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7 – 14 серпня: літо минає…
07 серпня вночі +16 - +18, вдень +21 - +23...покропить...
08 серпня вночі +15 - +17, вдень +19 - +21... сонце ховатиметься...
09 серпня вночі +13 - +16, вдень +19 - +21... тепло, але не душно...
10 серпня вночі +15 - +17, вдень +21 - +25...з понеділка – сонечко!
11 серпня вночі +14 - +17, вдень +25 - +28... промінці гріють душу...
12 серпня вночі +16 - +18, вдень +17 - +20...а краплі мочать...
13 серпня вночі +14 - +16, вдень +18 - +22...дощ затягнеться...
14 серпня вночі +15 - +17, вдень +20 - +25...і яскраво, і мокро...
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Смерть на «зебрі»

Буковинські інциденти
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Старість – не радість Чернівецькі Колумби на
Ворсклі
серед байдужих
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Сканворд,
гороскоп, афіша

Буковинка – переможниця «Фантазій моря 2009»
Із першою премією повернулася з Одеси, де відбувся фестиваль «Фантазії моря 2009»,
Оксана ЦИБУЛЯК, вихованка
студії «Автограф», якою керує Заслужена артистка України Марія
Лобурак. Оксанчине акапельне
виконання української народної пісні «Гиля, гиля, сірі гуси»
зачарувало голову журі, нашого
славетного земляка Дмитра Гнатюка. «Ото Буковина, ото голоси!», – з гордістю за свою малу
батьківщину зауважив Дмитро
Михайлович. А директор фестивалю, заслужений діяч мистецтв
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України, президент Асоціації діячів естрадного мистецтва України Віктор Герасимов відзначив
Оксанчин характер. Адже під час
її виступу відключився музичний
супровід. Та юна буковинка не
розгубилася і майстерно закінчила спів.
Виступала ж вона у костюмі (див. фото), що його
вигаптувала її мама Домніка
Цибуляк, лікар-отоларинголог за фахом.
Вітаємо!
Людмила ЛЕБЕДИНСКЬА ,
«Версії»
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Болить серце? Телефонуй 4-34-13
Віднині люди, хворі на серце,
можуть звертатися за порадами до
чернівецького кардіодиспансеру. Там
цілодобово працює телефон допомоги
для серця. Консультаційні послуги
надають чергові лікарі за номером

4-34-13. Хворого скерують щодо дій
за поганого самопочуття, порадять,
викликати швидку чи звертатися до
поліклініки тощо. Доволі часто люди
цікавляться, чи можна змінити курс
лікування або ліки.

інформує облрада

Депутати cкликаються на 30 сесію
На підставі статей 46-ї та 55-ї Закону
України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до розпорядження
голови Чернівецької обласної ради
№ 238 від 31 липня 2009 року «Про скликання 30-ї сесії Чернівецької обласної
ради V скликання» 11 серпня 2009 року
о 10.00 у приміщенні сесійної зали
Чернівецької облради (м. Чернівці, вул.
Грушевського,1) відбудеться засідання
30-ї сесії обласної ради V скликання. На
розгляд сесії внесено такі питання:
1. Про виконання обласного бюджету за І півріччя 2009 року.
2. Про хід виконання «Регіональних
заходів з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи
на економіку області».
3. Про внесення змін до «Програми
зайнятості населення Чернівецької області на 2008-2009 роки».

4. Інші.
На сесію обласної ради запрошуються народні депутати України від
Чернівецької області, голова та заступники голови обласної державної
адміністрації, голови апеляційного,
господарського та окружного адміністративного судів Чернівецької
області, прокурор області, голови
районних рад та районних державних
адміністрацій, чернівецький та новодністровський міські голови, голова
облпрофради, голова обласної ради
ветеранів України, окремі керівники
структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також місцевих
органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
генеральний директор Чернівецької
обласної державної телерадіокомпанії, представники засобів масової
інформації.
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До Судану – без
штанів

Суданську журналістку, колишню співробітницю ООН, затримали в
одному з ресторанів Хартума за появу в брюках у громадському місці.
Тепер шаріатський суд може призначити їй покарання у вигляді шмагання канчуками.

Гробниця Тамари?

Сміття в океані

Кризі – кінець?

Поховання вельможної
жінки приблизно 8-9 ст. н.е.
розкопане в Кутаїсі. Тут надзвичайно багато виробів із золота і
коштовного каміння. Експерти
припускають, що це може бути
гробниця легендарної цариці
Тамари. Вартість знахідок така
величезна, що довкола розкопок довелося виставити поліцейський кордон.

Екологи оцінюють масштаб
загрози від скупчення сміття
в центрі Тихого океану. Викинуте з суден закручується за
ходом годинникової стрілки і
збирається на просторі в сотні
кілометрів. За приблизними
оцінками, тільки пластику тут
зібралося до 100 млн. т. Аналогічні смітники є в Атлантичному та Індійському океанах.

Економіст Нуріель Рубіні,
який передбачив нинішню світову кризу, назвав дату її закінчення
– початок наступного року! «Наразі в кінці тунелю жевріє світло,
– говорить учений, – але не думаю, що спад буде подоланий до
кінця року». Водночас аналітики
МВФ прогнозують, що світова
економіка загалом скоротиться
цього року на 1,4%.

Україна
Боргова яма
для українців
$500 заборгував кожний
українець. У країні, де нічого не
виробляється, борги погашаються за рахунок нових: з $3,3
млрд. третього траншу МВФ
доведеться віддати $1,9 млрд. Натомість уряд шукає нові займи.
Фахівці знають: наш особистий
борг може зрости до $750.

Буковина
Дорога як скельце

На в’їзді до Чернівців
магістральною дорогою державного значення кладеться
новітнє тонкошарове покриття. Така технологія застосовується у нас вперше.
Покриття значно стійкіше
від звичного асфальтобетонного, накладається без
тріщин та стиків, що особливо важливе при ямковому
ремонті полотна.

Чисте повітря в барі

Обама поза
законом

Величезний скандал вирує
довкола президента США. За
законом, президентом цієї країни може бути лише особа, народжена на її території. У Барака
Обами замість свідоцтва про
народження була копія, у якій
зазначалося, що він уродженець
Штатів. Однак адвокат Орлі
Тайц з Каліфорнії отримала

Держстандарт України віднині має право штрафувати власників закладів
громадського харчування, якщо ті 50% площі закладу не звільнили від курців.
В усіх кафе, барах та ресторанах України можна буде дихати повітрям, вільним
від тютюнового диму.

Караваджо
ще не виїхав

Хочеш в Україну?
Роздягайся!

Тіні всім
вистачить?

Викрадена в Одесі картина
Караваджо «Взяття Христа під
варту або Поцілунок Іуди» досі
перебуває на території України.
За словами першого заступника
начальника ГУ МВС в Одеській області Олексія Хлібного,
картина поки не засвітилася за
кордоном і немає інформації,
що вона вивезена з України.

На пункті пропуску «Верхній
Теребежів» білоруські прикордонники затримали громадянина України. Автомобіль був у
порядку, а от власник виглядав
дивно. На чоловікові виявили
4 спортивних костюми, троє
штанів і п’ятнадцять трусів.
Контрабандне дефіле потягнуло
на 650 тис. білоруських рублів.

Тіньова економіка в Україні зайняла понад третину офіційного ВВП країни. Цей показник рівно два дні висів на
офіційному сайті міністерства
економіки, а потім замість
нього з’явилося повідомлення, що робота з його визначення триває. Збільшення частки
«тіні» підтвердили усі 4 мето-

Облом з олімпіадою
Не вилізти з боргів?

Буковинці розраховуються за житлово-комунальні
послуги на 101% належної
місячної суми, але це замало,
аби покрити попередні борги. За нами ще 40 млн. грн.
ЖРЕПам (понад 30 млн. з них
– у Чернівцях) та близько 140
млн. за світло, хоча населення
області за перше півріччя вже
сплатило за електрику понад
65 млн. грн.

копію оригінального свідоцтва
про народження Обами, де
чітко видно місце народження
– Момбаса, Кенія. Орлі Тайц
очолила боротьбу американців
за те, щоби Обама надав документи, які підтверджують його
право бути президентом. Чим
закінчиться інцидент, поки що
невідомо. Але він може перегорнути всю політичну історію
США.

дики, що використовуються
фахівцями. Стрибок тінізації
зафіксований в Україні з кінця
минулого року. Найбільший
спад зафіксований у металургії
та машинобудуванні. Може,
когось втішить, що ця тенденція підтверджується ще в 14
європейських країнах, хоча й
не на такому високому рівні,
як у колишніх радянських
республіках.

Зі списків абітурієнтів до вишів Чернівецької області вилучено прізвища
двох вступників. Причина – неправдиві дані про призерство на олімпіадах. Хлопці не врахували, що ВНЗ отримали з профільного міністерства
всеукраїнський реєстр призерів.

Юніор і чемпіон
Збірна України з футболу
стала переможцем чемпіонату Європи серед юніорів,
зігравши у фіналі 2:0 з британцями. У складі тріумфаторів усі 90 хвилин фінального
матчу грав чернівчанин Ігор
Чайковський, вихованець
ДЮСШ №2. Наразі він грає
у молодіжному складі «Шахтаря» і вже залучався до «дорослих» ігор.

Згорьована
об’їзна
Триває будівництво другої
черги об’їзної дороги навколо Чернівців. Наразі незавершеним залишається той
відрізок дороги, де минулого
року біля одного з шляхопроводів активізувався зсув,
спричинений паводком 23-27
липня. Оскільки геологічна
ситуація залишається небез-

печною для траси, технічна
рада Укравтодору прийняла
рішення ставити на таких
дільницях траси опірні стінки. Бурова установа забурює
сваї для капітальної бетонної
стінки з одного боку шляхопроводу, з протилежного
шляховики вручну укладають
бутове каміння.
За нормальних умов до
кінця року об’їзна дорога буде
введена в експлуатацію.

