CMYK

www.versii.cv.ua

№33 (345)13.08 – 20.08.2010 року

Що з цінами?

Уроки погоди
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Податки: як житимемо
далі?

Будь професіоналом!

Сканворд, гороскоп,
афіша

Зустрічі з Вангою
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абзац
•
Нарешті у чернівецького
басейну з’явився господар, який
узяв його в оренду майже на 3 роки
та зобов’язався запустити через
півтора.
•
Через сильні зливи ввечері
11 серпня стався різкий підйом
води, понад 6 м, у річці Путила. Як
повідомили синоптики, загрози
виходу води з р. Прут на заплаву в
межах міста немає. Та все ж учора
вранці з мосту через Прут було видно, як норовиста річка «з’їла» два
ЗІЛа та легковик.
•
2,8 млн. грн. потрібні додатково для надання матеріальної
грошової допомоги потерпілим від
зсуву у селі Хорови Путильського
району з розрахунку по 100 тис. грн
власникам зруйнованих 28 будинків. Зсув площею 30 га стався там
через інтенсивні дощі у травні-липні. Припинене також транспортне
сполучення автодорогою Р-62 Криворівня-Вижниця-СторожинецьЧернівці. Прем’єр, перебуваючи
на Буковині, пообіцяв, що ніхто без
даху над головою не залишиться.
•
Обласний притулок для дітей відсвяткував 13-річчя. Нині в
ньому виховується 31 дитина, що
потрапила в складні життєві обставини.
•
Почесний консул України
в федеральних землях Карінтія
та Штірія Хорст Шумі передав 7

тисяч євро родинам, які найбільше потерпіли від червневої стихії
на Буковині. Австрійська сторона
вибрала сім сімей, три з яких мешкають у Герцах, дві – у Банченах
Герцаївського району і по одній
родині зі Сторожинецького району
та Чернівців. За часів Незалежності
Федеральна земля Карінтія, за словами Хорста Шумі, надала області
допомогу на півмільйона євро.
•
Уперше в Чернівцях відбулися міжнародні змагання зі спортивних танців «Кубок Буковини2010» в рамках чемпіонату Європи
з бальних танців. Гості-учасники
віком від 6-ти до 27 років приїхали
з Росії, Молдови, Румунії, Сербії та
Ізраїлю. Перемогу виборола пара
з Чернівців – Артур Соломович і
Валерія Чернишевська.
•
Елементи балконної сушарні обвалилися цього тижня на вулиці Червоноармійській,69. Масивна
бетонна решітка впала неподалік
входу до під’їзду обідньої пори. На
щастя, обійшлося без жертв. Але
це вже п’ятий випадок руйнування
конструкцій балконних сушарень
у Шевченківському районі. Тож
місцева влада вирішила обстежити
всі будинки, які мають такі конструкції, та за висновками фахівців
прийняти рішення про демонтаж
або реконструкцію цих балконних
елементів. Голова Шевченківської
райради просить відшукати кошти
на ці роботи в міському бюджеті.

168 територіальний центр комплектування військовослужбовцями за контрактом проводить набір громадян на військову службу за контрактом до Збройних Сил України.
На військову службу за контрактом приймаються громадяни України, які проходили строкову військову службу, та жінки віком від 18 до 40 років. На військову службу за
контрактом приймаються також громадяни призовного віку, які не проходили строкову
військову службу та мають повну середню, середню спеціальну, професійно - технічну
та вищу освіту.
Усім військовозобов’язаним, призовникам та жінкам, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом, звертатися за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 119,
Чернівецький міський військовий комісаріат.
тел.моб. 095 332 91 27, 099 734 25 65

Погода
13 серпня – 19 серпня: спекотно
13 серпня вночі +19, вдень +34... сонце максимально активне...
14 серпня вночі + 18, вдень +34... спекотно навіть у тіні...
15 серпня вночі + 19, вдень +36... небо синє-синє...
16 серпня вночі + 17, вдень +34... сонячно...
17 серпня вночі +20, вдень +31... рятуємося від спеки...
18 серпня вночі +21, вдень +34... засмагаємо...
19 серпня вночі +19, вдень +34... наберімося терпіння

Горілчана бізнеследі
У буковинських селах процвітає продаж
фальсифікованих алкогольних напоїв.
Начальник обласного відділу боротьби з економічною злочинністю УМВС Василь ПАРАЩУК розповів
про підпільний горілчаний цех, який нещодавно виявили працівники міліції.
58-річна мешканка Вижниччини влаштувала в своїй
оселі горілчаний цех. Тут знайшли 150 пляшок готової
продукції з підробними етикетками та акцизними марками і 350 (!) літрів харчового спирту. Правоохоронці

підрахували: щодня «бізнес-леді» збувала близько
4 ящиків горілки власного виробництва. Підвозити
продукцію до сільських магазинчиків та кіосків жінці
допомагала її донька.
У помешканні-цеху знайшли також 270 тис. грн
готівкою. Тож, підозрюваній не було важко виплатити
17 тис. грн застави, аби не перебувати під вартою під
час слідства. Василь Паращук розповів, що жінку очікує покарання від 5 до 10 років позбавлення волі. До
кримінальної відповідальності ця пані притягується
вже вчетверте. Три попередні судимості вона отримала
за такий же злочин, але жодного разу їх не відбувала:
закон знаходив для неї пом’якшувальні обставини.
Емма АНТОНЮК, «Версії»
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сердитий лист

Нема заяви - нема проблеми
Загубилася ж заява не денебудь, а в загальному відділі
Сторожинецької РДА, – пише до
редакції завідувач ФАП с. Ясено
Костинецької сільради Валерій
Крушницький.

«Написав листа на ім’я нового
голови Сторожинецької РДА П.М.
Брижака. В ньому розповів про ті проблеми фельдшерсько-акушерського
пункту та обслуговування селян, які
самотужки вирішити не можу. Відтак
31 травня, у день особистого прийому
головою РДА, сів на мопед і поїхав до
райцентру.
Петро Михайлович прийняв мене,
уважно вислухав. Зрештою, не для себе

ж прошу – людям потрібна медична
допомога на селі в повному обсязі. А у
нас із профоглядами жінок проблема
. Потім голова РДА сказав: коли маю
заяву у письмовій формі, треба її залишити. А він, мовляв, вивчить питання
і допоможе.
Окриленим повертався додому.
Минув місяць, другий. Я зрозумів
– щось трапилося, бо ж усі терміни
розгляду заяв пройшли!
Коли терпець урвався, поїхав до
Сторожинця. Було це 5 серпня. Протягом години шукали мою заяву в
загальному відділі РДА – не знайшли!
Чиновники розвели руками…
Зручно для них вийшло: нема заяви – нема проблеми!» . Без папірця
ти - комашка.

Будівництво ГАЕС:

Як заощадити гроші на вікенді?
■ купуй газету «Версії»
■ розгадуй сканворд
■ телефонуй до редакції (0372) 57-19-35,
щовівторка від 12.00 до 14.00
■ називай ключове слово
■ бери участь у розіграші та
ОТРИМУЙ ЗАПРОШЕННЯ НА ДВОХ ДО
ТУРКОМПЛЕКСУ «МИГОВО»!

Обережно «Приватбанк»!

для влади це – пріоритет, а для краян –
розрахунки за енергоносії
Введення в дію гідроакумулюючих
потужностей у найкоротший термін – завдання державної
ваги, один зі
с тратегічних
напрямів розвитку енергетики України.
Про це йшлося на зустрічах
із прем’єр-міністром на
буковинській
землі минулої суботи.
Тож губернатор області й
звернувся до
прем’єра з клопотанням доручити
Міністерству палива та енергетики
України прискорити добудову першої
черги Дністровської ГАЕС у складі
трьох гідроагрегатів і забезпечити
фінансування зазначених робіт.
Зі свого боку керівництво краю
особливу увагу звертає на рівень

Навіщо витрачати
гроші на вікенд?
Відпочинь у «Мигово»
безкоштовно!
«Версії» дарують своїм
читачам унікальну можливість провести
добу в комфортабельних апартаментах
туркомплексу «Мигово»!

сплати за спожиті енергоносії. Так,
станом на 1 серпня цього року споживачі області
розрахувалися
за використану електроенергію більше,
ніж на 100%,
за природний
газ – більше,
ніж на 110%.
Водночас існують проблеми
із погашенням
заборгованості
за енергоносії
підприємствами житловокомунальної
сфери. Для вирішення цієї проблеми
в області розробили план-графік погашення заборгованості за енергоносії
сферою ЖКГ. Вона повинна бу ти
ліквідована до 1 жовтня. Нині графік
виконується.
Одне слово, щоби отримати гроші в
область, треба спочатку їх віддати...

Невгамовні працівники «Приватбанку» ніяк не можуть збагнути,
що гроші треба заробляти фінансовими послугами для населення,
а не рейдерським видушуванням
невзятих кредитів з тих, кому «почастило» потрапити на око «Приватбанку». Щойно розібралис я з
подібними справами у Вижниці, де
стосовно тепер уже колишніх працівників «Приватбанку» відкрито
кримінальні справи, як до тих, хто
скаржиться на приватівців, долучилися мешканці Новоселицького
району. Наприклад, сім’я з Рідківців
розплатилася за взятий кредит ще
2 роки тому (про що є всі належні
квитанції), а тепер з них вимагають… погасити кредит. На жаль,
п е р е с іч н і гр о м а д я н и н е з а в ж д и
знають, як можна захиститися від
нахабного здирства. На захист ображених банком у черговий раз стала
чернівецька обласна організація ВО
«Свобода».
«Версії» й надалі повідомлятимуть громадян про подібні зловживання і можливі засоби боротьби з
ними.

До смерті
ходив у
синагогу
На 105-му році пішов
з ж и т тя н а й с та р і ш и й
ч е р н і вч а н и н Цо л і к
Ха й м о в ич З і с і л і с .
Народився довгожитель 17
жовтня 1905 року в Хотині у
родині рабина місцевої синагоги. Під час війни потрапив до гетто. Перебуваючи в
концтаборі на Вінниччині,
працював у шахті. Після війни
був кантором у чернівецькій
синагозі.
Цолік Хаймович, аж доки
йому не виповнилося сто років, двічі на день відвідував
синагог у і навіть піс ля с торічного ювілею щосуботи ходив
т уди молитися.
На сьогодні у Чернівцях залишилося 8 мешканців, яким
понад 100 років, – повідомила
прес-служба міської ради.

акценти тижня

Буковині спекотно або Уроки від погоди

Об’їзну поки що треба
об’їжджати

Будівництво другої черги путівця
навколо Чернівців завершене, але їздити новеньким асфальтом нинішньої
спеки не дозволяється: мовляв, піде за
колесами. Планувалося, що новробудову відкриватиме Віктор Янукович до
70-річчя області. Президент не прибув,
а прем’єр дорогу відкривати не став
– через спеку.
З легкої руки Миколи Яновича відмовимось від принципу Йосипа Віссаріоновича будь-що захопити місто до
конкретної знаменної дати? Натомість
голова уряду пообіцяв, що будівництво
третьої та четвертої черги об’їзної дороги – справа найближчого часу. А їх
уже точно відкриє Янукович.

