає Теуту та інших. Окремі твори поетеси перекладені на вірменську, польську, румунську,
німецьку, ідиш, угорську, італійську
та англійську мови. На її вірші написано багато пісень композиторами
Кос-Анатольським, Дворським, Злотником, Дутківським, Лобураком,
Затуловським...
Від 1961 року й донині поетеса живе
і працює у Чернівцях.
Не жила впівголосу, в заздрощах чи злі,
А зростала колосом на своїй землі,
Та личини сумніву в зернах завелись:
Чи була потрібна я цій землі колись?
– Нині слово продається і купується, – каже поетеса. – Написати
те, про що думаєш – неможливо, бо
немає свободи слова. Скажімо, ніхто
не надрукує моєї статті про любов до
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С-во про держ
 реєстр
 ацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

Росії. Хіба можна українізувати планету, одягнувши на всіх вишиванки?
Що нам Пушкін, Єсєнін, Цвєтаєва,
Ахматова? Що нам Блок? У нас перший ворог – Росія!
Вона не вписується в рамки стандартного соціального мислення. Не
вразлива до політичних провокацій і
умовностей. Тамара Севернюк відверто говорить усе, що думає, не боячись
зомбованого нерозуміння, штучних
ярликів, суспільної «моди»...
Зробивши блискучу поетичну та
журналістську кар’єру, пані Тамара
могла би посісти чільне місце в рядах
«столичної богеми», але не розміняла
Чернівці на жодні «плюси» великих
міст:
– Чим більше місто, тим більша
клоака, – переконана поетеса, – Згадайте, де працювали Шолохов, Толстой, Шевченко?...
Не все на землі проходить.
Є слово, що – не с л о в а...
Хто спраглий, нехай приходить,
Допоки ще я – жива.
Тамара Севернюк часто виступає
перед молоддю. Лекціями такі зустрічі
аж ніяк не назвеш.
– Колись перед зустріччю зі студентами я підготувала собі такий зошит,
куди виписала сорок місць із біблії,
– поетеса дістає з-під гори книг маленький зошит, списаний біблійними
цитатами.
– Скажіть будь-яке число від 1 до
40, – пропонує вона.
– Нехай буде 7.
Тамара Артемівна знаходить цитату
під номером 7 і зачитує вголос:
«Дивлюсь на небо і думаю: зміцни
стопи мої на дорогах твоїх, щоби кроки
мої не хитались». Псалми 16 (17):5
Начебто звичайнісінька гра, а руки
затремтіли. Якась особлива енергетика цієї жінки робить кожне її слово,
рух, навіть посмішку дуже рідними й
близькими. В епоху НЛП, потужного
інформаційного простору, технологій
маніпулювання вона живе за своїм
єдиновірним рецептом: «Ми всі йдемо
дорогою Христа. Дай Боже в справах дорости до Нього. Одна молитва
окрилить уста: живи життя по правді,
більш нічого».
А я благаю Бога лиш про те,
Щоб залишив святим моє святе.
– Заглядати в щілинку – це завжди непристойно. Треба чути подих

душі людської, – стверджує Тамара
Севернюк, яка цінує в людях почуття
міри й такту. Це стосується усього: від
міжлюдських стосунків до суспільного
життя:
– Краса – це великий двигун життя. Зникне та країна, яка будує великі
церкви і не звертає уваги на те, як живуть її люди. Не стане й тієї держави,
в якій люди живуть у великих статках,
а церкви – вбогі. В усьому має бути
гармонія.
Коли слухаєш Тамару Севернюк,
хочеться стати кращою. Лише не розцінюйте цю фразу, як лестощі чи бажання зробити комплімент. Ця жінка
заряджає щирістю, якої вистачить не
на один день і не на одне життя...
Ми не навчені дихати.
Нема на чому вчитися...
Днями кавувала зі своєю товаришкою. Зайшла розмова про сучасну літературу. Одні й ті ж обличчя, однаково
погані тексти ледь не в усіх «молодих».
І посеред бесіди моя товаришка почала цитувати вірш Тамари Артемівни
«Спрага». «Я б хотіла напитись неба, як
вина в безгрішнім чаду. Я б хотіла піти
від тебе, щоб прийти в твою самоту...»
З цими рядками моя подруга пережила
болючу розлуку у своєму житті.
Злякались трави пневмонії
І заховалися в твій шарф.
– Таку поезію я люблю, – каже двадцятирічна Маша, – це наче про мене
написане: таке близьке й зрозуміле...
Не знаю, як удається Тамарі Севернюк бути одночасно близькою юній
закоханій студентці і досвідченій зрілій
людині. Певне, секрет у тому, що її вірші дихають і... надихають на життя.
У віршах Тамари Севернюк мені подобається особлива, притаманна лише
їй специфічна образність. Особисто
я відчуваю це як свого роду містику.
Запахи, кольори, тон – усе безмежно
просто й гармонійно. Вона володіє
великим багатством – і мудрістю ним
керувати.
– «Мова – наше багатство», – часто повторюємо ми. А ле великою
нацією робить не багатство, а те, як
ми його використовуємо», – каже
Тамара Артемівна, – «Спочатку було
Слово, але що б воно робило, якби не
було людей?..
Її Слово унікальне і сповнене неосяжного позитиву не лише на папері:
– Я починаю ранок, відчиняючи
вікно: впускаю до кімнатної аури
світ Божий. Дякую берізці, каштану,
вербі...
І навіть до своєї кішки Тамара Артемівна звертається неймовірно лагідно,
з притаманним їй шляхетним тембром
і доброю посмішкою... Спостерігаючи за нею, починаєш більше любити
життя. Хоча в самої поетеси воно було
нелегким...

В мені не прижився ідол,
І я в небес не благала
Ні долі собі, ні волі,
Бо завше вільна була.
26 липня Тамара Севернюк святкує свій ювілей. Редакція тижневика
«Версії» щиро вітає ювілярку зі святом.
Щастя! Кохання! Натхнення!
Ми підготували ювілярці сюрприз:
вітання від колег по перу та прихильників її творчості:
■ Бадьоре вітання від того, хто живе в
телефонній буді! Бажаю вам величезних
скибок позитиву й оптимізму! І. як казав
англійський класик, «Ті, кого люблять
Боги, з роками стають молодшими!»
Роман Скиба, поет
■ Дорога Тамарочко Артемівно!
Ваша глибока уважність до кожної
людини, тиха доброта, уміння бачити
і чути допомагають Вам і усім навколо зберегти те, що не вмирає. Ви
–найкращий друг і наставник, митець
душею, життям. Нехай Вас береже й
надихає Бог на нові рядки, які так
потрібні сьогодні суспільству.
Антоніна Аністратенко, письменниця
■ Тамара Севернюк належить до
тих письменників, які справді мають
свого читача. Добре знаю, що вона є
улюбленою письменницею багатьох
учителів, лікарів, тобто людей із інтелігентних верств. Пані Тамара – жінка
невтомної праці, про що свідчить
кількість виданих нею книг. Вона не
просто залишиться в літературній історії Буковини, вона вже вписала туди
своє ім’я золотими буквами.
Леся Воронюк, письменниця

Творчий доробок
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