акценти тижня

Смерть на «зебрі»: чи буде покараний шофер – убивця 3-х дітей і жінки?
Це питання, на яке нібито
й не може бути двох відповідей, найбільше хвилювало
нинішнього тижня чернівчан.
Виникло воно одразу ж після
трагедії на вул. Винниченка.
Саме тому в натовпі, який миттєво зібрався після дорожньотранспортної пригоди (ДТП),
яка трапилася пізно ввечері,
виникли настрої самосуду. Від
розправи – а люди вже озброювалися камінням – п’яного
водія «Лексуса» врятувала...
міліція.
Нагадаємо: останній день
липня 2009 року став останнім
днем життя 39-річної чернівчанки Олени, її 13-річного сина
Максима та його двоюрідних
9-річного брата Міши та 12річної сестри Маші, які приїхали погостювати до Чернівців
з Хмельницька. ...Купивши у
магазині біля бару «Меркурій»
цукерки, діти разом з пані Оленою прямували додому через

нерегульований пішохідний
перехід, позначений дорожніми розміткою та знаками.
Саме на освітленому відрізку
«зебри» 43-річний чернівчанин
на великій швидкості наїхав на
пішоходів. Він був настільки
п’яний, що навіть не викликав
швидку. Втім, лікарі не змогли
врятувати потерпілих: Максим
і Маша померли у кареті швидкої медичної допомоги, а Міша
та пані Олена – в лікарні швидкої медичної допомоги.
Схвильовані надзвичайною
подією люди не відпускали
п’яного водія, хоча той навіть
не міг ані говорити, ані самостійно вийти з авта. Тому троє
представників обуреної громадськості поїхали разом зі слідчооперативною групою Першотравневого РВ та працівниками
ДАІ УМВС в Чернівецькій
області в наркодиспансер на
експертизу затриманого. Потім
вони повернулися і про все до-

повіли людям з натовпу.
Про це наступного дня в суботу повідомив на прес-конференції генерал-лейтенант міліції
Георгій Проскурняк. Від нього
журналісти дізналися, що 1996
року чоловік змінив прізвище
на жінчине. Втім, він не є ні
олігархом, ні нардепом, а зареєстрований у Чернівцях як ПП,
тобто приватний підприємець.
З неперевірених джерел редакції
стало відомо, що затриманий займався розмитненням машин.
Звідси, найшвидше, і виникла
чутка про те, що він – митник.
Іншими словами, має стільки
грошей, що й дня не сидітиме.
Міліція з’ясувала також, що
затриманий уже притягувався
до кримінальної відповідальності. Автомобіль «LEXSUS RX
350» зареєстрований у Львові,
водій керував ним за дорученням.
Згідно з результатами експертизи, у водія вміст алкого-

лю в крові складав 3,72 проміле. Це відповідає важкому
отруєнню етиловим спиртом
із можливим смертельним
наслідком. Як бачимо, чоловік
натренований і, мабуть, не
вперше перебував за кермом
у такому, м’яко кажучи, жахливому стані. Відтак безкарність
водіїв, які їздять на супердорогих машинах, стала чи не головною темою прес-конференції.
Гадаю, зовсім не безпідставно
стверджували журналісти, що
працівники ДАІ бояться таких
«крутіїв», тому й не зупиняють
їх, коли ті перевищують швидкість.
Утім, головний міліціонер
області з цим не погоджувався, стверджуючи, що йде
підміна понять. Бо, на його
думку, найперше треба апелювати до водіїв. Крім того,
якщо порівняти умови їзди у
нас і в Європі, то на такій вулиці, як Винниченка, загалом

не повинно бути наземного
переходу, а тільки підземний
або надземний. Вулиця ж бо
магістральна з 4-ма смугами
для руху транспорту. Тут з
генералом не посперечаєшся
– він має рацію. Але ж хто має
про все це подбати?!.
Водія, як відомо, затримано і поміщено в ІТТ, автомобіль припарковано на
штрафмайданчику. За фактом
слідчим управлінням УМВС
порушено кримінальну справу
за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України.
За словами генерала, порушнику правил дорожнього руху
«світить» від 7 до 12 років позбавлення волі.
А перед переходом, де від
2005-го сталося 19 ДТП, в яких
постраждало 20 осіб, та ще
останнє з чотирма смертями,
встановили «лежачих поліцейських».
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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Кіно про Арсенія

Злодюжки на
всяк вік

Наприкінці минулого тижня чернівчани стали свідками
зйомок рекламного ролика
про нашого земляка Арсенія
Яценюка. Втім, прес-служба
Чернівецької міської ради
повідомила, що 31 липня та
1 серпня в обласному центрі
знімався соціальний ролик
про місто Чернівці. Для цього

До будинку пенсіонера з
Нових Станівців на Кіцманщині, вибивши вікно, вліз
злодій і поцупив 730 грн. На
легку наживу, як встановили
правоохоронці, «клюнув»
20-річний односільчанин
потерпілого.
У Панці Сторожинецького
району невідомі вкрали з-під
хати «ВАЗ»-«копійку» 37річного місцевого мешканця.
«Невідомим» виявився його
29-річний односільчанин.
А в 47-річного мешканця
Киселиць на Путильщині
авто цієї ж марки вкрали зпід ресторану в райцентрі.
Мабуть, 16-річний викрадач,
мешканець Путили, дуже
переймався, що дядько сяде
за кермо п’яним.

Не «Лексус» – то
«Хюндай»
Не стали учасники дорожнього руху обережнішими після трагедії на вул.
Винниченка: хлопчик 9років збитий на пішохідному переході на вул.Червоноармійській у Чернівцях.
Дитина відбулася травмою
голови.
У Петричанці на Глибоччині 35-річна жителька
Нових Петрівців на «ДеоЛаносі» наїхала на 11-річного хлопчика, якого довелося доправити до ЦРЛ.

Груповуха на
дорозі
На перехресті вул. Головної-Комарова обласного
центру «КамАЗ» 52-річного
мешканця Остриці зіткнувся з «Маздою» 26-річного
чернівчанина, а той, у свою
чергу, налетів на «ВАЗ21070» 34-річного жителя
Чернівців. До лікарні ШМД
доставлена 24-річна пасажирка «Мазди».
А на вул. Стасюка «Шкода» 45-річного чернівчанина
«зустрілася» з «Опелем» 23річного та «Део» 55-річного
місцевих жителів. «Крайньою» так само виявилася
25-річна пасажирка, яку зі
струсом головного мозку доставили до лікарні ШМД.

Мото-родео
На вул. Хотинській «зійшлися» «ВАЗ» 23-річного
та мотоцикл «Ямаха» 40річного чернівчан. Старший
з учасників пригоди з переломом гомілки лікується в
лікарні ШМД.
Моторолер 36-річного
жителя Виженки на Вижниччині не роз’їхався з
«Фольксвагеном» 29-річного
мешканця райцентру. Водій
моторолера потрапив до
ЦРЛ з травмою ноги.
За матеріалами СЗГ УМВС у
Чернівецькій області

до нас і прибуло, мовляв, ТОВ
«ПРОНТО ФІЛЬМ», спеціалізацією якого є виробництво
художніх і документальних
фільмів.
Кінозйомки тривали від
06.00 до 22.00 на вулицях
Ольги Кобилянської, Сіді
Таль, Щепкіна та Руській, 26
(поблизу церкви), а також на

погляд
площах Театральній та Філармонії. Режисер з Арсенієм
Петровичем одразу ж переглядали відзняте на ноутбуку і
відбраковане перезнімали.
Для зйомок частково перекривався рух транспорту та
пішоходів. Буковинцям це не
надто сподобалося.
Вл. інф.

контрабанда

контрабандних цигарок «Ronson» і «Monte Сarlo», благополучно пройшовши митний
контроль порожнем.
Спільна пошукова група
митників та прикордонників на міжнародному пункті
пропуску «Вадул-Сірет» при

поглибленому огляді локомотива цигаркову схованку виявила, відкрутивши 20
болтів на захисних металевих
кожухах. Орієнтовна вартість
вилученого – 7407 грн.
За матеріалами СЗГ Чернівецької
обласної митниці

апетити

«Прихватизована» земелька
37-річний директор фермерського господарства, зловживаючи службовим становищем,
самовільно захопив земельну
ділянку, власність сільської
ради, загальною площею 0,5
га. Новітній газда, без жодних
дозволів влаштував на прихо-

пленій земельці водосховище,
спорудивши дамбу та криницю
для спуску води. Дійшло б і до
риби, але завадили працівники
УДСБЕЗ УМВС в Чернівецькій
області.
Прокуратура одного з районів Чернівецької області по-

рушила стосовно зловмисника
кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.
2 ст. 364 КК України. У межах
розслідування вживаються заходи з відшкодування завданих
державі збитків на загальну
суму понад 104 тис. грн.

Не знаючи броду...

Травма ниряльника

Небезпечний улов

У Новому Киселеві на Кіцманщині при переході річки
вбрід загинула 12-річна дівчинка. Рибалка, що сидів того часу
на березі, пробував врятувати
дитину, але допомогти не встигнув. Тіло дівчинки рятувальники
шукали майже добу.
Цього року на водоймах
області втопилося 35 осіб, 14 з
них – діти.

Перебуванням на лікарняному ліжку закінчився відпочинок киянина на озері в
Заставні. Чоловік пірнув у
воду і травмував шийний відділ хребта. Наразі перебуває
у травматологічному відділенні Заставнівської ЦРЛ. А
22-річний чернівчанин, який
теж пірнув в озеро, залишив
сиротами своїх батьків.

Помітивши в річці Прут
невідомий предмет, схожий на
боєприпас, рибалка одразу зателефонував за номером 101.
Піротехніки ГУ МНС визначили, що це артилерійський
снаряд часів ІІ світової, і знищили його належним чином.
За матеріалами Центру
пропаганди ГУ МНС в Чернівецькій
області

101

кому нал

Ремонтуймо димарі!
У 20 чернівецьких будинках
димовентиляційна система
перебуває в аварійному стані.
Становище настільки серйозне,
що у двох з них, на вул. Головній, 180 та пр. Незалежності,

50, припинили газопостачання.
Як пояснили мешканцям, до
здійснення ремонту. Міська влада надаватиме виділені
кошти лише тим будинкам,
де власники приватизованих

квартир (а таких у місті – переважна більшість) братимуть
участь у цих ремонтах на умовах
співфінансування. А тягнуть ці
ремонти щонайменше на 200
тис. грн.

Не заплатили – відключили
Усі водозабори та насосні
станції працюють нинішнього тижня в нормальному
режимі, – повідомила пресслужба Чернівецької міської
ради. Однак це жодним чином

не вплине на поліпшення
настрою мешканців будинків 5-А і 5-Б на вул. Південно-Кільцевій, 287-Є на вул.
Руській та 1-Б пров. Миколаївського. Адже їм 5 серпня

призупинили водопостачання
до погашення боргів. Мабуть,
проблема санітарії, чи то пак
антисанітарії (бо як люди житимуть без води?) не хвилює
міську владу...