Ліси під забороною
Голова Чернівецької ОДА підписав розпорядження про створення

оперативного штабу з координації дій
та мінімізації можливих негативних
наслідків надзвичайних ситуацій,
пов’язаних із пожежною небезпекою
нинішнього року. Через тривалу спекотну погоду на Буковині існує загроза
виникнення надзвичайної ситуації. З
природними чинниками вдіяти нічого
не можемо, але людський фактор взяти
під контроль цілком можливо.
Одже, надзвичайний стан пожежної
небезпеки в області передбачає:
* відмову від лісових прогулянок,
збирання грибів та пікніків, а надто від
розведення вогнищ і паління в лісі;
* призупинення мис ливського
сезону;
* заборону спалювання стерні,
бур’яну, сміття, своєчасне прибирання
скошеної вздовж дороги і пішохідних
доріжок трави;
* обладнання у садових товариствах
і кооперативах місць для складування
твердих побутових відходів і своєчасне
їхнє вивезення;

* установлення шлагбаумів на в’їздах до лісових масивів;
* цілодобовий контроль з охорони
й захисту лісів.
Крім того, посилено режим чергування відповідних структур і підрозділів, і готовність усіх резервів до
пожежогасіння; здійснено ряд заходів
у медичних установах з готовності
надання допомоги потерпілим від
пожеж..
Краян інформуватимуть про усі
випадки виникнення пожеж, їхні причини, масштаби й наслідки. Вживатимуть жорстких заходів до порушників
пожежної безпеки.

Літнє весілля в
Мамаївцях:
12 отруєнь, 2 хворих на сальмонельоз
До інфекційних відділень Чернівецької обласної та дитячої клінічної
лікарні з ознаками харчового отруєння

госпіталізовано 12 осіб, серед них 3
дитини (усі – мешканці Магали Новоселицького району), які у Мамаївцях
Кіцманського району в кафе-барі
«Смерека» святкували весілля. Загалом
на святкуванні було 180 осіб. Характерно, що більшість потерпілих – найближчі до родин молодят гості, які
наступного дня «догулювали» й споживали залишки харчів. Хіба не підказує
здоровий глузд, що не варто спекотної
пори замовляти гучні весілля і збирати
після кількох годин, за нашою традицією, те, що залишилося на столах, тобто
поза холодильником? Багато хто ще й
добре затягує паска, щоби запросити
усіх родичів, друзів і потрібних людей
на сімейні урочистості.
– Фахівці РайСЕС виконують належний комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. У 2
хворих виявлено сальмонельоз, – зазначили в центрі пропаганди ГУ МНС.
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»
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Наркота у
ширвжитку
Троє жителів Чернівців та
Чернівецької області від 20 до
22 років у квітні-серпні поточного року займалися поширенням наркотиків, в тому числі у
розважальних закладах.
Правоохоронці вилучили
в них 200 г амфетаміну, 22
дози «екстазі», 1 марку ЛСД
і 3500 грн. На чорному ринку 1 г амфетаміну коштує
250 грн, 1 таблетка «екстазі»
– від 50 до 100 грн, ЛСД
– близько 100 грн. Вилучено
також «Опель», на якому
перевозилися наркотики. 9
задокументованих епізодів
кваліфіковані як незаконне
виробництво, придбання,
зберігання, перевезення чи
збут наркотичних засобів,
психотропних речовин або
їхніх аналогів, вчинені за попередньою змовою групою
осіб. Двох членів злочинного
угрупування уже заарештували та помістили в ізолятор тимчасового тримання.
Раніше ніхто із затриманих
засуджений не був.
20-річний чернівчанин без
певних занять торгував марихуаною
За оперативною інформацією відділу з боротьби з незаконним обігом наркотиків
викрито особу, що займалася
зберіганням, виготовленням,
розповсюдженням, перевезенням марихуани, макової
соломки та опію. Користуючись власним «юним» віком,
хлопець крутився з наркотичними засобами поблизу
навчальних і розважальних
закладів Чернівців, вишукуючи «клієнтуру». Наркодилера затримали «на гарячому»
при спробі реалізувати деяку
кількість марихуани. В авто
юнака знайдено макову соломку, опій та марихуану.
Яку кількість наркоти він
встиг розповсюдити, наразі
встановлюють слідчі.
Підпільна лабораторія
виготовляла екстракційний
опій
Затримано 34-річного
чоловіка та 36-річну жінку,
які раніше вже мали проблеми із законом саме через
розповсюдження наркотичного зілля. У власній оселі
вони влаштували справжній
наркопритон, де не тільки виготовлялося зілля на продаж,
але й можна було його безпосередньо вжити, заплативши
«належне». У них вилучене
лабораторне обладнання для
екстрагування опію з макової
соломки, шприци з голками,
спиртівки тощо.
Підозрювані взяті під варту, вони перебувають у чернівецькому слідчому ізоляторі.
За матеріалами СЗГ УМВС в
Чернівецькій області

У супермаркетах дешевше,
ніж на ринках!
Шановні буковинці,
інспекція з контролю за
цінами має для вас дві
новини: хорошу й погану.
Почнімо з поганої, аби
приберегти приємніше на
потім.
Новина погана:
За даними моніторинг у
ц і н , н а 1 6 % п од о р ожч а л а
гречка, на 2,3% цукор. Поповзли вгору ціни на макаронні вироби та хліб.
Новина гарна:
деякі продук ти дешевшають!
За нинішній липень на

кільк а відсотків подешевшали: манна крупа, рис,
к у р яти н а та со н я ш н и ко в а
олія. На Буковині зафікКожен споживач може вимагати від підприємця перелік
документів, серед яких оптова
накладна на товар. Нескладно
вирахувати вартість продукції:
до відпускної ціни додати 12%.
Якщо сума вийшла більшою,
тоді треба звертатися до інспекції з контролю за цінами!
совані нижчі від середніх в
Україні ціни на варену ковбасу, рис, сметану, свинину
та сало.
О к р і м то го , н ач а л ь н и к

В період необгрунтованого
зростання цін фахівці радять
купувати продукти в супермаркетах, адже там дешевше,
ніж на ринках!
державної інспекції з контролю за цінами у Чернівецьк і й о б л а с т і В і к то р Л а щ а к
запевнив, що найближчі три
місяці на Буковині ціна на
хліб буде стабільною.
Державна інспекція з
контролю за цінами запевняє, що докладатиме максимум зусиль, аби не допускати незаконного підвищення
цін на продукти!
Емма АНТОНЮК, «Версії»

інформує облрада
Кошти з цільового фонду – комунальним
закладам охорони здоров’я
Голова обласної ради Іван
ШИЛЕПНИЦЬКИЙ підписав розпорядження про
виділення коштів з цільового
фонду обласної ради. Згідно
з цим рішенням, Головному
управлінню охорони здоров’я обласної державної
адмініс трації виділено 99
тис.грн. Їх спрямували на

придбання медичного обладнання для Чернівецького
обласного клінічного онкологічного диспансеру, який
є об’єктом спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області.
Автоматичний імуноанал і з ато р m i n i -V I DA S , я к и й
буде придбано для цього

лікувально-профілактичного
закладу, дозволить значно
прискорити проходження
громадянами імуноферментних досліджень (онкомаркерів) і суттєво розширить
діапазон таких досліджень
для пацієнтів обласного клінічного онкологічного диспансеру.

Моральне здоров’я буковинців –
спільна справа влади та громади
Голова обласної ради Іван
ШИЛЕПНИЦЬКИЙ відповів
на лист голови Національної
експертної комісії України з
питань захисту суспільної моралі Василя КОСТИЦЬКОГО
стосовно необхідності посилення профілактичної роботи
для запобігання поширення
СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління і наркоманії в Україні,
використовуючи розміщення
відповідної соціальної реклами на вільних зовнішніх
носіях. Зокрема, керівник
крайового парламенту поін-

формував голову Національної експертної комісії про
заходи, які вживаються Чернівецькою обласною радою для
вдосконалення роботи у сфері
захисту суспільної моралі.
У листі-відповіді йдеться
про шляхи реалізації Комплексної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та
підтримки ВІЛ-інфікованих і
хворих на СНІД в Чернівецькій області на 2009-2013 роки.
Ця програма, затверджена
рішенням 33-ї сесії обласної

ради у грудні 2009 року, передбачає і проведення на теренах
краю соціальної рекламної
кампанії на зовнішніх носіях
із питань профілактики захворювань на ВІЛ/СНІД та
пропаганди переваг здорового
способу життя.
Водночас, як зазначається
в листі голови облради, надання дозволів на розміщення
зовнішньої реклами, згідно з
законом України «Про рекламу», перебуває у компетенції
виконавчих органів міських,
селищних та сільських рад.

На колегії Чернівецької обласної ради
Чергове засідання колегії
Чернівецької обласної ради
під керівництвом її голови Івана ШИЛЕПНИЦЬКОГО відбулося 11 серпня
2010 року. В роботі колегії
взяв участь голова облдержадміністрації Михайло
ПАПІЄВ. Члени колегії
затвердили порядок денний
і регламент роботи 39-ї сесії
Чернівецької обласної ради
V-го скликання, яка відбудеться 19 серпня 2010 року
в приміщенні сесійної зали
Чернівецької облради (м.
Чернівці, вул. Грушевського,1).
На розгляд сесії внесено
такі питання: 1. Про зага л ь н и й с к л а д ( к і л ь к і с т ь
депутатів) Чернівецької об-

ласної, районних та міських
рад області VI-го скликанн я . 2 . П р о з атв е рд же н н я
Комплексної програми
реформування і розвитку
житлово-комунального господарства Чернівецької області на 2010-2014 роки. 3.
Про затвердження проекту
«Підвищення т урис тичної
приваб ливос ті та формування позитивного іміджу
Чернівецької області через
впровадження новітніх методів у музейно-краєзнавчу
роботу». 4. Інше.
На сесію запрошуються
народні депутати України від
Чернівецької області, голова
та заступники голови обласної державної адміністрації,
голови апеляційного, госпо-

дарського та окружного адміністративного судів Чернівецької області, прокурор
облас ті, голови районних
рад та районних державних
адміністрацій, Чернівецький
міський голова та секретар
Новодністровської міської
ради, голова облпрофра ди, 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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Анатолія
КАФАНОВА
Замість пенсії – до
армії
Як людина зацікавлена,
хочу долучитися до ініціативи уряду з реформування
пенсійного законодавства. А
саме: пропоную збільшити
термін строкової служби до
5 років. Яким боком це стосується пенсій? Поясню. І
прошу шановних призовників заспокоїтися, – їх це не
торкнеться. Адже призивати
передбачається у 60 років. Бо
люди, які не отримають сподіваної пенсії, охоче підуть на
державне утримання, а після
дембеля одразу й на пенсію.
У боєздатності такого війська
– не сумнівайтеся. Адже
наша доктрина оборонна,
наступати не доведеться. А з
позиції, вірю, не рушимо ані
кроку назад. Бо не зможемо:
сил не вистачить.
Більше того, з таким особовим складом можна подумати і про бойові дії, адже
це кращий спосіб утилізувати
застарілі арсенали, ніж підривати Новобогданівку чи
Лозову. А внаслідок таких
кроків і навантаження на
Пенсійнимй фонд зменшуватиметься. Воювати ж
можна було б, наприклад, на
острові Зміїному. У ролі візаві, гадаю, не проти виступити
греки, адже в них теж проблеми з пенсійним фондом.
Раджу також поставити на
першій лінії оборони остеохондрозників – вони нікуди
не рухнуться. А ревматиків,
скажімо, – на середню лінію,
бо вони більш реактивні,
непередбачувані. Зрештою,
концепцію ведення таких бойових дій ще треба продумати. Але обов’язково записати
– бо склероз, знаєте...
Ск ажете, що Зміїний
ніхто не захоплював? Але
чомусь знадобилося же захищати наш газоносний
чорноморський шельф у
Європейському суді і таким
чином навіть позбутися його
чималої частини?! Тож, можливо, внаслідок бойових дій
на тому ласому шматочку
території Україні вдасться
легітимно позбутися і решти.
Не безкорисливо для когось,
звичайно...
А починати, певно, треба
десь під осінь, щоби спека
поменшала. І щоби артеріальний тиск не так скакав...
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Чернівецька область відзначила іменини – 70
Здобутки є, перспективи будуть
Однак свято стало
приводом до серйозної
роботи. Прем’єр-міністр
Микола Азаров зустрівся,
як колись казали, з
господарським активом
області, провів наради,
дав доручення...
Головні урочистості з нагородами кращих буковинців за
їхню працю на благо України,
серед яких були навіть доярка
і багатодітна мати – організатор інтернату сімейного типу,
відбулися у Мармуровому залі
університету. Щоби присутні
та високий гість почувалися комфортно, встановили
кондиціонери. У прихильників старовини та пам’яток
архітектури, м’яко кажучи,
відпали щелепи. Щоби поставити крапку на негативі,
зауважу, що у прем’єра не
вельми грамотні спічрайтери,
що спричинило численні коментарі в інтернеті стосовно
історичного підґрунтя його
святкового виступу.

Робота, робота і
ще раз робота

Одразу після урочистостей
відбулася нарада, присвячена
роботі житлово-комунальної
галузі у новому опалювальному сезоні. Серед іншого, як
пояснив прем’єр, регіональній владі слід невідкладно
провести роз’яснення нового

механізму отримання субсидій. Щоби мешканці, які
потребують доплат за комунпослуги, знали, що тепер вистоювати у чергах за довідками
не доведеться, а нарахування
субсидій здійснюватиметься
автоматично. Зрештою, вже
нині 203 тисячі пенсіонерів

Буковини отримують відповідні листи.
Для нормального та повноцінного функціонування підприємств ЖКГ і бюджетних
установ у місцевих бюджетах
на поточний рік передбачено
майже 325 млн. грн. Ці кошти
підуть на капремонт житлового фонду, утримання теплових
мереж і водопровiдно-каналiзацiйного господарства тощо.
Цього року місцеві бюджети
області повністю забезпечені
асигнуваннями на виплату
зарплати працівникам бюджетних установ, проведення розрахунків за спожиті

енергоносії та комунальні
послуги.
Микола Азаров відповів
журналістам і на запитання,
чому й досі не відкрито рух
новою об’їзною, хоча роботи на ній, як підкреслив
на урочистостях голова облдержадміністрації Михайло

Папієв, повністю завершені.
Прем’єр пояснив, що новий
асфальт потребує певного технологічного циклу і пустити
транспорт об’їзною можна
буде уже найближчим часом,
коли знизиться температура
повітря.

Хліб не
подорожчає?

Йшлося також і про те, що
на українців не чекає подорожчання хліба. Микола Азаров зазначив: жодних підстав
для зміни ціни на цю продукцію першої необхідності зараз
немає. Тим паче, що запаси

зерна придбані за старими
цінами.
Попри те, Михайло Папієв
звернувся до Миколи Азарова
із клопотанням про виділення
області продовольчого зерна.
Бо основна маса врожаю не
відповідає стандартам і не
може використовуватися для
випікання хліба. Це ставить
під загрозу виконання завдань
із заготівлі продовольчого
зерна для регіональних потреб
та створює проблему забезпечення Чернівецької області
хлібом. Тож губернатор і звернувся до Прем’єр-міністра
України щодо можливості
переміщення 20-25 тис. т продовольчого зерна Аграрного
фонду України чи Державного
комітету України з матеріального резерву інших областей
на Неполоковецький комбінат хлібопродуктів.

Сам на сам
з бідою не
залишимо

Подальша урядова допомога потерпілим від стихії
посідала чільне місце у чернівецьких спілкуваннях Азарова. Микола Янович зазначив,
що місцева влада має зробити
все, щоби до холодів люди
не залишилися без даху над
головою. Необхідні на це кошти голова Кабміну Буковині
пообіцяв.
Крім того, наголосив
прем’єр, «абсолютно всі сім’ї,

будинки яких постраждали під
час повеней і зсувів, восени
мають мати дах над головою,
тепло, і щоби діти пішли до
школи». Він доручив голові
облдержадміністрації взяти
це питання під особистий
контроль. Голова Уряду підкреслив, що всі необхідні
кошти для будівництва будуть
виділені вчасно. До речі, на
переконання зверхників, 100
тис. грн повинно вистачити
на вартість робіт і будматеріалів тим, хто підніматиме нові
хати, бо, приміром, у Європі
потерпілим від стихії виділяють значно менше, підкреслив
губернатор краю. Водночас
прем’єр наголосив: люди мають знати, що влада не залишить їх наодинці з бідою.

Програма
протидії стихії

Але при цьому прем’єрміністр зупинився на уроках
цьогорічної повені: «Ми знову констатуємо: руйнівних
нас лідків стихійного лиха
значною мірою можна було
б уникнути. Фаховий аналіз
свідчить про системні прорахунки в роботі із захисту від
стихії, допущені у попередні
роки. Тому, щоби забезпечити людям та інфраструктурі
надійний захист від паводків,
Уряд розробляє комплексну
державну програму запобігання руйнівним наслідкам
стихійних лих».
Закінчення на стор.16

хто в місті господар?

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

У Герці стане світліше, чистіше і... ширше!

Сподівається мер містечка Василь Скрипкару
З історії міста:

Уперше Герца згадується
в румунській грамоті 1437-го
року. Тоді вона була феодально залежною і лише 1732 року
стала торговим містечком. У
1775-1777 роках Герца була
п і д в л а до ю А в с тр о - Уго р щини, але від 1777-го знову
перейшла у володіння Румунії. Того ж року місто набуло
статусу крайового центру Буковини, що стало поштовхом
для розвитку, заселення та
благоустрою.
Напередодні Другої Світової війни в місті проживало
8,45 тис. мешканців. У перші
дні війни місто було майже
усе зруйноване. Після визволення його відбудували,
але чисельність населення не
відновилася.

Досьє «Версій»
Міський голова: Василь
Скрипкару. Народився 1973
року. За освітою – інженертехнолог.

Особливі прикмети: практичний, ввічливий. Справляє враження невиправного
оптиміста.
Знайомство:
При зустрічі Василь Васильович ретельно перевірив моє посвідчення. Довго
і методично розпитував про
мету візиту. Щиро здивувася
такому «диву техніки», як
диктофон. «Навіть так?» – захоплено запитав він, побачивши невеличкий пристрій,
що записує.
– Чим живе Герца сьогодні?
– Оговтується після стихії. Від негоди постраждало
120 (!) будинків. 27 – першої категорії, зруйнованих
повністю, 85 – другої і 80
– третьої. Серед потерпілих
переважно пенсіонери.
– Якою була ситуація одразу після стихії? У людей не
почалася паніка?
– На щас тя знайшлос я
багато охочих допомог ти.
МНС-ники та військові ро-

били все, що було в їхніх
силах. Нині приймаємо гуманітарну допомогу для постраждалих: цукор, консерви,
посуд, цукерки, мінеральна
вода...
– Де мешкають постраждалі?
– Більшість – у своїх родичів. Багатьох людей переселили до районної лікарні.
Всі вони написали заяви на
отримання нових земельних
ділянок, адже бояться повертатися до затопленої місцевості. Міська рада не має
земельного резерву, тож ми
хочемо викупити у когось паї
– 2-3 га, змінити їхнє цільове
призначення і віддати людям
під будівництво. Доведеться
надіслати відповідний запит
до Верховної Ради.
– Щодо питань комунальних: чи є гострі кути у цій
сфері?
– Вода подається погодинно, бо в місті нема очисних
споруд. А водогін збудований
ще 1954-го року. Але нині ми

замовили проект очисних
споруд. Тож сподіваємося,
що ситуація покращиться.
– Чи привабливе містечко
для інвесторів? Воно найменше в Україні...
– Ми виграли інвестиційний проект на 10 тис. доларів
на вуличне освітлення. За
рахунок Фонду соціальних
інвестицій зведений корпус
середньої школи. За всіма
європейськими стандартами
обладнане міське сміттєзвалище: 90% оплатив фонд,
1 0 % к о ш ті в – з м і с ь к о го
бюджету.
Найгос тріші проб леми
у нас із землею – місто не
росте. Потрібна земля, щоби
віддати людям під забудови.
Для цього необхідно змінити
межу Герци, тобто «розширити» містечко.
Ремарка авторки:
Під час інтерв’ю до кабінету мера зайшов чоловік,
певне, працівник м іської
ради. Їхній короткий діалог
звучав приблизно так:

– Я зайнятий, – показуючи на диктофон, каже пан
мер
– Молода дєвочка сидить,
то, канєшно, заянйтий, – іронічно усміхаючись у мій бік,
говорить новоприбулий.
– Це нахабс тво, – обурююся я недоречному, як
мінімум, а як максимум –
сексистському жартові чиновника.
– Н іч о го с тр а ш н о го , –
знизує плечима нахаба, якому
так непощастило: некоректно
пожартував з гендерно-чутливою журналісткою.
Тож наберуся«нахабства»,
порадивши Василю Скрипкару провести для своїх колег гендерні студії. І нехай
скептики іронічно не по сміхаються, бо кожна жінка,
незалежно від географічної
точки проживання, не має
чути подібних стереотипних
«підколів» у свій бік. Навіть,
якщо в Герці слова «гендер»
ніхто й не чув...
Емма АНТОНЮК, «Версії»
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Податкова реформа: рушій чи гальма

або «Шо такоє податкові канікули?»
Це наївне запитання підприємців розворушило
учасників дещо млявого і заформалізованого спочатку
«круглого столу», скликаного обласними податківцями
для обговорення проекту податкового та митного
кодексів.
Подібні заходи вже
відбулися на Одещині,
Хмельниччині, Київщині. На щастя, в нас не
сталося, як у сусідній області, де на спілкування
з 200 податківцями запросили аж… 11 підприємців! Узагалі-то це була
вже третя за останній
тиждень зустріч у Чернівцях стосовно проекту податкового кодексу.
Спочатку його презентували журналістам, на
завершення обласної
«кампанії» – обговорювали з громадськістю і
приймали від неї пропозиції. А між цими двома
подіями голова Комітету
захисту підприємництва
при Опозиційному уряді
Оксана Продан скликала
прес-конференцію, навіть її часом була готова
поділитися з опонентами, аби платники податків отримали якомога
об’єктивнішу інформацію. Попри завчасне оголошення, влада на ініціативу пані Оксани не відгукнулася. Отож, кожен
скористався своїм часом
і правом оприлюднити
власне бачення нового проекту податкового
кодексу і подати пропозиції, які будуть якщо не
враховані, то принаймні
оприлюднені днями на
міжрегіональному обговоренні у Львові.
Податківці прозвітували про корисні, на їх
погляд, нововведення,
пропоновані у проекті податкового кодексу. Серед
них:
у розділі ІІ «Адміністрування податків,
зборів (обов’язкових
платежів)» – 2-рівнева
система оскарження рішень контрольних ор-