робота

Європі – дрова, нам – безробітних
Завод з виробництва паливних палет (брикетів з
відходів деревини) потужністю 5 тис. т на місяць незабаром запустить компанія
«BioTechnology Developme-

nt». Будівництво обійдеться
у 12 млн. грн. Проект має
окупитися за 8-10 місяців.
Уся продукція продаватиметься за кордоном.
Водночас на виробни-

Любові Плахіної
Смерть чи пасок
безпеки?

«Провітрені» цигарки
Машиніст резервного тепловоза на ст. Вадул-Сірет,
мабуть, не надто дбав про
систему охолодження, бо
саме у вентиляторі машинного відділення громадянин
Румунії влаштував схованку для понад 2 тис. пачок

3

чих площах заводу «Кварц»
японські виробники припиняють випуск комплектуючих до автомобілів. 80
буковинців залишаються
без роботи.

2 місяці безперервного лежання на витяжці у
лікарні та складна операція... Така ціна непристебнутого ременя безпеки в автомобілі для моєї
подруги. Хвала Богу, що
Таня відбулася лише потрощеними кістками, а
могло бути й гірше...
На 65 доларів штрафують в Америці водія
за непристебнутий пасок
безпеки. Крім того, водій
отримує окрему квитанцію
на штраф і за пасажира,
якщо той без ременя безпеки. Там люди привчилися вдягати рятівний
пасок автоматично: сідаєш
в автомобіль – рука сама
тягнеться.
В Європі вже набувають попиту автомобілі, які
не рушають з місця, коли
водій непристебнутий,
або сигналізують нестерпним виттям...
В Україні ж люди нехтують пасками безпеки.
Чому? Можливо, усе залежить від менталітету
громадян та не значних
для власників іномарок
штрафів.
Від 51 до 85 гривень
викладають сьогодні українці за порушення правил
користування ременями
безпеки. Чи не замала ціна
за цей хоча й не зручний і,
здавалось би, не потрібний
«аксесуар» до автомобіля, який насправді часом
може врятувати життя?
Знайома верталася з
Польщі. Водій мікроавтобуса, в якому вона мандрувала, у чужій державі
постійно був пристебнутий, та, щойно перетнули
український кордон, розстебнув, мотивуючи тим,
що «в нас можна й без
нього». Виходить, незважаючи на хрести, якими
майорять траси України, у
нас дороги безпечніші?..
На горе-вулиці Винниченка, де постійно трапляються ДТП, порахувала
пристебнутих водіїв. На
100 машин, що промчалися повз, тільки 8 водіїв
були з пасками.
Яка ж ціна людського
життя? Лінощі, несвідомість громадян чи... 85
грн?
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Автомобіль врятував життя...
Літній мешканці геріатричного пансіонату терміново
була потрібна допомога: їй защемило грижу. Хто зна, чим
би це закінчилося, якби не новенький мікроавтобус, подарований пансіонату Чернівецькою обласною владою...

На черзі – таблиця
Менделєєва
– Найбільша проблема полягала
в тому, що ми не мали змоги відвезти
лежачих хворих до лікарні. Тепер не
треба просити приватників, щоби
швидко доставити хворого до лікарні,
– розповідає Мирослав ПАРАСКІВА,
директора Садгірського геріатричного
пансіонату.
Мешканцям пансіонату не тільки
вчасно надаватиметься медична допомога: це дозволить вивозити людей у
місто на прогулянки, концерти, виставки тощо. А бути активним і зайнятим для

стареньких має величезне значення!
– Нині – проблема із питною водою.
У нас своя артезіанська свердловина,
але в цій воді міститься вся «таблиця
Менделєєва». Тож без фільтрів її використовувати не можна навіть для
технічних потреб. Але ми знаходимо
вихід: добрі люди привозять 20-літрові
кулери з «моршинською» до кожного
відділення. Для прання та миття посуду
ставимо маленькі фільтри, – ділиться
п. Мирослав.

Доганяємо Європу!

За словами Івана ШИЛЕПНИЦЬКОГО, голови ОДА, наші комунальні

соціальні заклади на 70% вже наздогнали аналогічні установи Європи. А
за останні три роки взагалі зроблено
надзвичайно багато. Кошти надходили з цільового фонду і концентрувалися на ремонтах шкіл, лікарень,
лабораторій, на їх переоснащенні,
інструментарії, обладнанні тощо. От
і 100 тис. грн взято з цільового фонду
на мікроавтобус для Садгірського
геріатричного пансіонату.
Іван Орестович поділився з журналістами, що тепер у планах – поміняти
зовнішні двері музичного драмтеатру
ім. О.Кобилянської, нашої презентаційної картки міста.

Справи сердечні...

Попри проблеми, які хвилюють
владу та керівників закладу, у пансіонаті вирує життя. Тут і дружать, і

Автомобіль-рятівник

сваряться, і закохуються. Дві пари,
приміром, розписалися, вже проживаючи у пансіонаті. Їм виділили
по кімнаті. Наймолодшому пацієнту
– 35 років. Це чоловік з ДЦП, у якого
немає родичів. А найстаршій жінці
– понад 90.
Любов КАФАНОВА, «Версії»

єврорегіон

Карпати
стануть чистішими!
Чернівці «просять» Європу закріпити за ними «відходи». Адже побутове
сміття в Україні тільки перевозять з
одного місця до іншого, але ніхто його
не переробляє. Тож потрібно створити і реалізувати проект переробки
сміття, – наголосив на семінарі асо-

ціації «Карпатський Єврорегіон» Іван
Шилепницький, голова Чернівецької
обласної ради.
Спільну систему проектів з охорони
довкілля і технологічно-екологічної
безпеки обговорювали цими днями
у Боянах голови Чернівецької, Львів-

Місце проведення семінару асоціації «Карпатський Еврорегіон» – Сонячна долина (Бояни)

Робочі моменти зустрічі

ської, Івано-Франківської та Закарпатської обласних рад.
Карпати – єдина еко- і геосистема
Європи, тому метою «КЄ» є захист
регіону від забруднення.
За словами Володимира Горбового,
Постійного національного представника України в «КЄ», Карпатський
регіон треба зробити таким, щоби він
був надбанням не тільки Європи, а й
усього світу.

Асоціація «Карпатський Єврорегіон» створена з метою координації
транскордонного співробітництва. До
її складу входять прикордонні адміністративні одиниці Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії. Вона охоплює
понад 132 тис. кв. км території Європи.
Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області також
у складі «КЄ».
Любов КАФАНОВА, «Версії»

інформує облрада

Міністерство
відповідає депутатам
У відповіді Міністерства на
звернення депутатів Чернівецької
обласної ради щодо необґрунтованого підвищення цін на моторні палива зазначається, що центральними органами влади опрацьовується
порядок щодекадного розрахунку
цін для реалізації моторних палив
вітчизняного та імпортного виробництва у роздрібній мережі автозаправних станцій. Відповідними
урядовими структурами розглядається також питання коригування
методики визначення цінового
коридору на засадах експортноімпортного паритету. На засіданні
Міжвідомчої комісії з питань енер-

гетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України
прийняте відповідне рішення про
функціонування ринків нафти та
нафтопродуктів і створення їхніх
резервів з урахуванням практики
Євросоюзу.
Мінпаливенерго України планує
здійснити низку заходів для забезпечення своєчасного повернення
нафтопереробним підприємствам
податку на додану вартість, реалізації
проектів, спрямованих на встановлення стабільного валютного курсу,
стабілізації тарифів на залізничне
перевезення нафти та нафтопродуктів.

Найактуальніші питання
життєдіяльності краю

розглядають постійні депутатські комісії
Члени постійної комісії обласної
ради з питань економіки, бюджету та інвестицій (голова – Тамара
СЕМЕНОВИЧ) заслухали звіт про
виконання обласного бюджету за
І півріччя 2009 року та погодили
запропоновані зміни до бюджету
на 2009 рік. Депутати проаналізували хід виконання низки програм
і Регіональних заходів із посилення
фінансово-бюджетної дисципліни та
мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку
області станом на 1 липня 2009 року.
Депутатська комісія підтримала проект звернення до Кабінету Міністрів

України та Міністерства охорони
здоров’я України щодо необхідності
оснащення Сокирянської районної
лікарні необхідним обладнанням та
інвентарем, погодила проект рішення «Про впровадження спільного
проекту Чернівецької обласної ради
і Фонду «Східна Європа» та Координатора проектів ОБСЄ в Україні
«Електронне село: нові інформаційні
технології для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування в Чернівецькій області».
Ці та інші питання будуть запропоновані для розгляду на черговій сесії
обласної ради.
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Вогонь не вибирає
В Олексіівці на Сокирянщині загинув від пожежі 45-річний чоловік.
Причина банальна і безглузда – паління у ліжку. Сусіди викликали вогнеборців, пожежу загасили, але людину
рятувати було запізно: він вчадів майже
одразу.
Скирти сіна згоріли у Верхній Слободі Кельменецького і в Горбові Герцаївського районів.
А на хуторі Старий Кут с.Бобівці Сто-

рожинецького району пожежа виникла в
господарській будівлі. Годину боролися з
вогнем рятувальники. Причиною пожежі визнано порушення правил безпеки
при облаштуванні електромережі. Таке
ж лихо спіткало мешканців Кам’янки
Глибоцького району.
Ще одна поширена причина – перебування бомжів у закинутих будівлях,
як це було на вул. Стефаника обласного
центру.

З Росії – із хворобою
Хлопчик з України захворів на
свинячий грип, відпочиваючи в
дитячому таборі «Океан» в Приморському краї Росії. Він – один з трьох
дітей в цьому оздоровчому закладі, в
яких виявлено «новомодну» хворобу.
Інфекція, можливо, потрапила до

«Океану» разом з великою групою
китайських дітей, які прибули на
відпочинок на запрошення Президента РФ. Наразі загрози життю
хворих дітей немає, одна дівчинка
(з Китаю) вже одужала і продовжує
відпочивати.

проблемні
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Операція «Фальсифікація»:
ціна підробок – 750 тис. грн
Троє мешканців прикордонних буковинських сіл організували канал надходження до області фальсифікованих
тютюнових виробів престижних марок
в особливо великих розмірах.
На Буковині партії фальшивих цигарок роздрібнювалися, щоби меншими порціями через мережу розповсюджувачів,
зокрема, іноземних громадян, перевозити
їх до Румунії під виглядом справжнього
товару. Це наносило збитки вітчизняним
виробникам тютюнових виробів. Після
викриття групи УБОЗівці при одночасних обшуках на 4-х складах виявили та
вилучили 150 тисяч пачок фальшивих
тютюнових виробів, 14 тисяч пляшок
фальсифікованих алкогольних напоїв. А
ще 30 тис. грн готівкою, 12 тис. євро, 6
тис. румунських леїв. Загальна вартість
вилученого – близько 750 тис. грн.