ганів замість 3-рівневої;
затвердження на рівні
закону умов повернення
помилково/ надмірно
сплачених грошових
зобов’язань платника;
альтернативна форма обліку за серією та номером
паспорта для громадян,
які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від
прийняття податкового
номера; прозора і чітко
регламентована система розстрочення та відстрочення податкового
боргу; мінімальний та
максимальний граничний розмір податкової
застави в залежності від
розміру податкового
боргу; ризико-орієнтована система відбору
платників податків для
проведення податкових
перевірок; звільнення
від нарахування пені під
час адміністративного
оскарження в разі продовження терміну розгляду скарги платника за
рішенням контрольного
органу тощо;
у розділі ІII «Податок на прибуток підприємств» – поступове
зниження ставки податку до 20%; спеціальні
інвестиційні пільги у вигляді податкових канікул
для новостворених підприємств; переведення
страховиків на оподаткування прибутку за загальними правилами із збереженням комбінованої
системи сплати податку
на 3 роки; окремий облік
по відокремлених підрозділах – «сегментах» і
сплата податку за їх місцезнаходженням поряд із
збереженням консолідованої сплати; скасування
сплати авансових внесків
при виплаті дивідендів

для окремих тично він написаний «під теми виробництва. Просуб’єктів, зо- них». Податкові органи понується дуже багато
крема, фізич- отримують право на по- обмежень: платниками
них осіб тощо;
запланові перевірки на єдиного податку не моу розділі V підставі отриманої ними жуть бути ті, хто торгують
«Податок на інформації. Тож підпри- з одного торгового місця,
додану вар- ємцю вже не можна буде як і всі, хто обслуговують
тість» – доповнення не допустити їх до пере- торгівлю (від вантажнипереліку осіб, яким на- вірки, мотивуючи, що ків до тих, хто утримує
даються путівки на сана- не вийшов 10-денний вбиральні…).
торно-курортне лікуван- термін попередження
З остаточної редакції подат- про неї,
ня, оздоНизку пропозицій до
ровлення кового кодексу зник податок адже час- проекту податкового кота відпо- на розкіш.
тота поза- дексу внесено спільними
чинок на
планових зусиллями підприємців,
території України без перевірок необмежена.
керівників крупних підПДВ, інвалідами та діСеред останніх – «за- приємств, представників
тьми-інвалідами; звіль- прошувати» платника профспілок, Держкомнення від оподаткування в податкові органи, підприємництва, гроПДВ поставки будівель- здійснювати перевірки, мадських організацій
но-монтажних робіт з обстеження тощо. Пе- і голови Комітету забудівництва доступного редбачене покарання у хисту підприємництва
житла та житла, що буду- вигляді обмеження ви- при Опозиційному уряді.
ється за державні кошти; даткових операцій, коли Серед них були такі.
віднесення до категорії платник надав на вимогу
Ск ас увати норму
платників ПДВ юридич- податківця недостатню про підняття ставки на
них осіб, що знаходяться чи неповну інформацію, податок на прибуток з
на спрощеній системі за невиконання вимог 2015 року; передбачити
опозагальні вимоги для піддатУ новому податковому кодексі податок приємців, які здійснюк у - на автомобілі зростає:
ють інвестиційні проеквандля автомобілів від 1000 до 1500 кубиків ти, а не надавати пільги
н я , – на 25%; від 1500 до 1800 куб.– на 40%, від за окремими рішеннями
облі- 4500 до 5500 – усього на 12,5%, від 6500 – уряду в кожному вику та на 50%. Невеликий і недорогий автомобіль падку; відкласти у часі
з в і т - оподатковується, як розкіш, а розкішний обов’язкове запровадження касових апараності – лише як засіб пересування?
тів; ввести прогресивну,
а не пропорційну шкалу
суб’єктів малого підпри- податківця. Зате обов’яз- оподаткування фізичних
ємництва; дозвіл ввози- ків у підприємців - 13, у осіб; скасувати подвійне
оподаткування профти на митну територію контролерів – тільки 7.
спілкових внесків, з яких
України без
У платників податків занадається матеріальна
сплати ПДВ
допомога чи відшкодук у л ь т у р н і лишається 11 прав, коли в
вання на лікування члецінності, ви- контрольних органів – 41
нам профспілок тощо.
готовлені 50 і право.
Натомість обов’язків у
більше років
А запитання підпритому; дозвіл підприємців – 13, коли у
ємців «Що ж таке повітчизняним контролерів – тільки 7.
даткові канікули?» – не
підприємствам при імпорті осноО з н а й о м и т и с я з таке вже й наївне, як
вних фондів, що не ви- проектом податкового здається на перший поробляються в Україні та кодексу (понад 500 сто- гляд. Адже формально
ввозяться для викорис- рінок тексту) за кілька передбачені «податкові
тання в господарській відведених владою на це канікули» для тих, хто
діяльності, надавати мит- днів – нереально. Кодекс торгуватиме на ринках і
ним органам простий пропагується як уніфі- надаватиме побутові повексель по сплаті ПДВ, кований, але там немає слуги фізичним особам,
підтверджений банком уніфікації, а є безліч від- реально означають, що
платити доведеться…
шляхом авалю; поступо- силок на інші норми.
ве зниження ставки ПДВ
Розділ 1, ст. 5 твер- більше! Платника, якого
до 17% тощо.
дить, що кодекс є першо- позбавляють обов’язку
Голова Комітету за- черговим відносно інших платити за патент, воднохисту підпри- законодавчих актів, а ті, час зобов’язують платити
ємництва при що йому суперечать – не вже більшу суму – але
Опозиційному чинні! На щастя, хоча б у до Пенсійного фонду.
уряді Оксана Конституції прописано, І хоча «податки» – це
П Р О Д А Н що вона все-таки є Осно- зовсім інша сфера, ніж
«пенсійні внески», як
(адвокат, ко- вним Законом…
лишній аудиТермін зберігання стверджують податківтор і підпри- бухгалтерських доку- ці, та пенсійні внески
ємець) зазна- ментів збільшується від зобов’язані сплачувати
тепер і ті підприємці,
чила:
3 років до 7.
які отримують пенсію за
– Цей
податковий
Введенням права за- віком чи по інвалідності.
кодекс дає стосування «звичайної То, скажіть, хіба не однаподатківцям ціни» між платниками ково, як назвати спосіб,
значно біль- різних систем оподат- яким держава відбирає у
ше прав, ніж кування «спрощенців» вас ваші кровні гроші?
Маріанна АНТОНЮК, «Версії»   
раніше. Фак- просто викидають з сис-
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Завести книгу обліку перевірок. По-перше, щоби мати власну
статистику, а по-друге, щоби
відсікати незаконні перевірки
(«самодіяльний» перевірник відмовиться реєструватися в книзі).
Розмір обов’язкових внесків
до Пенсійного фонду обчислюється платниками єдиного та фіксованого податків. Розмір внеску
повинен бути не меншим 33,2%
від розміру мінімальної заробітної
плати, а при визначенні доплати
слід відняти від внеску ту частину
єдиного чи фіксованого податків,
які автоматично перераховуються
до пенсійного фонду.
Так, при сплаті єдиного податку у розмірі 200 грн на місяць
підприємцю буде необхідно доплатити за липень 294,82 – 84 =
210,82 грн мінімально, за жовтень
301,12 – 84 = 217,12 грн мінімально, за грудень 306,10 – 84 =
222,1грн.
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•
Хотілося б розглядати податковий кодекс, який розробляли
підприємці, а доводиться розглядати
той, що розробляв Мінфін...
•
Вдосконалення потребує
не тільки податкова система, а й
податкова служба.
•
Купив я «Урядовий кур’єр»,
відкрив у ньому податковий кодекс
– а там 83 сторінки дрібним шрифтом… Що мені після того снилося
– не питайте… Виходить, що є великий бізнес, і ми йому заважаєм, як ті
мурашки, що в капці залазять…
•
Я вас, як чиновника, розумію: ви маєте завдання це діло
(податковий кодекс– ред.) «пропхати»…
•
А я не згідний з тим, що
податківці хочуть «проштовхнути»
цей кодекс. Там нагорі буде дана
команда: «голосувати» чи «не голосувати». І будь тут хоч тисячі на
цьому обговоренні – нічого від нас
на місцях не залежить…
•
Ви тут у податковій працюєте зранку до ночі, і в суботу приходите і «наповнюєте» бюджет, то може
не треба: нема вже що витискати з
підприємців…
•
Як це не дивно, наша надія
сьогодні – на податкові адміністрації, які збирають пропозиції…

Свої пропозиції щодо
проекту податкового
кодексу можна подати
за телефонами: (0372)545-576; (03722) 7-25-51
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україна
тиждень, що минає

7 серпня
– Країну зобов’язали обговорити проект Податкового кодексу.
Нагадуємо: це 83 сторінки в газеті
«Урядовий кур’єр».

8 серпня

– На Київщині легковий автомобіль потрапив під пасажирський
потяг. Загинули 3 людини.

Версії
Черновецький – рекордсмен
за тривалістю відпусток
Ст о л и ч н и й г р а д о н а чальник б’є всі рекорди за
тривалістю відпустки. Востаннє Леонід Черновецький
з’являвся у стінах КМДА
в червні (!) нинішнього
року.
Де н а р а з і п е р е бу в а є
київський мер, для усіх

вернувся зі Швейцарії, але
зараз його в Україні точно
немає.
Марними виявилися й
спроби телефонувати до
найб лижчих соратників
Черновецького: мобільні
Ірени Кільчицької, Анатолія Голубченка та Олеся

9 серпня

– У Тернополі викрито викладачів ВНЗ, які під виглядом виробничої практики посилали студентів за
кордон на примусові роботи, практично в рабство

10 серпня

– Міліція затримала двох чиновників КМДА за підозрою у розкраданні 2,5 млн гривень.

хронограф

8 серпня

1919 – Уряд УНР у Кам’янці-Подільському обговорив питання про
єврейські погроми і ухвалив ряд заходів по боротьбі з ними: притягнення до відповідальності командирів
частин, де допущені погромні дії,
боротьба з погромною агітацією, в
тому числі і серед повстанців і т. ін

14 серпня

1983 – на першому чемпіонаті
світу з легкої атлетики у Гельсінкі
19-річний український спортсмен
Сергій Бубка став чемпіоном світу в
стрибках з жердиною.
Народився: Володимир Мунтян,
український футболіст (1946).

15 серпня

Народилася: Лілія Подкопаєва,
українська гімнастка (1978).

17 серпня

1245 – у битві поблизу галицького міста Ярослава Данило Галицький розгромив угорське військо і
покінчив з боярським спротивом у
Галицько-Волинському князівстві.
1969 – «Карпати» (Львів) стали володарями Кубку СРСР

18 серпня

Народилися: Бела Руденко, українська оперна співачка(1933), Василь Герасим’юк, український поет,
шевченківський лауреат (1956).