Наразі слідство встановлює джерела
виробництва та шляхи надходження на
територію області фальшивих тютюнових та алкогольних виробів, причетність
інших осіб до справи, в тому числі – посадових осіб контрольних органів. Стосовно затриманих обрано запобіжну міру
– підписка про невиїзд.
За матеріалами СЗГ УМВС в Чернівецькій
області

інцидент

На Хотинщині побито
депутата від «Свободи»
Бездіяльність правоохоронців допустила замах на життя
депутата. Прокуратура відмовчується, а міліція не надає
побитому депутату направлення на проведення судовомедичної експертизи, – стверджують у зверенні до ЗМІ
«свободівці» Хотинщини.
Депутат Малинецької сільради
від ВО «Свобода» Василь Левчук
неодноразово звертався до Хотинської
райпрокуратури стосовно недотримання законності в діях місцевої влади
і про погрози фізичної розправи від
голови сільської ради на його адресу. За
словами побитого, 20 липня у приміщенні Малинецької сільради її голова
Зінаїда Плаксива пригрозила Левчуку,
що, коли він і далі буде втручатися у
справи, які його не стосуються (куди
поділися кошти від діяльності авто-

стоянки, від ліквідації липневої повені
2008 року, залишки коштів від газифікації тощо), то його разом з дітьми
чекає така ж доля, як того чоловіка в
Кіровоградському лісі!
Наступного ж дня близько 22.00
на вул. Шевченка в Малинцях на
нього накинулося троє місцевих
мешканців, родичі сільського голови. Левчук отримав лінійний перелом
скронево-потиличної кістки, забій
мозку, численні гематоми на голові
та тілі.

Працівники міліції, говориться
у заяві голови Хотинської районної
організації ВО «Свобода» Віталія
Криворучка, зволікають з направленням потерпілого на судово-медичну
експертизу і вигадують засоби, які
допомогли б нападникам і організатору уникнути покарання.
У зв’язку з цими подіями Криворучко направив звернення до
прокурора Чернівецької області.
«Свободівці» вимагають від обласної
прокуратури припинити практику
бездіяльності, яка панує у правоохоронців Хотинщини, оперативно
й професійно розібратися в ситуації
та притягнути до відповідальності і
винних у замаху на життя депутата,
і тих правоохоронців, які блокують
правове вирішення конфлікту.

Нацсили
проти Куліша
Негайної відставки голови Чернівецької ОДА вимагає Блок Національних
сил Буковини, за умови, якщо В. Куліш
найближчим часом не відреагує на заяву
БНСБ про антиукраїнські гасла реклами
в Чернівцях, яка стосувалася перебування
Патріарха РПЦ Кирила в Україні.
У заяві, зокрема, говориться: «На
рекламних формах у Чернівцях Патріарх
Кирило виступає не як духовна особа, а
як політик, політик агресивний: «Україна
сьогодні долає тяжкі випробування. Це
наш народ, і я маю бути разом зі своїм
народом і у випробуваннях, і у скорботі».
Він посягає на український народ (а не на
паству чи прихожан), тобто він посягає на
нашу мову, культуру, наші кордони».
Копію заяви за 10-ма підписами БНСБ
надіслав Секретаріату Президента України та СБУ.

економіка?

Як сухий лізинг намочити
Буковинські авіаперевізники допомагають Ірану долати
ембарго на купівлю літаків. Авіакомпанія «Буковина» здає
свої літаки в оренду іранським перевізникам. За даними видання «Дело», наразі в Ірані експлуатується 4 таких літаки
американського виробництва.

До 4-х «MD-83» незабаром додадуть ще три літаки цієї моделі та 5
аеробусів «А300-600», які українська
авіакомпанія спеціально оформляє
на себе. – Ми передаємо власний
флот авіакомпаніям, які літають
до багатьох міст Ірану, – визнає
джерело в компанії «Буковина». За
словами співрозмовника, послугами
«Буковини» користуються тамтешні
компанії «Сhabahar airlines», «Kish
air», «Fars Air», «Eram air» и «Caspian
airlines».
Нагадаємо, що через економічне
ембарго, застосоване з боку США
та європейських країн, Іран не має
права купувати літаки, коли вони
складаються більше ніж на 10% з

комплектуючих європейського чи
американського виробництва. У
зв’язку з цим іранські авіаперевізники мають користуватися застарілими
моделями літаків, переважно ще радянського виробництва. За останні
тижні з такими лайнерами сталися
дві великі катастрофи. 15 липня
«ТУ-154» великої іранської компанії
«Caspian airlines», що летів з Тегерана
до Єревана, розбився у 200 км від Тегерана. Загинуло 168 осіб. А 24 липня
«ІЛ» в аеропорту Мешхеда на посадці
виїхав за межі смуги та загорівся. В
результаті – 17 жертв.
Співробітник чернівецької авіакомпанії розкрив і технологію обходу
ембарго: «Буковина» бере літаки в

сухий лізинг, а передає іранській
стороні в мокрий лізинг.
Для невтаємничених: лізинг –
оренда; сухий лізинг – угода, за якою
власник фінансує лише транспортний засіб, а орендатор сам забезпечує
вартість найму екіпажу, пального
тощо; мокрий лізинг – угода, згідно з
якою той, хто здає літаки, фінансує
обов’язкове технічне обслуговування
судна, його ремонт, страхування,
сплату податків на власність та інші
операції. Крім того, лізингодавець
може взяти на себе обов’язки з підготовки персоналу, маркетингу і
реклами продукції, постачання сировини чи пального. Співробітництво
вигідне обом сторонам.
У «Буковині» повідомляють також, що вони мають намір значно
розширяти свій авіапарк під іранський проект.
Як стало відомо «Делу», ці літаки були переоснащені з вантажних
у пасажирські. Перші з них раніше належали одному з найбіль-

ших європейських перевізників
– компанії «Lufthanza» і очікували
в Борисполі відправки до Ірану ще
з весни. Інформацію підтверджує й
електронний реєстр виробника
– компанії «Airbus».
Не відкривають лише, де маловідома «Буковина» братиме кошти для
закупівлі лайнерів. Подейкують, що
фінансування надає ліванський бізнесмен Мерхеж та його партнери.
Мерхеж контролює авіакомпанію
«UM Air» — «Українсько-середземноморські авіалінії», яка через заборону
на польоти в багатьох напрямах фактично пішла з ринку. Власник вирішив
ліквідувати проблемну компанію, а на
її активах розвивати іншого перевізника, яким і стала «Буковина».
Утім, у Державіаадміністрації запевняють: нічого протизаконного у
співробітництві компаній, зареєстрованих в Україні, з іноземними підприємцями немає.
Ольга ДЖЕЛЕБОВА, «Дело»
(зі скороченнями)
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Старість – не радість

Кайдашева сім’я по-буковинськи:
версія ХХІ століття
У старого затряслися руки й ноги і він ледь видушив із
себе: «Дали б мені крихту ціаністого калію, щоби не мучився...». До нестями було шкода 80-річного немічного діда,
в кімнаті якого витав стійкий запах сечі, що різав очі до
сліз. А на брудному столі стояла півлітрова скляна банка з
недоїденою вермішеллю. З’явилася неспокійно-підступна
думка: «А тебе що чекає?..».

І кожен крок лишає слід

Голова Чернівецької обласної
асамблеї інвалідів Марія Кирилюк дізналася про літню покинуту людину
від дільничного лікаря. Спеціаліст
поскаржилася на те, що не може відвідати хворого: завжди зачинені ворота. Марія Іванівна, жінка активна і
небайдужа, потрапила-таки до нього.
Після цього Олександра Васильовича госпіталізували, пролікували
та дали першу групу інвалідності за
загальним захворюванням. Відтак від
асамблеї йому привезли інвалідний
візок та стілець-вбиральню. Прикметно, що за першим разом передати все це не змогли, бо шоферові
просто не відкрили.
…Рідним діда – дітям, онукам і
колишній дружині – радіти б такому повороту долі. Та все сталося з
точністю до навпаки: густа хмара недовіри та ненависті, вже готової пролитися дощем несподіваних вчинків,
зависла над сім’єю. Колишню дружину, синів, невістку, онуків до нестями
налякали дії родичів – молодшої
сестри Олександра Васильовича та
його племінника, які почали навідуватися до старого, носити йому
їсти. А тут ще невідомо звідки якась
громадська організація взялася! І
чорна дума об’єднала родину: у діда,
себто його нащадків, планують забрати хату. Втім, як підкреслив юрист
Шевченківської райради, остання
наразі є комунальною власністю. А
ще на подвір’ї поруч зі старою хатою
вже стоїть новенька гарна будівля за
окремим номером.
Утім, ситуація видається простою
тільки на перший погляд. Річ у тім,
що дружина Олександра Васильовича розлучилася з ним через пиятику
понад 20 років тому. Але він продовжував приводити до помешкання
друзів, з якими розпивав, м’яко
кажучи, чарчину-другу. У вихованні
ж синів, за словами жінки, участі

ніколи не брав. «Жодного разу дітям
навіть цукерки не купив. Тож яке в
них буде до нього ставлення!» – не
питає, стверджує.
Доки дід був у силі, обходив себе
сяк-так. І тягнув до двору усякий непотріб та зрубані дерева, щоби палити
грубку, бо ні газу, ні електрики в хаті
не мав. А бувало, що й голим вискакував на подвір’я. Сім’я приписувала
всі ці витівки поганому характеру та
горілці. А коли зовсім втратив сили,
перетворив кухню на туалет.
У такому стані його і побачила
Марія Кирилюк. Не могла жінка
пройти повз страждання літньої людини. Зрештою, якби вона й знала,
що доводиться дідові розхльобувати
кашу, чи то пак наслідки того, що
він накоїв замолоду, все одно б не
залишила його напризволяще. «Це ж
жива людина», – каже. На прохання
Асамблеї старого поклали до лікарні,
згодом перевели до реабілітаційного
центру. Йому дуже не хотілося повертатися додому, де немає ні світла, ні
газу. Тож активісти Асамблеї почали
домагатися, щоби йому відновили у
квартирі зручності, привезли, зрештою, інвалідний візок… А дід, відчувши, що він комусь небайдужий,
оформив на голову асамблеї інвалідів
генеральне доручення.
Я не називаю прізвища дійових осіб
цієї сумної історії навмисне. Бо якщо
озирнутися довкола, можна зауважити не одну сотню подібних ситуацій.
Коли ж бути щирим перед собою,
то доведеться визнати: і наші страждання, і страждання близьких, якщо
проаналізувати їх чесно і відверто, є
наслідками колишніх власних вчинків. Адже кожен крок залишає слід:
позитивний вчинок народжує добро,
а негативний – зло. Як казав один із
класиків марксизму, Фрідріх Енгельс,
завжди доводиться зважати на наслідки власних дій – це і називається
долею. А по сучасному – кармою.