19 серпня

1992 – У Києві почав роботу I
Всесвітній форум українців.
Народилася: 1950 – Ольга Басистюк, співачка, народна артистка
України

20 серпня

1925 – Шевченкова гора в Каневі
проголошена державним заповідником

На серпень припадає пік
відпусток і дорожньо-транспортних пригод.
Деякі українські автотраси
буквально зал иті к р о в ’ ю .
Ті, хто їздив з
Києва до Одеси, не могли не
помітити 40кілометровий
відрізок траси
бездоганної
якості з хрестами, вінками та
пам’ятниками обабіч.
Хлопці-мажори, помічники депутатів, онуки міністрів
– одвічна проблема інспекторів ДАІ, які працюють на
цій дорозі.

– «Контингент» веде себе
зухвало. Погрожує працівникам міліції, пред’являє різного роду посвідчення. Ті посвідчення ми
вилучаємо.
«Блатних»
с та р а є м о с я
не щадити,
– стверджує
заступник
командира
Ульянівського взводу ДАІ Сергій Лебідь.
Не зважає на соціальний
статус і статистика смертей
на дорозі – швидкість вбиває
і пересічних громадян, і високопосадовців.

Спека спаде 2012-го!

11 серпня

– Македонія призупинила візовий режим для громадян України.

Пік відпусток –
«найкривавіший сезон»

– таємниця. Його радниця Марта Гримська, яка
досі справно рапортувала
про всі пересування шефа,
цього разу нічого не може
повідомити.
– Я сама не бачила й не
чула Леоніда Михайловича
вже тиждень, – повідомила чиновниця. Одне можу
сказати: нещодавно він по-

Довгого вперто мовчать.
Зі с лів в.о. мера Києва Олекс андра Попова,
Черновецький пішов на
«заслужений відпочинок»
до 1 вересня, а це, до речі,
набагато довше, ніж відпустка президента Віктора Януковича, якого так
критикували за тривалість
відпочинку.

Через погоду з раціону
Януковича вилучили
деякі продукти
Керівник ам держ ави
не рекомендується вживати у спеку продукти, які
швидко псуються. Про це
розповів головний санітарний лікар Сергій Риженко.
– Ск ладаючи раціон
для керівників держави,
наші фахівці вилучають з
нього салати, оскільки за
їхнього приготування
п р и сутній
п р я м и й
к о н т а к т
п р о дуктів
з руками без подальшої
термічної обробки, а також м’ясні бульйони, адже
саме в цьому середовищі,
в в лабораторних умовах
вирощуютьс я патогенні
мікроорганізми, – сказав
він.
За с ловами Риженка,
н и н і ш н і п о го д н і у м о в и
створюють в Україні ефект
термостата, тобто просто
на вулиці виникають найсприятливіші умови для
розмноження патогенних

б а к те р і й . Та к , буд ь - я ке
тістечко, якого торкнулися чиїсь руки, вже через
півгодини може з’явитися
інфекція, – зазначив головний санітар країни.
За с ловами Риженка,
запобігти шлунково-кишковим захворюванням
може ті льки рете льний
контроль за харчуванням.
–
Не
купуйте
продукти
в місцях,
не
обладнаних
холодильниками.
Кров’янка, домашні ковбаси,
солодощі
т а к о ї п о го д и п с у ю т ь с я
першочергово, – сказав
він.
Риженко порадив також берегти себе від перегрівання.
– На жаль, у нашій країні не звикли... мити руки.
Така в нас сумна історична
традиція.
З а п р о г н о з о м Ук р г і дрометцентру, спека триватиме не менше тижня.
Дощів ніде, крім заходу,
не передбачається.

Аномальна спека в Україні
зумовлена 30-річної фазою
циклічності клімату, для якої
характерне підвищення середньої температури.
За оцінками вчених, спад
температур очікується 2012го року.
Про це
свідч а т ь
дані за
останні
10 років про
зміни
клімату на
території нашої країни.
Найближчі 5-7 років Україні доведеться жити в умовах
високих температур влітку.
Але приблизно від 2012 року
почнеться фаза плавного
спаду температур, яка знов
триватиме близько 30 років.
Загальна кількість опадів на території України за
останні 30 років не зменшувалася. Відтак перетворення
на пустелю нашій країні не
загрожує.
Нині фахівці розробляють

ймовірні моделі клімату в
Україні. Згідно з прогнозом
відомого вченого, директора
центру аерокосмічних досліджень Вадима Лялька, Україну очікує поліпшення кліматичних умов з з огляду на
умови
життя
людини, сільського
господарства
та економіки!
Однак коливання клімату спричиняє
все більше стихійних лих у
природі – і людству треба
бути до цього готовим. Вчений нагадав, що останніми
роками відбувалося затоплення України і багатьох
країн Європи. За його словами, в Україні найбільше стихійних лих відбуватиметься
у гірських регіонах – Криму
та Карпатах. Він пояснив,
що саме гірські системи найбільш чутливі до кліматичних
умов.

Будується... «Писанка»
Українська проектна група «Архіматика» розробила
вельми цікаву архітектурну
концепцію
– так званий
«Суспільний
комплекс
«Писанка»,
який зможе
стати новим
архітектурним символом України.
Необхідн і с ть у та кому «символічному»
комплексі архітектори пояснюють тим, що практично всі
українські визначні пам’ятки
і пам’ятники культури є історичною спадщиною, а от
сучасного символу як такого

немає. Тому й запропоновано
побудувати в Києві комплекс
у формі великоднього яйця.
Загальна
площа будівлі складе 310 тис.
кв.м при
44-х поверхах у
в и с о т у. У
ній розташуються
готель на
360 номерів, кілька
офісних
рівнів, торгово-розважальний комплекс, паркінг, а на
верхніх поверхах – розкішні
пентхауси. Будівництво «Писанки» оцінене в 483 млн.
доларів
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Версії

У Латинській Америці
лютують морози.
Є жертви
Щонайменше 14 осіб в
Аргентині померли за останній тиждень від переохолодження, повідомила місцева
влада.
Країну накрила хвиля холодного полярного повітря

з Антарктиди (у Південній
півкулі від червня до вересня
стоїть зима).
Тільки за останні вихідні 6
аргентинців замерзли в провінціях Ла-Ріоха, Місіонес,
Сан-Луїс і Мендоса. В основному, це люди без певного
місця проживання, що ночують на вулиці.
Мерія Буенос-Айреса організувала безкоштовну роздачу бездомним теплого одягу
і ковдр. На вулиці міст за закликом благодійних організацій у ніч на понеділок вийшли

більше семисот добровольців,
готових надати допомогу людям, що замерзають.
Як пишуть місцеві ЗМІ,
за час холодів ще 33 жителі
Аргентини задихнулися чадним газом, використовуючи
для обігріву
несправне обладнання (це
удвічі більше,
ніж минулого
року).
Через негоду ус к л а д нений рух на
а вто с тр а д а х ,
скасовані або
відкладені
деякі місцеві авіарейси
(аеропорти в
гл и б и н ц і з а валені снігом).
Синоптики
відзначають у
центральній провінції Мендоса температура повітря в
ці дні значно нижча, ніж на
аргентинській базі Марамбіо
в Антарктиді. Метеорологічна
служба Аргентини повідомляє, що холодна погода в
країні збережеться і на цьому
тижні. Жертви гіпотермії зареєстровані також у сусідніх
державах – Уругваї, Перу і
Чилі. У Парагваї через аномальне зниження температури (до нуля вночі в окремих
районах) скасовані заняття в
школах.

Скандал у польській
пресі:
у труну Качиньського
поклали чужу руку?

Польськ а преса с тверджує, що росіяни, які організовували відправлення на
батьківщину тіла президента
Польщі Лєха Качиньського,
загиблого у
квітні 2010
року в авіак а та с т р о ф і
під Смоленськом,
навмисно
підмінили час тину
останків.
Як пише
британська
газета «The
Times»: «У
труні Лєха
Качиньського опинилася рука
загиблого в
авіакатас трофі генерала».
Прізвище генерала, а також
те, як була упізнана кінцівка,
не повідомляється. Нагадаємо, що разом із президентом

загинули представники вищого військового командування Польщі.
За даними джерел, російські рятувальники не змогли
знайти всі
фрагменти
тіла Лєха
Качиньського.
Д ля того,
щоб приховати це і
не спричин и ти м і ж народного
с к а н д а л у,
росіяни
нібито поклали у
труну замість відірваної
руки Качиньського кінцівку іншої
ж е р т в и к а та с т р о ф и , в в а жають в оточенні Ярослава
Качиньського.

Лакей-мільйонер
Уродженець Непалу Індра Таманг, який багато років служив лакеєм в одному
з найдорожчих житлових
будинків на Манхеттені,
став власником двох квартир, кожна з яких коштує
мільйони. Колишня господиня житла і роботодавиця
Таманга, Рут Форд, померла минулого року і заповіла
квартири в «Дакота-білдінг» на
АпперВ е с т С а й д і
своєму
дворецьк о м у ,
я к о м у
дісталася
від неї також цінна
колекція
російс ь к и х
сюрреалістів.
Нерухомість, яка дісталася Тамангу, коштує
близько 10 мільйонів доларів.
Новий власник усього
цього багатства не приховує радості, але підкреслює, що воно не впало на
нього, як манна небесна:
– Я щасливий і приголомшений щедрістю сім’ї
Форд. Ніколи не думав,
що стану господарем цих
квартир. Але я працював на
цю сім’ю 36 років – вірно,
чесно і самовіддано. Тож
мою важку працю винагороджено, – сказав він.
Тамангу був 21 рік, коли
письменник і фотограф
Чарльз Форд привіз його до
Америки з Непалу як прислугу. Форд помер 2002-го
і дворецький почав працю-

вати на його сестру Рут.
– Чарльз став мені другим батьком. І Рут була до
мене дуже добра, я піклувався про неї, як міг. Вона
називала мене «дорогий
Таманг». Вони були дуже
гарними господарями, ставилися до мене як до члена
сім’ї. Я об’їздив із ними
весь світ, – згадує Таманг.
Рут Форд померла у 98
років.
Ос танн і м и
роками
в о н а
втратила зір, у
неї з’явилися
с е р йозні
п р о блеми
з мовл е н ням. Таманг доглядав за
нею практично постійно,
годував її і стежив за прийманням ліків.
Коли історія про спадщину Таманг стала надбанням преси, до «Дакотабілдінг» потягнулися відвідувачі. Втім, ця будівля
була відома й раніше: у ній
мешкав і був застрелений
біля входу до неї Джон
Леннон.
Таманг збирається продати більшу з квартир і з
цих грошей сплатити податок на спадщину.
Колишній лакей, якому
нині 57 років, підкреслює:
зміни в його статках не
зробили його іншою людиною:
– Я той же Таманг, яким
був до того як усе це сталося, і таким я залишуся!