Старе, що мале

Це прислів’я з’явилося недарма, – коментує ситуацію психіатр
вищої категорії Ігор КАФАНОВ.
– На схилі літ у більшості людей
психіка суттєво змінюється, стає
хворою та хибною. Щоправда,
старече недоумство, так звана деменція, розвивається не в усіх. Але
фізична слабкість, неможливість
виконувати все те, що робив колись
дуже легко й просто, з’являється
практично в більшості. Тож люди на
схилі літ особливо вимагають уваги
та догляду близьких і рідних. Хоча
характер у них псується: вони починають, як правило, підозрювати
своїх близьких у підступності. З’являється тривожність, спричинена
побоюванням, що не матимуть що
їсти. Тоді вони починають збирати
старий мотлох, тягнучи весь непотріб до хати. А ще люблять ховати
під подушку недоїдки – хліб, у
кращому випадку, а то й надкушену
котлетку. І переконати їх у тому, що
цього робити не треба, неможливо.

у них

Оптимістка в 95 років
Побувавши вдома і знову повернувшися до Італії, я вирішила поміняти
роботу.
...Маризі 95 років. Ані чоловіка, ані
дітей, ані сестер, ані братів. Племінники. Це говорить про все.
Старенька була власницею будинку
в П’ємонті (Ломбардія), двох квартир
в центрі Мілана і солідного рахунку в
банку. В її чотирикімнатній міланській
оселі чекали на свою долю скарби з
бронзи й срібла, кришталю та порцеляни, коштовності, антикварні меблі
та картини, картини, картини… Очікували, навіть з нетерпінням, як би цим
усім якнайшвидше розпорядитися, й

небожі. Вічне питання спадку.
Мариза мені одразу сподобалася.
Усі попередні мої тітоньки, матері,
бабусі були значно молодші за неї,
але скніли старечо й жалюгідно. А
Мариза, незважаючи на дуже похилий
вік, – жила.
Коли єдиною розвагою інших було
дивитися у вікно або в екран телевізора
– що зрештою, одне й те ж – то Мариза
зачитувалася ночами (книги я носила
їй з бібліотеки), шила, штопала, виготовляла скатертину, радила, сварилася
(лагідно), полюбляла поїсти й чарочку
хильнути, а перш ніж вийти на вулицю,
підмальовувала губи й підводила очі,

пудрилася і робила щось таке з рештками волосся на голові, що виходила
цілком пристойна зачіска.
Ледь пересуваючи набряклі ноги,
що важко влізали в черевики, вона
волочилася у моєму супроводі до перукарні.
Для зборів «на вихід» Мариза потребувала мінімум години. Вона ретельно обирала одяг, уважно оглядала
себе у дзеркалі, дратуючись від ознак
старіння, і, на завершення туалету,
вдягала темні окуляри від Валентино із
бузковою оправою, які дуже пасували
до її зовнішності.
(Закінчення на 7 стор.)

При цьому прикрість характеру дідусів і бабусь, помножена на їхню
немічність, доволі часто лише дратує
членів сім’ї. Знову ж таки, не від доброго життя. Бо проблема догляду
за «відпрацьованим матеріалом суспільства» у нас ніколи кардинально
не вирішувалася і не вирішується
досі. На заході, як відомо, існують
спеціалізовані інтернати, будинки
для старих, де вони нагодовані чисті, доглянуті. Там і згасають людські
життя, але – в нормальних умовах!
Саме таку роботу, як відомо, виконують за кордоном і наші українкизаробітчанки, доглядаючи старих
або хворих. Адже умови лікарень,
особливо психіатричних, старі переносять дуже погано. Зрештою, їм там
і нічого робити. Бо вони потребують,
наголошую ще раз, – лише доброго
догляду та розуміння близьких.
P.S. Що ж чекає на кожного
з н а с ? То л и ш е с а м о о б м а н , щ о
подібне може трапитися з усіма,
тіл ьки н е з тоб ою і н е зі мною…
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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Жорстока влада:
сім років поневірянь
Бомжем самотня вижничанка стала за одну ніч. І не з власної вини. Нині їй 81. Та вона й досі мешкає... на вулиці.

Бомж за одну ніч

Валентина Дмитрівна Алпатова
понад 60 років мешкала за адресою:
м. Вижниця, вул. Українська, 9, кв.3,
другий поверх.
Усе змінилося за одну ніч, 26 грудня
2002 року. Близько першої години ночі
пані Валентина відчула різкий запах
диму. Вийшовши на балкон, джерела
диму не побачила, тож пішла на сходи... З-під них вибивалося полум’я. Вибратися з будинку самостійно вже не
змогла. Прийшла до тями у районній
лікарні, де протягом місяця лікувалася
від отруєння чадним газом. Але, чесно
кажучи, досі не знає, чи пощастило їй,
шо залишилася живою...
Офіційно причина пожежі, визначена фахівцями держпожнагляду
Вижницького району, – коротке замкнення електричної мережі. Кримінальної справи не порушували, бо хто
ж буде судитися зі старими дротами?
Геть усі домашні речі, разом з документами згоріли. Валентину Дмитрівну
визнали потерпілою від стихійного
лиха і з держбюджету виділили кошти
на проведення капремонту її житла.

Акт є, житла немає

Натомість за всі ці роки Валентина Дмитрівна отримала ретельно
розписаний кошторис і акт виконаних робіт. Хоча треба б житло... Будівлю розчистили від зруйнованого
вогнем, підняли зовнішні стіни, та й
то не всі, подекуди замість несучих
стін поставили до «кращих часів»
металеві опори, на яких лежить нова
покрівля. Віконні отвори ще й досі
забиті дошками. Зруйнований і не
поновлений балкон (ач, які панські
витребеньки!). Що зроблено на другому поверсі, Валентина Дмитрівна
подивитися не може: сходів туди
немає. Що вже казати про сарай та
комору, якими нинішня потерпіла користувалася понад 60 років.
Оскільки в документах БТІ сарай не
значиться, поновлювати його ніхто й
не буде. Тож частину площі, де сарай
був розташований, уже зайняв гараж
сусіда з першого поверху. На першому ж розташований бутік – так поновомодному іменується крамничка,
власник якої – той же сусід.

Як зранку, так і до
останку?

Валентина Дмитрівна за характером не бездіяльна, тож неодноразово
зверталася з позовами до суду і проходила усі інстанції аж до Верховного.
Вижницький райсуд свого часу виніс
рішення, яке зобов’язувало районну
владу зробити капітальний ремонт. Але
4,5 роки рішення це не виконується,
виконавче провадження закрите. Верховний суд не відмовляв, а повертав
на повторний розгляд тим, хто виніс
несправедливе рішення. Фішка: Верховний суд нікому не відмовляє, бо за
відмови ВС людина може звертатися
до Міжнародного суду з прав людини
у Страсбурзі. А так – ходи людина
колами...
Багато разів зверталася й до апарату
Уповноваженого з прав людини Ніни
Карпачової. Просто без відповіді. Аж
поки одного разу на чергове звернення
не дорікнули їй в тому, що... «перейшла
всі межі». Хоча місцевій владі апарат
омбудсмена порекомендував надати
Алпатовій хоча б тимчасове житло. Та
навіть після таких рекомендацій нічого
не зрушилося.
Валентина Алпатова – людина невибаглива, як усі з її покоління. Велика
Вітчизняна, повоєнні голодні роки...
Виходить, що й на старість спокійно
пожити не судилося.

Поселитися на сцені?

демонстрував не те щоби людяності
– звичайного належного виконання
своїх обов’язків. Можна, навіть не
дуже напружуючи фантазію, уявити
собі, яку «репутацію» має Алпатова у
міської влади Важниці: хто полюбляє
скаржників, які заважають чиновникам спокійно жити. Теперішній мер, за
словами Валентини Дмитрівни, якось
при особистій зустрічі «втішив» її, показавши крізь вікно сцену для масових
дійств у центрі Вижниці: мовляв, сцена
ця належить Валентині Дмитрівні, бо
збудована на кошти, виділені на ремонт її житла! А тепер, мовляв, грошей
на ремонт немає. Мабуть, мера треба
ще й пожаліти?
Може, було б справедливо платити
Валентині Дмитрівні за оренду сцени,
коли на тій відбуваються масові дійства?
Дивись, і на завершення ремонту нашкребла б!..

«матеріально-побутових умов життя»
гр. Алпатової В.Д. від 3 жовтня 2005
року. В одному реченні констатується
місце реєстрації пенсіонерки, другим
повідомляється, що квартира знищена пожежею. І все! Де потерпіла
проживає, втративши законне житло,
які в неї умови проживання, – так і
залишилося таємницею. Членам комісії це нецікаво, адже їхнє завдання
– не обстежити місце проживання
Валентини Дмитрівни, а відписатися
для «проформи». Може, хтось із вижницької влади і має між друзями та
знайомими імідж доброї людини, але
ж із паперами працюють не люди, а
функції.
«Хто у цій державі здатен допомогти мені, коли це станеться і чи доживу я, нікому не відомо, залишається
тільки молитися Богу і просити його
про допомогу, тому що наша влада,
маючи усі повноваження, нічим допомогти не може...» – слова 81-річної
Валентини Дмитрівни Алпатової
звучали глухо й гірко. Здавалося,
говорить вже сама до себе, без віри
у те, що справедливість можна відновити.
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»

Валентина Дмитрівна усі ці роки
мешкає буквально «в людях»: переселенське, тимчасове житло, надане
владою Вижниці, так само не придатне
для житла, про що навіть довідка районної СЕС є. А щоби найняти житло,
пенсії, звичайно ж, не стане. Харчів
купити та ліки: вік і поневіряння значно погіршили здоров’я.
У якийсь момент працівники
міської ради запропонували Валентині
Дмитрівні відмовитися від помешкання, яке погоріло, на користь міської
ради з тим, аби рада надала їй інше
житло. Але запропонований варіант
був просто знущанням: як жити в
оселі без опалення й води 81-річній
самотній людині?
За ці роки змінилося кілька мерів,
та віз і донині там: жоден не про-

За ці роки у Валентини Дмитрівни
накопичилася величезна, вагою зо пару
кілограмів, тека документів: скарг, заяв,
позовів і... невтішних ухвал та відповідей. Паперу, мабуть, вистачило б оклеїти
її кімнатку замість шпалер.
Але серед усіх документів найбільше зачіпляє – мабуть, міцною
сумішшю цинізму, недбальства та
юридичної наївності акт обстеження

P.S. Документи та фото надала
редакції Чернівецька обласна організація «Правозахист».

подавала їй, як у ресторані: на підігрітих тарілках.
Багато часу займало прибирання.
Та й на доглядання самої старенької
йшла купа часу. Тіло її обмивалося
щоденно. А вдяганки-перевдяганки? Це не таке і се не підходить! А
безсонні ночі? Мариза вставала поміняти панталони щонайменше два
рази за ніч. Часто підводилася й я,
допомагала їй, боялася, що впаде.
До того ж уночі в неї зазвичай
падав рівень цукру в крові: існував
ризик, що старенька, непомітно для
себе, впаде у кому. У таких випадках
я гріла на кухні молоко і, кинувши
в чашку три кубики цукру, давала їй
випити.

До речі, ані вихідних, ані напіввихідних, на цій роботі не передбачалося: Мариза не визнавала жодних
замін.
Життя старенької майже повністю
було на мені. Я вирішувала питання
з медиками, закуповувала продукти,
усувала, як могла, побутові негаразди.
І все ж таки, незважаючи ні на що,
мені припав до душі шалений ритм
роботи в Маризи. З нею не було…
нудно.
Окрім того, Мариза була доброю та
справедливою. Попри прискіпливість,
вона прив’язалася до мене. Та й було за
що поважати стареньку. Вона все життя
працювала й найбільшу частину майна

придбала власною працею. Будучи
природженою кравчинею-самоучкою,
вона чудово кроїла й шила. У шафах
було багато речей, пошитих нею, а на
столах, стільцях, табуретках і поличках
в усій квартирі красувалися виготовлені нею подушечки, серветочки,
скатертини, які надавали особливого
затишку помешканню.
Мариза дуже любила життя.
Коли увечері я підходила сказати
їй, що йду донизу винести сміття,
вона відповідала: «Знайди мені нареченого!»
Дуже швидко поміж нами встановилася деяка фамільярність, яка
може існувати лише між рідними.
Компаньйонка

Важка тека в позивача...

у них
(Початок на 6 стор.)
Усе було на старій Маризі дуже
ретельно підігнане. Одяг, взуття,
аксесуари промовляли про смак
господині.
Коли я вперше (через недосвідченість) запропонувала їй погуляти,
Мариза відповіла, що їй потрібний
час, аби зібратися, і, загадково
глянувши на мене, запитала: «Non
mi conorsi?» (Хіба мене не знаєш?»
– Мовляв, час мені потрібний,
дурепа!
Працювати в неї було непросто.
Гі п е р активн а, кап ризна, часом
занадто вимоглива… Мені, наприклад, легше було б нагодувати цілу
родину, аніж одну Маризу. Їжу я
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Чернівецькі Колумби на Ворсклі
15 років росте і милує людські погляди водяна лілія...
Неймовірно красиві місця побачили під час сплаву річкою
Ворсклою екстремали з Чернівців...
Щороку туристи організовують
водні походи річками України. Роблять
це на різних плавзасобах – починаючи
від байдарок і закінчуючи зв’язаними
надувними матрацами із саморобними
веслами.
Разом із прокатом спорядження та
харчуванням (звичайно вагона-ресторану не буде, доведеться готувати
на вогнищі) тиждень подібного відпочинку обійдеться приблизно у 1000
гривень з однієї особи. Але журналістам «Версій» пощастило знайти «шару»
і потрапити на байдарочний сплав,
організований відділом у справах сім’ї
та молоді Сумської області.

Весла і... кружка миру

На такому відпочинку були вперше,
тож усе відбувалося як у сні. Було відчуття втаємниченості у щось незвідане.
Нас привезли до с. Зарічне Сумської
області, розіклали двомісні байдарки,
до речі, в дуже доброму стані. Ми закинули у них рюкзаки і... погребли...
Попервах, виходило недолуго – від
берега до берега... Нічого, крім весел
і водної гладіні, не бачили. Першого
вечора, після 2-годинного веслування, результат новачків був невтішний.
Вода із водоростями в байдарці від
активного зачерпування веслами та
руки, що нестерпно боліли і відмовлялися тримати навіть традиційний
туристський кухоль миру...
Та коли пристосувалися, почали
помічати красу Північно-Центральної України. Виявилося, що річка
постійно змінюється! В очереті на
берегах ховалися дикі качки. Особливо

зачаровували «водні поля» з білих та
жовтих лілій.
А коли річка почала петляти, за
кожним поворотом очам туристів
відкривалися нові пейзажі – соснові
ліси, поля, піщані пляжі, високі береги
з величезною кількістю ластів’яних
гнізд.
– Їхавши на сплав, уявляла собі
бурхливі течії, багато каміння та неймовірний ризик. Було трохи лячно,
адже не вмію плавати, – розповідає
Оксана, туристка з Дрогобича. – Та,
опинившись на березі Ворскли – такої
спокійної, привітної та неймовірно
чистої – миттєво забула про всі страхи!
Слово «Ворскла» має угро-фінське
походження. Стародавні племена,
які жили на цих землях, називали її
«лісовою річкою» («вор» – «лісовий»,
«оскол» – «потік, річка з перекатами»).

Управляти байдаркою
– легко!
Загалом навчитися пересуватися
на байдарці виявилося не так вже й
тяжко, як здалося спершу.
Головне – синхронізувати рухи, і
тоді вже можна сміливо пливти «по
душу» сомалійських піратів.
Найбільшою небезпекою (не так
для нас, як для байдарок) були підводні
корчі, які підступно стирчали з води.
Їх необхідно було обминати швидко
й чітко.

Дрейфуємо...

Небезпечні піруети біля затопленого дерева

Другого дня сплаву було найважче.
Пішов дощ, руки, плечі боліли, ще й
інструктор змусив нас рухатися ледь
не до півночі. А ввечері на річці доволі прохолодно або й холодно. Навіть інтенсивне махання веслами не
допомагає.
Після тяжкого дня ми відчували
себе супер-героями, тож надалі не помічали вже ані болю, ані спеки. Пливти
стало значно простіше. Та й швидкість
пересування збільшилася.

Романтика біля вогнища...

ше, що спало на думку. А потім, подивившись на те, що вода надзвичайно
спокійна, ми засумнівалися в цьому.
І все ж таки пливти далі побоялися,
вирішили пристати до берега, розвідати обстановку. І це було правильне
рішення. Попереду була дамба. Довелося викладати з байдарок речі і все
переносити вручну. І так тричі!
Загалом, різноманітних пригод вистачило на усі вісім днів. Відпочинок
вдався на славу. Отже, тепер усім, хто
хоче відчути себе справжнім Колумбом, радимо тільки водний туризм.

Чи не найприємнішими на
відпочинку були
вечори, коли
відчувалася легка втома та смакували зварена
на вогнищі їжа
і…чай. Щоправда, на третій день
вживання чаю зі
звіробою ми зрозуміли – щось тут
не так. У декого
лише крутило в
животі, а декому
пощастило менЧастинка «водного поля»
ше… Але після
відмови від звіробою все нормалізуваДовідка: Ворскла – рівнинна ріка,
лося і ми знову почали набирати вагу.
спокійна, технічно неважка для водНа сплаві головне запам’ятати одне ного туризму. Основні перешкоди
найбільш уживане та корисне слово – завали з дерев. Порогів немає. За– «дрейфуємо!» Що це значить? Коли вширшки річка від 20 до 70 м. Середня
відчуваєте, що час перепочити, під- глибина – 2 м. Русло звивисте, береги
пливайте до найближчої байдарки і пологі. Дно піщане, намулисте, чи
дрейфуйте – пересувайтесь повільно, піщано-намулисте. На берегах переза допомогою течії, а не сили власних важно листяний ліс, місцями посадки
рук. Під час дрейфування можна і по- сосни. У прозорій воді – безліч різнопоїсти у байдарці, і пива попити…
манітної риби.
Четвертого дня нас спантеличив
Любов КАФАНОВА, «Версії»
якийсь дивний шум. Водоспад, – пер-

туристу на замітку

Вірні прикмети зміни погоди

...на похмуру

На горизонті з’являються
легкі перисті хмарки, витягнуті
як пасма ниток із загнутими кінцями? – Похмура погода перебуває на відстані 900-1000 км від
спостережників і може прибути
через 20 годин. Тепер тонкі хмари

затягують усе небо і переходять
в перисто-шарові. Спочатку довкола сонця чи місяця утворюються білі кола, пізніше світило
зовсім ховається. Через деякий
час очікуйте опадів.
Ознаками похмурої погоди
є й вечірня чи ранішня зоря.
Вони стають червоними, іноді

багровими. Вітер різко змінює
напрямок і до вечора посилюється. В горах вітер вночі дує з
долини до гір, вдень – навпаки.
Атмосферний тиск падає. Роса
чи іній не з’являються взагалі.
Увечері тепліше, ніж удень. Туман, який утворився увечері,
піднімається вгору.

... на сонячну
Під час заходу чи сходу сонця
зоря жовта або рожева. Після
дощової погоди зі сходом сонця
з’являються купчасті хмари, які
до вечора зникають взагалі.
На траві з’являється роса.
Влітку над низькими місце-

востями (болотами, річками)
скупчується туман. До вечора
й ночі в низинах і долинах стає
прохолодніше, ніж на вершинах,
у лісі – тепліше, ніж на відкритих
місцевостях.
Серпанок покриває вершини
гір. Удень вітер віє з моря, вночі
– з суші.
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полікультурні

Дім Національностей Буковини
з’явиться у Чернівцях
Герб
Асоціації
етнічних общин
Буковини
«Культурний
ландшафт»

Буковинський шлях
до етно-ренесансу
Довкола «елегантної (за
висловом нашого співвітчизника Карла Еміля Француза) вулиці Панської» щільно
збіглися центри національно-культурного та духовного
життя окремих етнічних груп.
Ця невеличка, без звивин,
вулиця завжди слугувала «магістраллю толерантності» для
буковинців. Тож історичну
місію, даруйте такий пафос,
вбачаємо у прийнятті своєрідної «естафетної палички
толерантності» задля подальшого торування власне буковинського шляху до етнічного
Ренесансу.
Практичне втілення сучасної політики сусідства, відповідних ініціатив Ради Європи
і міжнародного партнерства
на базі Cпільної операційної
програми «Румунія-УкраїнаРеспубліка Молдова 20072013» надає нашому союзу
громадських організацій унікальну можливість долучитися до контактів між партнерами з обох боків кордону для
відтворення, у відповідності
до викликів ХХІ століття,
історичної місії Буковини й
Чернівців у міжетнічному та
міжкультурному трансфері.
Як показує практика, дефіцит кваліфікованих фахівців у галузі міжкультурного
спілкування, а, головне, відсутність у місті постійного
«майданчика» для діалогу
між представниками різних
культур і національностей
ускладнює діяльність етнічних
громад. Адже підходи «народної дипломатії» набувають
усе конкретнішого змісту, а
це вимагає конкретних дій на
місцевому рівні. Саме тому
ініційоване Асоціацією «Куль-

Зусиллями активістів етнічних громад він
відкриється на вул. Кобилянської, 51-53, там
де вже працює літературно-виставкове кафе
«Каринтія». А відновлюватиме його будівлю
ТОВ «Ренесанс» та всі етнічні громади. Працюймо ж на будівництві разом, як Чебурашка
та крокодил Гєна, які зводили з друзями Дім
Дружби!