Австрійські
черниці відкрили
власний спа-салон
Черниці з католицького
абатства Маріенкрон відкрили на території монастиря спа-салон.
Мешканки релігійної
громади вирішили зайнятися салонним бізнесом
після того, як
зазнав невдачі їхній проект з розведення курчат
на продаж.
Черниці ордену
цис терціанців пропонують клієнтам
комплекс із трьох процедур: спа-масажу, душу на
холодній мінеральній воді,

а також заняття гімнастикою під керівництвом
фахівця з цигун. За словами самих черниць, процедури, які
пропонує салон при абатстві, корисні
не тільки для
тіла, але і для
душі. Вартість
комплексу
послуг становить приблизно 120 євро.
Як повідомлялося раніше, в Бельгії
ченці вперто
відмовляються виготовляти на продаж пиво, яке
отримало звання найкращого в світі.
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тиждень, що минає

7 серпня – Археологи
знайшли найстарішу будівлю на
території Великобританії.
8 серпня – французи винайшли пристрій для вимірювання
вмісту ртуті у воді.
9 серпня – поліція Гамбурга
закрила мечеть, де зустрічалися
екстремісти, що організували
теракт 11 вересня у США.
10 серпня – У Бельгії створене економічне диво – ваучерна
машина, яка через електронну базу
даних працевлаштовує людей.
11 серпня – «Toyota» припинила експорт до Ірану через
санкції до цієї країни. У Британії
виявлено бактерію, що не знищується відомими видами антибіотиків
14 серпня

1980 –у Ґданьську (Польща)
під проводом Леха Валенси розпочався страйк робіників,який
став поштовхом до демократизації
Польщі і повалення комуністичного уряду.

хронограф

15 серпня

Народилися: Наполеон I Бонапарт, імператор Франції (1769),
Вальтер Скот т, шотландський
письменник (1771), Олександр
Аляб’єв, російський композитор
(1787), Луї де Бройль, французький фізик, нобелівський лауреат
(1892).

16 серпня

1925 – прем’єра фільму Чарлі
Чапліна «Золота лихоманка». 1976
– уперше показана кінокомедія
Ельдара Рязанова «Іронія долі,
або з легким паром!». Народилися:
Ібн Сіна, перський філософ (980),
Александер Флемінг, британський
бактеріолог і імунолог (1881).

17 серпня

Народилися: П’єр Ферма,
французький математик (1601),
Муслім Магомаєв, естрадний та
оперний співак (1942), Роберт
де Ніро, американський актор
(1943).

18 серпня

11920 – ратифікована 19-а поправка до Конституції США, яка
надала право голосувати жінкам.
1958 – у США вийшов друком
роман Володимира Набокова
«Лоліта».

19 серпня

1856 – Американець Ґейл Борден запатентував згущене молоко.
1991 – Путч ГКЧП. Народилися:
Білл Клінтон, 42-й президент США
(1946)

20 серпня

Народилися: Йонс Якоб Берцеліус, шведський хімік, (1779),
Раджив Ганді, прем’єр-міністр Індії
в 1984–1989 (1944).
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Версії

Новодністровськ: переділ
До редакції надійшов лист від голови ГО «Майбутнє України»
Р.Панчишина. Він та його однодумці стурбовані ситуацією довкола
міста Новодністровськ, За словами представників ГО, вони не змогли
ознайомити зі своєю точкою зору голову ОДА:  він їх не прийняв.
До газети телефонували й пересічні новодністровці. Тож «Версії»
оприлюднюють головні аргументи (без емоційних оцінок) Руслана
Панчишина. З повним текстом листа можна ознайомитись на місцевих
приватних веб-сайтах. Редакція готова надати шпальти для дискусії з
цього питання всім зацікавленим сторонам.

Сьогодні вже важко підрахувати, яких
втрат, завдяки політиці ОДА, зазнали
і ще зазнають новодністровці. Свіжий
факт – доручення губернатора «навести
порядок у медичному обслуговуванні
жителів Сокирянського району та міста
Новодністровська». Що це означає для
новодністровців?
Сокиряни звели величезну лікарню за
кошти Дністровської ГАЕС, що не передбачено жодною постановою! Всі гроші
на соціально-культурну сферу передбачалися для Новодністровська. І перший
договір (у червні 2006 року) про переказ
коштів був між двома сторонами – ВАТ
«Укргідроенерго» та Новодністровською
міськрадою. А вже в липні ОДА наполягає на підписанні тристоронньої угоди, в
якій захищаються об’єкти Сокирянщини
за рахунок новодністровських коштів. А

цими днями вирішено закрити стаціонар
Новодністровської лікарні. Усім новодністровцям, за чий кошт постала райлікарня, доведеться лікуватися в Сокирянах…
Адже величезну п’ятиповерхову лікарню
треба якось мотивувати, кимсь і чимсь її
заповнювати. А далі для новодністровців
постане плата за її послуги – вони ж бо
з чужої території. До речі, протягом
останніх років народжуваність у Новодністровську є найбільшою в області,
але породіллі змушені долати кілометри
доріг до пологового будинку, оскільки ще
одного на цій території не треба.
За підтримки обласної влади район
прагне повернути оздоровчий табір «Лісова казка», переданий Новодністровську
2001 року, а також пляж і, зрештою, всю
прибережну зону Дністра. На міському
пляжі сільрада Ожевого, яка ніколи не

Чернівецька область
відзначила іменини – 70
Закінчення, поч. на стор. 4
За словами Миколи Азарова, у програмі будуть максимально враховані
проблеми та особливості Чернівецької
області. А ще будуть профінансовані
та введені в експлуатацію об’єкти, не
відновлені після повені 2008 року.

Національна ідея
– консолідація

«Буковина завжди була і залишається прикладом міжнаціональної
злагоди і толерантності» – так відгукнувся про Буковину у вітальному
слові до учасників урочистого зібрання
Микола Азаров. А про нове керівництво краю сказав, що воно має чітке
розуміння того, що лише формування
економічної бази в регіоні є основою
для вирішення реальних проблем
буковинців, поліпшення їхнього добробуту. «Всі перешкоди, які були на
цьому шляху досі, ми знімемо. Я, як
Голова Уряду, запевняю вас у цьому,
– підкреслив високий гість. – Процес
реформ ми вже розпочали. І суспільство підтримує обраний шлях. Досягти
успіху можна лише у консолідованому
суспільстві. Це, за великим рахунком,
має стати нашою національною ідеєю, яка покликана об’єднати народ.
І Буковина з її давніми традиціями
суспільної злагоди має всі підстави
бути прикладом у цьому».
Як зазначив Микола Азаров, серед
завдань, які стоять перед областю,

– створення привабливого інвестиційного клімату, розвиток сучасного
агропромислового виробництва, освоєння надр, пожвавлення транскордонної співпраці та розвиток туристичнорекреаційної сфери.

Заживемо ж гей!
Колись...

Буковина – край, в якому варто
жити. Ця теза проходила головною
думкою крізь усі виступи голова ОДА
Михайла Папієва. Він, зокрема, зазначив, що хоча наш регіон найменший
в Україні за територією та кількістю
населення, однак, завдяки своїм історичним, геополітичним, етнічним
та природним особливостям має дедалі зростаючий потенціал розвитку.
Ресурсами для забезпечення сталого
розвитку та добробуту мешканців області є її природні багатства. Маємо
значні запаси нафти, газу, 25% загальноукраїнських запасів сухого гравію,
практично не розвіданими є запаси
корисних копалин, зокрема мармуру,
а також джерела питних і лікувальних
вод, екосередовище Карпат. І, звісно,
унікальне географічне розташування в
центрі Європи! Керівник крайової виконавчої влади висловив упевненість у
тому, що на Буковині будуть створені
умови для економічного розвитку,
головна мета якого – покращення
добробуту населення.
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

* Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартериїт, діабетична
ангіопатія, хвороба Рейно). * Лікування захворювань суглобів, незагоюваних трофічних
виразок, фурункульозу та інших гнійних захворювань, врослого нігтя, геморою, грибкових
уражень. Зняття гострого болю при захворюваннях рук, ніг, спини, попереку, застосування озокериту під час лікування на прийомі та вдома. * Очищення печінки після жовтухи,
алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. Вільде 4, мале колективне
підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 16.00 у понеділок, середу, п’ятницю.
Моб тел.: 0505075138, Олександр Іванович. Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р

мала там своєї землі, здає в оренду ділянки під торгівлю, але не прибирає – це роблять новодністровські школярі та міські
комунальні служби. Та й сміттєзвалище
– одне з найкращих в області, як зазначалося при перевірках – оголошується
шкідливим, щоби цю землю відібрати.
Торік ожевчани перекривали дорогу на
сміттєзвалище (у приватних розмовах
вибачалися за це, мовляв, змушені були
догодити сільському голові, яка діяла за
вказівками з району).
У прокуратуру, до судових інстанцій
направляються кілограми паперу з претензіями на те чи інше майно або землі
Новодністровська… Водночас звичайне
рішення Новодністровської міськради
про виділення 3 соток землі під город
опротестовується прокуратурою. Податкова інспекція, всупереч чинному
законодавству, направила листи дирекції
ГЕС-1 та дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС (найбільшим міським
платникам податків) про перерахування
податків з доходів громадян за місцем
проживання громадян… У цей час
Новодністровська міськрада на сплату
зарплати від початку року взяла вже 7
позик у Держказначействі.  Одне з найбільших в Україні будівництв, фінансоване державою, не може утримувати
населений пункт, спеціально створений

як супутник Дністровського каскаду ГЕС
і ГАЕС?!.
   ГО «Майбутнє України» бере на
себе зобов’язання довести до відома
Президента України та відповідних
міністерств інформацію про наміри
нинішніх обласних і районних чиновників. Після намірів перереєструвати
ДністровськуГАЕС у квітні ц.р. ми зібрали мітинг протесту. На тисячі підписів
новодністровців під зверненням до Президента та Прем’єра отримана відповідь
міністра палива та енергетики Ю.Бойка:
«Наказом НАК «Енергетична компанія
України» від 21.04.2010 р. №31 затверджено «Положення про філію «Дирекція
з будівництва Дністровської ГАЕС» ВАТ
«Укргідроенерго» (у новій редакції).
Відповідно до пункту 1.4. Положення,
місцезнаходженням філії «Дирекція з
будівництва Дністровської ГАЕС» ВАТ
«Укргідроенерго» є м. Новодністровськ,
Чернівецька область, тобто місцезнаходження філії не змінилося».
P.S. Схоже, мітинг виявився найефективнішим методом досягнення
бажаного результату, тож новодністровці
залишають за собою право й надалі користуватися такою формою протесту.
Руслан ПАНЧИШИН, голова  ГО  «Майбутнє
України», Новодністровськ
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творчі
оздоровчі

«Німа» ішемія – раптова смерть
Гостра серцева недостатність
часто жодним чином не
проявляється. Кардіологи
називають такий різновид ішемії
«німою» і вважають її однією з
найпідступніших. Людина може
цілком нормально себе почувати
і не підозрювати, що вже стоїть
на фатальній межі…

Невловима недуга
Деякі науковці вважають, що в
усьому винна різниця в порогах чутливості. Інші пояснюють цей феномен
порушеннями больової рецепції, що
притамовує навіть дуже неприємні
відчуття.
Звичайна, больова ішемія, яка, до
речі, зустрічається набагато частіше
«німої», «поводиться» зовсім інакше:

но. Поза нападами серцеві зміни у таких хворих не реєструються жодними
дослідженнями. Отже, лікування не
призначається. З часом супутні ішемічній хворобі серця атеросклеротичні
зміни коронарних артерій
зростають, з’являється реальна
небезпека утворення тромбів.