турний ландшафт» створення Дому Національностей
Буковини привернуло увагу
широких кіл громадськості і
викликало нову полеміку про
подальший розвиток відносин
між представниками різних
культур і національностей.
Реалізація Програми
з гармонізації міжетнічних
і міжкультурних відносин
«Магістраль толерантності»
є чудовим засобом залучення
етнічних громад до участі в
розвитку єдиного полікультурного простору. Так ми
прийшли до необхідності заснування в Чернівцях Дому
Національностей Буковини.

Перший сеанс
звукового кіно
Будівництвом Німецького
дому, який зводився у 19081910 роках, керував Ервін
Мюллер. Архітектор – Густав
Фрич. Тож наступного літа
відзначатимемо сторіччя будівлі. Сподіваюся, усім Домом
Національностей Буковини.
Показово, що Німецький
дім відвідували не тільки німці, тут проводилися різноманітні заходи представників
інших націй і народностей
краю. Зокрема, українські
товариства «Жіноча громада»,
«Товариство православних
русинок» і академічне товариство «Союз» у січні 1913 року
святкували в ньому Маланку в
музичному супроводі капели
41-го піхотного полку.
Святкові вечори, бали й
концерти влаштовували перед
Першою Світовою українські
товариства «Православна академія», «Міщанський хор».
Неодноразово тут відзначалися Шевченківські роковини.
У 20–30-ті роки в Чернівцях
працювало 8 кінотеатрів, але

перший сеанс звукового кіно
відбувся 1931-го саме у приміщенні Німецького дому.
Після виселення німців у
1940 році будинок було пристосовано до потреб нової
влади. Вже у січні 1941-го прийняте рішення «Про ремонт
Чернівецької дитячої музичної школи», де йшлося про
те, що «для переобладнання
переданого дитячій музичній
школі приміщення на вул.
Кобилянської, 47 (колишній
Німецький дім) необхідно
терміново перевести приватних мешканців до інших приміщень та фінансувати ремонт
у розмірі 20770 карбованців у
межах капітального плану витрат І кварталу на мистецтво».
Згодом ця установа стала
функціонувати як кінотеатр
«Україна».

Естафета триває

Німецький дім передасть
своєрідну естафету своєму
спадкоємцю – Дому Національностей на збереження
багатонаціональних коренів
міста та цивілізованих взаємин різних національних
груп. Дії членів Асоціації
підтримані і місцевою владою, і соціально відповідальним чернівецьким ТОВ
«Ренесанс», яким керує Алла
Литвиненко. На базі інвестиційного проекту цієї фірми
й здійснюється реставрація
будівлі колишнього Німецького дому.
У Домі Національностей
відбуватимуться конференції, семінари, «круглі столи»,
фестивалі, концерти, виставки тощо. Водночас ДНБ
стане місцем практичного
виховання міжнаціональної
толерантності, живого спілкування представників різних національностей, у ході

Естафету Німецького дому перебирає Дім Національностей Буковини.
Саме тут «Ренесанс» відновлює залу, фото якої на першій сторінці

якого й зникають негативні
стереотипи та зміцнюються
доброзичливі взаємини.
Методологічної та організаційної підтримки ДНБ
очікує і від управлінь Чернівецької ОДА і Чернівецької
міськради. Враховуючи чинні міжнародні Угоди з містами-побратимами Чернівців
і партнерами Чернівецької
області, ДНБ буде постійно
підтримувати співробітництво з національно-культурними об’єднаннями інших
держав.

населення та може служити
прикладом для всієї України.
У ХХ столітті Україна двічі
постраждала від воєн. І ми,
пам’ятаючи про це, повинні
спільно працювати на благо
всіх національностей, що
складають народ України,
відкинувши все те, що заважає нам жити у мирі і злагоді.
Це дозволить нацменшинам
стати суб’єктами міжнародних відносин, презентувати
інтереси своїх історичних
батьківщин у країні, де вони
мешкають.

Гармонія різнобарв’я

Координаційна рада
Асоціації етнічних громад
«Культурний ландшафт», до
складу якої входять керівники всіх національно-культурних товариств, закликає
до відкритої співпраці на
таких засадах: не шукати
«образу ворога», не сіяти
міжетнічний розбрат і недовіру, а будувати систему
обов’язкового взаємного поважного ставлення між усіма
членами.
Буковина – край багатонаціональний. Це сформувало
особливий характер місцевого

В’ячеслав ІЛЬЮК, голова
виконкому Асоціації етнічних

нонсенс

Щоби стати Кличком, не треба вміти битися

За 6 місяців 2009-го року ім’я
чи прізвище в Україні змінило
8317 осіб. Зареєстрована зміна
прізвищ: Феш на Феш-де-Жур,
Мірошниченко на Максвелл,
Собовий на Райнхард-Штурм,
Калінніков на Йемен, Ложичко
на Ллуусс, Сурмач на Масс,
Сенченко на Ромалі, Фрісман на
Квіточка, Гаврись на Колайдер.

Змінювали також імена: Олександра на Сумейра,
Олександр на Велі, Тетяна
на Тетяна-Констанса, Ольга
на Ендорфіна, Мар‘яна на
Деленіка, Марія на Софія
Лоуіса, Артемій на Тігран,
Людмила на Люсія, Юлія на
Лія, Яноміна на Міна, Ірина
на Ліірргммііллісс.

Крім того, зареєстровані
випадки одночасної зміни
прізвища та імені: Матюк
Тетяна на Бафет Аріана, Лавренчук Олена на Блум Моллі,
Копачук Раїса на Санті Ріта,
Снєжко Тетяна на Снєжко
Снєжана, Худан Олег на Руденко Всевид, Олешко Юрій
на Хан Малік.

Дехто змінив відверто неблагозвучні прізвища Черв’як
на Шаманський, Цап на Великанич, Песик на Новік, Жеребілов на Якимчук, Кривий
на Принцевський, Глухий на
Сірик, Носатий на Паскарик,
Губа на Вітковська, Тризна на
Мельник, Шахрай на Даль.
Традиційним приводом

для зміни імені та прізвища є
прагнення окремих громадян
стати повним тезкою відомої
особи. Наприклад, від початку року зареєстровано зміну
імен Павлова Вікторія на Ахматова Анна, Русин Олег на
Ющенко Віктор, а Буковець
Віктор став Володимиром
Кличко.
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Ревматизм – хвороба молодих?
Буковина посідає 2-ге місце в Україні за виходом на
інвалідність через ревматизм. Загалом же в Україні на
ревматичні захворювання нездужає майже кожен 4-ий
– 2,4 мільйона осіб. Невтішні й дані ВООЗ: 30% тимчасової
та 10% постійної інвалідності пов’язані з ревматизмом.
А понад 4% населення земної кулі страждає різними захворюваннями суглобів та хребта.
Ревматичні хвороби за розповсюдженістю поступаються лише хворобам кровообігу та органів травлення.
В структурі ж первинної інвалідності
і тимчасової непрацездатності хворих
вони посідають друге місце серед хвороб внутрішніх органів.

Ревматична лихоманка – у
дітей
За останні 6-7 років в Україні, на
Буковині, зокрема, захворюваність та
розповсюдженість ревматизму стабілізувалась і має, на щастя, тенденцію до
зниження. Так, приміром, кількість випадків гострої ревматичної лихоманки в
дорослого населення (в т.ч. працездатного віку) зменшилася майже вдвічі. Нині
така патологія зустрічається переважно
в дітей та підлітків 7-15 років, а в інших
вікових групах – доволі рідко (хіба, що
поодинокі випадки).
Ревматизм (хвороба СокольськогоБуйо) – системне запальне захворювання з’єднувальних тканин з ураженням серцево-судинної системи.
Як правило, виникнення гострої
ревматичної лихоманки пов’язане із
наявністю у хворого хронічних осередків інфекції верхніх дихальних шляхів
та пізньою чи недостатньою їхньою
санацією. Переважно її спричинюють
хронічний некомпенсований тонзиліт,
гайморит, фарингіт, стрептодермія,
ангіни. Як показує світовий досвід,
найбільшого успіху в первинній профілактиці ревматизму можна досягти
проведенням санітарно-освітньої роботи в дитячих дошкільних закладах,
школах, училищах і технікумах, вищих
навчальних закладах. Проводять також
профілактичні огляди населення, особливо в групах підвищеного ризику.

Бактеріальна інфекція
верхніх дихальних шляхів
Діагностика та лікування цієї
інфекції є прерогативою лікарів
загальної практики, а саме – сімейного лікаря та отоларинголога
(ЛОР-лікаря).
За наявності стрептококової інфекції необхідно призначити антибактеріальну терапію, яка є основою
первинної профілактики ревматизму.
Перевага надається антибіотикам пеніцилінового ряду.
У разі несприймання пеніцилінових антибіотиків призначаються
макроліти (еритроміцин, макропен,
азітроміцин, оларітроміцин та інші
– протягом 5 днів. Цефалоспорини
– за показами (7-10 днів).
Успіх антибактеріальної терапії залежить від своєчасності призначення
та її адекватної тривалості. Необхідно
також провести бактеріологічне дослідження матеріалу з зеву, що дає змогу
виявити В-гемолітичний стрептокок
групи А або інші мікроорганізми та
визначити їхню чутливість до антибіотиків. До отримання результатів
висіву з зеву лікування антибіотиками
слід призначати попередньо за схемою.
Не слід забувати і про санацію у стоматолога.