емоційний стрес.
Пришвидшує ться
серцебиття, зростає потреба в кисні, підвищує тьс я
артеріальний тиск.
У здорової людини
цей процес триває доволі м’яко.
Для людини з ішемічною хворобою
серця, судини якої,
немов корозією,
вражені атеросклерозом, подібна ситуація може стати
фатальною.
Велике значення для прогнозування інфаркту має
стан центральної нервової системи,
розлади якої можуть призвести до
спазму коронарних артерій. На тлі

сктановлять порушення серцевого
ритму – аритмія.

Як виявити підступне
захворювання

Щоби не пропустити «німу» ішемію, експерти ВООЗ рекомендують
починаючи від 40 років 1-2 рази на
рік проходити ЕКГ і консультуватися

Непритомність
– інфаркт

достатньо трохи зменшитися серцевому кровопостачанню – і «голодне»
серце починає «кричати». Це проявляється у нападах болю (стенокардії),
задишці, аритмії.
Вловити «німу» ішемію дуже склад-

Через звужені атеросклерозом коронарні артерії серцевий
м’яз не отримує необхідної
кількості крові й кисню. Такий
стан називають передінфарктним. Наступна фаза – інфаркт міокарду. Перший період хвороби може перебігати
безсимптомно. Перенесений
інфаркт міокарду виявляють
під час електрокардіограми.
Вражені пацієнти можуть пригадати, що якогось моменту
втрачали свідомість, але не надавали цьому особливого значення. Такі хворі автоматично
підпадають до групи ризику.
Кардіологи не приховують:
з кожним новим інфарктом
шансів попередити наступний
– все менше.
Спровокувати серцеву катастрофу може все, що завгодно: алкоголь,
цигарк а, фізичне навантаження,

атеросклерозу порушується електролітний баланс у крові та підвищується
вміст холестерину. Загрозу для життя

Клуб здорового способу життя із Ларисою КУБАСОВОЮ

Екологічно чиста допомога організму
Антиоксиданти – речовини,
що захищають клітини від
окислення, тобто від впливу
часу. Для тривалого життя
антиоксиданти людині життєво
необхідні.

при ревматизмі, поліартриті,
цукровому діабеті, тромбофлебіті, варикозі, при
схильності до повноти та
набряках тканин. Заспокоює
при нервовому збудженні,
безсонні, клімактеричному неврозі. Помічний при
захворюваннях печінки,
Вейкан
вання піггас тритах із пониженою
Лікує серцево-судинні м е н т н и х
кислотністю. Приймають ті,
захворювання. Покращує плям, вухто мало рухається і тривапам’ять. Допомагає при роз- грових висипів. Служить для
лий час перебуває на ногах
ладах ендокринної системи, профілактики катаракти,
(перукарі, вчителі, продавці
при порушеннях репродук- підвищення імунітету, при
тощо).
тивної функції, безплідді, синдромі хронічної втоми.
Більше інформації можна
отримати за телефоном 050олігоспермії у чоловіків і Сань Гао
1723343, Лариса
дисфункції яєчників у
Миколаївна.
жінок. Рекомендується
Принципи свідомого харчування
для нормального роз- 1. Тваринним жирами не зловживайте: вони гальмують травлення, надто
витку дітям, вагітним засвоєння білків, активізуючи натомість бродіння в травному тракті. Не вживайте
від 4-х місяців та у пері- жири разом з білками – молоком, рибою, горіхами. Додавайте жири до страв
Продукція підод грудного годування. тільки по закінченні приготування. Співвідношення тваринних та рослинних тверджена МОЗ
України від 26.10.
Помічний при шкір- жирів у харчуванні має бути 1:3.
них захворюваннях: для
2. Варену їжу слід поєднуйте із сирими овочами. Сирих продуктів має бути 2007. № 05.03.0203/53695
профілактики та ліку- в 2-3 рази більше, ніж варених.
Д о помагає
при підвищеному рівні
ліпідів
у крові,
атеросклерозі,
гіпертонії,
ф у н к ціональних порушеннях
серцевої діяльності. Використовується для профілактики інфарктів та інсультів.
Рекомендується вживати

в лікаря-кардіолога. До групи ризику
належать хворі з підвищеним артеріальним тиском, цукровим діабетом,
ожирінням, перенесеним інфарктом
міокарду, родинною спадковістю.
Ішемічна хвороба серця вражає
переважно чоловічу половину населення. Із початком менопаузи в жінок
природний гормональний захист серцево-судинної системи зменшується,
захворюваність у чоловіків і жінок
вирівнюється.
Дослухайтесь до свого серця, не
ігноруйте його «примхи», підтримуйте
його фізкультурою, раціональним харчуванням, достатнім сном. Слідкуйте
за тиском. При найменшому його
підвищенні обов’язково звертайтеся
до лікаря.
Василь ЗАДОРОЖНИЙ, головний лікар
обласного центру здоров’я,
Наталія СТРЯПІНА, лікар-методист

зауваж!

Мобільник – хатка
сальмонели
Британські дослідники виявили, що на поверхні мобільних
те л е ф о н і в м і с т и т ь с я у 1 8 р а з і в
б і л ь ш е б а к те р і й , н і ж н а ру ч к а х
зливних бачків громадських т уалетів!
Н ау ко в ц і в з я л и б а к те р і а л ь н і
змиви з 30 випадкових мобільних
телефонів. Аналогічну процедуру
з д і й с н и л и з ру ч к а м и т уа л етн и х
бачків. Виявилося, що загальна кількіс ть мікроорганізмів на
п о в е рх н і те л е ф о н і в п е р е в и щ ує
гранично допустиму норму в 25
разів! Серед вирощених у результаті змивів бактерій виявили
с а л ь м о н е лу, к и ш ко ву п а л ич к у і
золотистий стафілокок.
Вч е н і з р о б и л и в и с н о в о к , щ о
близько 14,7 млн. мобільних телефонів, які використовують в Англії, є потенційною загрозою для
здоров’я. На підставі отриманих
результатів вчені рекомендують
приділяти увагу гігієні своїх мобільників.
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Ванга врятувала Наталочку з
Перебиківців

Чернівчанин Жан Макаренко допоміг її родині потрапити до ясновидиці
Жан Олексійович МАКАРЕНКО – надзвичайно
цікава людина. У Чернівцях 70-х минулого століття він
був помітною фігурою. Хоча б тим, що часто їздив
до Болгарії… і не тільки. Його життєве кредо – чини
добро, де тільки можеш.

Українська
репортеру
завадила…

– Звідки в тебе, Жане, такий потяг до іноземних мов?
– Спадкове, мабуть. Прадід володів кількома мовами.
Батька після війни направили
до Чернівців, туди він і викликав нас з евакуації. Старенька
сусідка навчала мене чеської.
У живому спілкуванні вчився
польської, румунської, мови
ідиш…
– І професію вибрав розмовну: кореспондент радіо…
– Від 1958 року, після закінчення університету, працював у молодіжній редакції
Чернівецького радіо. Уявляєш, що тоді означало привезти матеріал для радіо? Про
диктофони ніхто й не чув.
Трохи легше стало, коли
з’явилися «Репортери» («портативний» магнітофон вагою
до 6 кг – авт.)
– У тебе гарна українська…
– Це завдяки батькові.
Ставши головою колгоспу в
Рогізні під Садгорою (тоді
Садгора була окремим містечком і центром сільського
району – авт.), він перевів
мене до садгірської школи,
бо в міських школах давали
гарну освіту, але погано вчили
української.
– Але одного разу це тобі
завадило…
– Потрапив
на республіканське радіо і
не затримався
там саме через
українську:
«кити журналістики», що
там працювали, української
самі не знали
і настійливо
«радили» мені
«це облишити». Тож по 4-х місяцях роботи на радіо перейшов до
«Інтурбюро».
– Знання мов потягнуло в
дорогу…
– Перекладав на зустрічах
з іноземцями, супроводжував делегації. Ще студентом
працював на Московському
фестивалі 1957 року. Звідусіль
привозив матеріали, нові враження і адреси нових друзів.
Усі ці поїздки зафіксовані в
щоденниках (Показує стоси

блокнотів, щільно заповнених
дрібними літерами та… малюнками. Вражає вже перелік
міст і прізвищ – авт.).

Болгаріє, любов
моя
– А звідки виникло захоплення Болгарією?
– 1964 року уперше потрапив до Варни із письменницькою делегацію. Відтоді
я «захворів» цією країною. А
далі проїхав її майже всю – зі
сходу до заходу. Вивчав мову,
багато читав, перекладав. Ця
країна дала мені й найбільше
кохання мого життя…
– А з болгарською провидицею зустрічався?
– І неодноразово. Але набагато пізніше від першого
приїзду до Болгарії. Допомагав нашим краянам, в яких
були проблеми зі здоров’ям. З
болгарської сторони долучалися мої давні подруги й колеги Адріана Георгієва та Ліляна
Сотірова. Скажімо, у Люби та
Дмитра Глухих з Перебиківців
на Хотинщині важко хворіла
донька. З останньою надію
поїхали вони до лелі Ванги, як
ласкаво називали її болгари.
Згодом ще багатьох людей
супроводжував…
– Яке було перше вражен-

Церква Святої Петки в Рупіте

ня?
– Багато людей у черзі
на подвір’ї… Одного разу
бачив, як до Ванги зайшла
молода й гарно вдягнена
жінка. Нас тупної хвилини
вона із сльозами вибігла з
дверей. Ясновидиця не дала
їй рота розкрити:: «Прийшла
дізнатися, де твій чоловік
походжає? Сама шльондра й
чоловік у тебе такий же! Забирайся геть!». Хоча зазвичай
леля Ванга була спокійна і