Вторинна профілактика

Пацієнтам, які вже перенесли гостру ревматичну лихоманку, проводять
вторинну профілактику, спрямовану
на запобігання повторним ревмоатакам і морфологічним змінам клапанів
серця.
Тривалість вторинної профілактики встановлюється індивідуально для
кожного пацієнта і залежить від того,
чи супроводжувалась гостра ревматична лихоманка ураженням серця.

Пані Лариса знає про ревматизм усе, і навіть трохи більше

Вторинна профілактика проводиться:
– не менше 5 років для хворих, які
перенесли гостру ревматичну лихоманку без ураження серця (наприклад,
артрит);
– 5 років – для хворих, які перенесли гостру ревматичну лихоманку без
формування пороку вади серця;
– більше 5 років – до досягнення 25
річного віку або протягом усього життя (для хворих, які перенесли кілька
ревмоатак).
До комплексного лікування включаються і нестероїдні протизапальні
препарати.
Лариса ГАВРИШ, завідувачка
ревматологічним відділенням обласної
клінічної лікарні

No comments
Наступ на ревматологію?!

Із запровадженням сімейної медицини спеціалізовані лікарські служби,
як відомо, зазнали скорочень. Це
зачепило і ревматологічну службу. В
окремих областях України скоротили
навіть посади ревматологів. Зрозуміло,

зазнав скорочень і спеціалізований
ліжковий фонд.
Проте слід зазначити, що
Головне управління охорони здоров’я
Чернівецької ОДА із розумінням поставилося до цього питання. Адже
серед областей України Чернівецька
посідає 4 місце за розповсюдженістю
ревматизму і 2-ге – за виходом на інвалідність через ревматизм, 3-тє – за
смертністю від серцевих недуг, 6-те
– за розповсюдженістю захворювань
кістково-м’язевої системи та сполучної тканини.
На Буковині працюють два ревматологічні відділення: міське – на базі
міської клінічної лікарні №3 (40 ліжок)
та обласне – на базі обласної клінічної
лікарні (60 ліжок). Діють 12 ревматологічних кабінетів: 4 – на базі міських
поліклінік, 1 – в обласній консультативній поліклініці, 7 – в центральних
районних поліклініках. Але залишаються незрозумілими дії окремих керівників лікувальних закладів області.
Так, зокрема, ліквідовано 0,5 ставки
ревматолога в міській поліклініці №4,
Кіцманській, Заставнівській, Герцаївській та Сокирянській центральних
районних лікарнях.

гігієна праці

Очам треба
вдосталь спати

Якщо ми знаємо, що спокійний
нічний сон дуже допомагає мозку і
здоров’ю тіла, неважко здогадатися,
що його відсутність або нестача тягне за собою значно більше проблем,
ніж просто фізична втома. Розлади
сну призводять не лише до серцевосудинних та мозкових недуг, розладів речовинного обміну в організмі,
цукрового діабету та ожиріння, але й
спричиняють хвороби очей.
Офтальмологи клініки Мейо
(США) з’ясували, що нестабільний
та недостатній сон спричиняє затуманення зору і відчуття дискомфорту
в очах – і хоча саме по собі це не здається достатньо серйозною медичною
проблемою, та коли таке явище стає

хронічним, воно здатне спричинити
достатньо серйозні вади зору.
Саме дефіцит сну називають серед
причин глаукоми – однієї з найпоширеніших хвороб, яка призводить
до незворотної сліпоти. Людина, що
постійно недосипає, може отримати
ішемічну оптичну невропатію – судинне ураження зорового нерва. Воно
характеризується раптовою безболісною втратою зору на одному оці, найчастіше це помічається щойно після
пробудження.
Відсутність спокійного сну призводить і до папилледеми – набряку
зорового нерва через підвищений
внутрішньочерепний тиск, від чого
поступово погіршується зір.

На роботі слід...
більше розмовляти

Співробітникам різних фірм та установ треба вдосталь
спілкуватися із колегами для вироблення творчого підходу
до справи, – стверджують психологи.

Незважаючи на те, що нині дуже
важливі інновації, керівництво деяких
компаній досі не може відійти від колишнього принципу: голова кожного співробітника в робочий час має схилятися над
паперами!
Утім, консалтингові фірми все частіше
радять своїм клієнтам – власникам компаній «тормосити» своїх працівників для
підвищення креативності їхнього мислення. Чималий сенс бачать експерти й у тому,
щоби надавати їм більше можливості для
творчого спілкування з колегами.
Представники американської кон-

салтингової компанії «Індустріальне
суспільство», автори багатьох свіжих ідей
з управління персоналом, переконані,
що саме креативність є головною запорукою успішного бізнесу сьогодні. Про це
говорять в усіх провідних фірмах. В епоху
гіперраціональності від усього, що хоч
трохи нагадує про ризик, відмовляються
одразу. Але співробітники будь-якої фірми
не повинні бути роботами і розвинена
креативність персоналу може створити
те, що цінується нині на вагу золота: конкурентні переваги.
Інтернет-огляд
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Ключове слово минулого номера – «Наутилус»

Ключове слово:
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на 7-14 серпня

– Чому одружені чоловіки гладшають? – Неодружений приходить додому, заглядає в холодильник, бачить що там і від горя
лягає спати. А одружений іде до ліжка, бачить що там і від горя
йде до холодильника...
■ Оголошення: «Схуднула на 22 кг. Відкрию секрет в обмін на
їжу».
■ Справжній інтелігент ніколи не висловиться про жінку, що вона
як була дурепою, так і залишилася. Він скаже: «Вона непідвладна
часу».
■ Дружина водія гупнула дверкою холодильника… і отримала монтировкою по голові.
■ – Татку, а слова ВАЖКО, СКЛАДНО й ТЯЖКО – синоніми?
– Ні, синку. ВАЖКО відмовитися від пропозиції випити, СКЛАДНО
розрахувати оптимальну дозу для випивки, а ТЯЖКО – то вже
потім…

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
Ваша активність у справах 8-го може принести гроші, а 9-10-го створити проблеми
зі здоров’ям і призвести до травм. 11-12-го
ховайтеся від неприємностей у родинному
колі, 13-14-го – час для важливих угод.

ЛЕВ
Багаті на різноманітні події 7-та 8-ме зміняться тихим сімейним щастям 9-го. 10-го
найкраще не зустрічатися з начальством.
11-го не марнотратьте, бо 12-13-го може
стати скрутно і з грішми, і зі здоров’ям.

ТЕЛЕЦЬ
Зустрічі 7-8-го матимуть несподівані наслідки: вже 9-10-го не завадить обережність
у фінансових питаннях. 12-13-го зустрічайтеся з партнерами та інвесторами, 14-го
приймайте рішення і укладайте угоди.

ДІВА
7-8-го може з’явитися можливість заробити,
але у від’їзді. Будь-що доведеться приймати
рішення 9-го. 10-11-го будьте обережні з
харчами й транспортом. 12-14-го дозвольте собі короткий відпочинок із сім’єю.

КОЗОРІГ
Не чекайте на допомогу у справах 7-8го. 9-10-го вам стане прикро від того, що
нерозсудливо витратили гроші. 11-12-го
варто вдатися до оздоровчих процедур,
прибутки 13-14-го інвестуйте в бізнес.

БЛИЗНЮКИ
7-8-го уникайте конфліктів і з’ясування стосунків. Не надто захоплюйтеся новинами 9-10-го,
натомість 11-12-го створюйте новини самі.
Знайомства в ці дні матимуть приємні наслідки,
13-14-го можна чекати на гроші.

ТЕРЕЗИ
У поїздки вирушайте 7-го, 8-9-го відпочиньте в сімейному колі. 10-11-го потішать
несподівані прибутки, 12-го можна міняти
роботу, а неодружені можуть цього дня
освідчитися. 13-14-го шукайте спонсорів.

ВОДОЛІЙ
7-8-го ймовірні травми або отруєння. 9-го дізнаєтесь про інтриги. Поїздка 10-11-го буде вдалою,
коли поїдете без супроводу. 12-13-го не варто
користуватися транспортом і витрачати гроші. 1314-го відпочиньте з коханими на природі.

РАК
7-8-го уникайте марнотратства й транспорту.
Натомість 9-го поїздка буде вдалою. 10-го підведе здоров’я, а 11-го не вистачатиме грошей.
Попри все 12-14-го на вас очікує підйом у справах, укладання угод і публічний успіх.

СКОРПІОН
7-9-го ви активно працюєте, укладаєте угоди
і розвиваєте партнерство. 10-11-го варто
зупинитися і перепочити. Адже від 12-го – ви
знов у пошуках і поїздках. 14-го є можливість
отримати невелику суму грошей.

РИБИ
7-8-го в дорозі можливі несподіванки. 9-10го доведеться приймати важливі рішення, а
від них залежатиме як складуться справи 1112-го. 13-го не залишайте напризволяще
гаманець. 14-го не бійтеся знайомитися.

Художній Музей
«В країні Арахне» Гобелени Катерини Бали (Польща) і Свави ЛУНАЙ (Франція).
«Мистецтво – спільна мова двох культур», румуно-український проект.
Пейзажі чернівецьких художників з фондів ЧХМ
Виставковий центр «Вернісаж»
Виставка дипломних і творчих робіт випускників Вищого професійного художнього училища №5.
Екскурсії
Щонеділі, 12.00: Історичний центр Чернівців. Збір біля ратуші. Довідки за телефоном 58-51-57, 52-01-21.
Кінопалац «Чернівці»
«Атака КОБРИ» – 10.00, 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15.

СТРІЛЕЦЬ
Після успіхів та прибутків 7-8-го – 9-го краще
відпочити. Від вашого вибору залежатиме,
наскільки успішно підуть справи 10-11-го. 1213-го вирішуйте сімейні справи, 14-го сміливо
виводьте свій бізнес на велику дорогу.

Палац кіно ім. О. Кобилянської
Велика зала: «Медовий місяць Камілли» – 11.00, 12.40, 14.20, вартість квитків
15-30 грн.
16.00, 17.40, 19.20, 21.00, 22.40, вартість квитків 20-35 грн..
Мала зала:«Гаррі Поттер і напівкровний принц», фентезі – 11.20, вартість квитків
20 грн. 16.00, 20.40, вартість квитків 25 грн.
«Привиди колишніх подружок» – 14-10, вартість квитків 20 грн. 18.50, вартість
квитків 25 грн.
Кінотеатр ім. І. Миколайчука
«Бій без правил», бойовик – 12.30, 17.40, 21.15.
«Льодовиковий період-3», анімаційна комедія – 16.10.
«Освідчення», комедія – 14.20, 19.30.
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