врівноважена, а головне, вона
Додам, отримала доволі дослухатися до пророцтв,
завжди допомагала тим, хто непогану для того часу освіту: тим паче, не варто якось донасправді потребував цього! 6 років лікувалася і навчалася вільно їх тлумачити. Багато
До речі, дівчинці з Переби- у спеціальній школі для слі- що ми підганяємо під власні
ківців пророчиця допомо- пих у Земуні біля Белграду. уявлення.
гла-таки, хоча й не за один Ванга грала на фортепіано,
Натомість наголошу, що
візит. Наразі Наталочка вже в’язала, готувала смачні стра- Ванга дуже багатьом допомодоросла, заміжня, має сина ви… У школі вона зустріла гла. Причини наших хвороб
Максимка…
перше кохання: Дімітр також вона вбачала у неправедному
– А сам звертався до Ван- там учився. Але її батько за- способі життя і неправильги?
лишився вдівцем із чотирма ному ставленні до душі, тіла
– Ні, тільки перекладав дітьми і Ванга повернула- і довкілля... Книжечку з її
і вдячний долі за моменти с я додому. С ліпа дівчина рецептами ще за життя ясноспілкування з нею.
практично підняла їх усіх на видиці зібрала племінниця
Ванги, Красіміра Стоянова.
Пригадую ще один ви- ноги…
падок: коли на церкві Cвятої
Пророчиця була дуже ці- Багато років записувала пораПетки в Рупіте, яку будували кавою співрозмовницею, не- ди, які її леля давала хворим,
під опікою Ванги, майстри даремно ж відомі особистості і впорядкувала їх за назвами
встановлювали хрест, прови- після першого візиту ставали хвороб за абеткою. 1991-го
року мені за додиця сипомоги Адріаділа на
ни Георгієвої та
подвір’ї.
Юрія Москала,
І раптом
який теж лікупромовався у Ванги,
в и л а ,
вдалося видати
що хрест
ці рецепти укравідхиїнською у Черлився від
нівцях…
вертикалі на 10
– Здає тьс я,
см. Майя з до га ду ю с ь ,
с т р и
чого ми раптом
здивузаговорили про
валися,
Вангу: 11 серпале пеня – дата, коли
ревіривона пішла у Віли і вичність… Багато
На освяченні церкви Св. Петки: Ванга сидить у кріслі, стоять: син
явилося
хто каже: чого
Дімітр з онуками, Марі Воаді, медсестра з Франції, Жан Ма– правж вона не допокаренко, перекладачка Валентина Константинова.
да.
могла собі?
– Знаєш, інколи читаю її друзями, з якими вона потім
– Ванга сама поставила
щось про Вангу і виникає від- спілкувалася роками.
собі діагноз: злоякісна пухчуття напівправди… Взяти
–А звідки взалося прізвище лина… Можна тільки гадати,
хоча б відоме зображення: Гуштерова?
чому вона не лікувалася. ЗаВанга у хустці… Коли побачи– Це прізвище другого в її уважимо, що їй було вже 84
ла справжнє фото, виявилося, житті Дімітра, з яким Ванга роки. Може, втомилася від
що на ній – гар- взяла шлюб 1942-го. З ним неспинного потоку відвідуваний, плетений вона оселилася у Петричі, чів, чужих бід і хвороб? Що б
вручну шарф…
але прожив чоловік недовго. там не було, а до лікарів вона
– Та к , п р о Третього Дімітра Ванга вси- потрапила, вже тоді, коли пон е ї « с к л а д е - новила.
чала втрачати свідомість…
но» багато мі– Навіть у відомій розпо– Стільки років минуло, а
ф і в . І н к о л и , віді про те, як до неї прийшло Ванга залишається знаковою
на жаль, навіть ясновидіння, є неточність…
фігурою: час від часу згадують
факти біографії
– Усе було – і смерч, і її пророцтва …
п е р е к р у ч е н і . втрата зору через нього у 12
– Про те, чому вона заВангелія Пан- років… Але мало хто знає, лишається з нами, найкраще
дева Сурчева що приблизно за рік до того сказала Красіміра Стоянова:
(за батьком) не Ванга вигадала собі гру, яка «…Усі відомі ясновидці та
народилася і не дуже сердила її батька: вона… пророки залишилися у міфах
жила в Рупіте… зав’язувала очі і пересувалася та легендах. А Ванга – наша
Її мала батьків- навпомацки, ніби вчилася сучасниця, її дива здійснющина – містеч- жити наосліп Може, ясно- валися просто на наших очах.
ко Струміца у видіння тільки проявилося Вона з неймовірною точністю
Македонії (розгортає карту після смерчу?
проникала у минуле, теперішБолгарії – авт.). От подивинє й прийдешнє. Проникала
ся, тут зійшлися три кордони
у потаємні закапелки душ, лі– Греція, Македонія, Бол- Вангелія кувала болі тілесні й духовні…
гарія. А ось і Струміца. На благовісниця
Поруч із нами жила людина,
болгарській стороні – місто
яка довгий час демонструвала
– Як ти ставишся до про- нам свої феноменальні здіПетрич, де вона жила вже
після Другої світової. Коли, роцтв Ванги?
бності…»
–Її повне ім’я Вангелія
– І вона феноменально нам
завдяки втручанню Тодора
Ж и в ко в а , тод і ш н ь о го ке - походить від грецького «бла- про себе нагадала…
– Нехай святиться пам’ять
рівника Болгарії, Ванзі до- говісниця». А щодо змісту
зволили приймати хворих, пророцтв… Люди зазвичай її.
це відбувалося в Рупіте, біля хочуть, щоби їм усе ретельно пояснили. Ми не вміємо
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»
гарячих джерел.
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Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

13-20 серпня

ОВЕН
13-14-го багато контактів і можете підхопити інфекцію, а 15-16-го можливі недуги нервові й серцево-судинні. 17-18-го
вивчайте ринок і започатковуйте проекти.
19-20-го можете отримати можливості для
їхнього здійснення.
ТЕЛЕЦЬ
Із прикрощами 13-го впораєтеся самотужки, а 14-15-го долучайте до справ колег чи
підлеглих. 16-17-го можна шукати інвесторів чи спонсорів. 18-19-го час побути на
самоті і оцінити здобутки. 20-те проведіть
у родинному колі.

ЛЕВ
Не надто радійте удачі 13-14-го, бо 1516-го вам потрібна буде допомога. 1718-го можна міняти роботу або отримати
додатковий заробіток. 19-20-го не марнотратьте і не користуйтеся транспортом
і побутовими приладами.
ДІВА
13-14-го відпочивайте з родиною, але
15-го від вас вимагатимуть вирішення
родинних проблем. 16-го уникайте поїздок, 17-го можете вирушати в дорогу.
18-19-го час для оздоровчих процедур,
20-го ймовірні нові знайомства.

СТРІЛЕЦЬ
Справи 13-14-го матимуть непередбачувані наслідки. 15-го не сідайте за кермо,
не користуйтеся велосипедом. 16-17-го
будьте уважні до фінансів: вас можуть обікрасти. Угоди 18-20-го будуть вдалими.
20-го краще відпочити.
КОЗЕРІГ
Вирішене 13-14-го втілювати доведеться
вам самим. 15-го та 17-го уникайте спортивних занять і не користуйтеся автівкою.
18-го час шукати партнерів чи освідчуватися. 19-20-го велика ймовірність розірвання давнього зв’язку.

БЛИЗНЮКИ
13-го матимете можливість заробити.
14-15-го уважно поставтеся до потреб
власного організму. 16-17-го хтось з родини потребуватиме вашої допомоги, а
18-19-го допомога може знадобитися вам.
20-го ймовірне корисне знайомство.

ТЕРЕЗИ
З безлічі знайомств обирайте потрібне
13-14-го. 15-го велика ймовірність травматизму. Рішення 16-17-го будуть вдалими. Не прогавте свого шансу на удачу
18-го і добре подумайте, на що витрачати
несподівані гроші 19-20-го.

ВОДОЛІЙ
Не захоплюйтесь новими знайомствами
13-14-го: 15-го можете розчаруватися.
16-17-го станете перед вибором: на що
краще витрачати несподівані гроші. 18-го
та 20-го почуватиметесь зле, 19-го доведеться вирішувати проблеми.

РАК
13-14-го зменшіть пересування і не користуйтеся побутовою технікою. У звичних
стосунках 15-16-го можуть з’явитися нові
відтінки. 17-19-го фінансові справи вимагатимуть від вас твердих рішень. 20-го
стережіться харчових отруєнь.

СКОРПІОН
13-15-го відпочинок у родинному колі
можна поєднати з вирішенням сімейних
проблем. 16-го вирішуйте максимальну
кількість справ, бо 17-18-го краще обмежити свої пересування. 19-20-го можливі
фінансові надходження.

РИБИ
13-15-го самі вирішуйте, що важливіше:
справи чи особисте життя. 16-17-го матимете можливість заробити поза межами
міста. Натомість 18-го краще нікуди не
їздити. 19-20-го можливі приємні події
у сім’ї.

Кінопалац «Чернівці»

«Солт»:, 12.50, 15.50, 21.10.
«Феї Фантастичний порятунок»: 10.30, 14.00, 17.50, 19.30.

Палац кіно ім. О. Кобилянської

Великий зал. «Кішки проти собак-3D»: 11.00, 12.40.
«Нестримні»: 14.20, 16.00, 17.50, 19.40, 21.30.
Малий зал. «Хижаки»: 11.00, 12.50, 14.50, 16.40, 21.10.
«Початок»: 18.40.

Художній музей

«Нові музейні надходження», виставка до дня Незалежності.
«Альтернативна фотографія. Амбротипія». Володимир Ворко (Чернівці), Роман
Кравченко (Євпаторія).
«Анатомія Фенікса», живопис Олександра Антонюка (Хмельницький).

«Ностальгія за прекрасним» – світлини архієпископа Київського і всія України
єпархії Руської Православної Старообрядницької Церкви Савватія.

Виставковий центр «Вернісаж»

«З любов’ю до рідного краю», виставка митців Буковини до 70-річчя створення
Чернівецької області.
Іменинники тижня:
14 серпня: Олександр,
15 серпня: Стефан, Никодим, Василь,
16 серпня: Антон,
17 серпня: Іван, Костянтин, Явдоха,
18 серпня: Нонна,
20 серпня: Митрофан.

20

Передплатний індекс 09584

№33 (345) 13.08 - 20.08.2010

туристичні

До Швейцарії на... катамарані
Чиста річка, в якій водиться рідкісна риба – марена, над головою
високі скелі, у синяві неба літають чорні лелеки, зеленими долинами
гордо гуляють сірі чаплі, зачаровує різнобарв’я альпійських трав.
Пливеш на катамарані і насолоджуєшся цією неземною красою…

Транспортний засіб туристів

На цей раз чернівецькі туристи вирішили відвідати Швейцарію. І найприємніше: щоби побачити цю красу, не потрібно жодних віз та перетинів кордону!
Надслучанська Швейцарія розташована
у 300 км від Чернівців і простягається на
10-15 км вздовж річки Случ.

Організація українських скаутів
«Пласт» розробила і обрала один з найцікавіших та найгарніших маршрутів для
чернівецьких екстремалів.

Поринути у
тисячолітню історію

Древній сільський храм

Фрагмент Надслучанської Швейцарії

Версії
передплатний індекс:

09584

С-во про держ
 реєстр
 ацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

Позаду
85 км сплаву Случем,
– маса
вражень і
приємних
спогадів. А
починалося все з села
Чижівки,
Житомирської області. Два
катамарани вирушили
на зустріч
чомусь чарівному
та з а га д ковому. Від
села Устя до
селища Соснове почався заказник «Маренино-устенський граніт». Саме
тут український кристалічний
щит виходить із землі
та утворює
каньйон
вздовж річки Случ. У
р е з у л ьт а ті – з обох
берегів річка

захищена високими скелями. Це
унікальна місцина,
адже протягом багатьох тисячоліть
річка жодного разу
не міняла свій напрямок!
Розташована
тут і Замкова гора.
Про те, що тут колись був древній
слов’янський замок ХІ-ХІІ ст., нагадує штучно зроблений пагорб з
рівними високими
краями. Завбачливі пращури таким
чином оборонялися від ворогів. Неподалік від замку
був розташований
православний монастир. Нині про
нього нагадує великий синій хрест.
Катамаран рухається далі по течії… Скеля Князьгора заввишки 70 м
біля села Губків. На
ній кам’яні руїни
середньовічного
замку та залишки
городища древлян. Українськошведська війна почала його руйнувати, а
доруйнували місцеві жителі, які шукали
скарби та… будували собі будинки, розбираючи замкові стіни на каміння.
Коли до князів Семашків, що проживали у цій місцевості, приїжджали
князі з Європи та Альпійських країн,
вони ніби бачили рідні ландшафти. З
того часу ця місцевість і стала називатися
Надслучанською Швейцарією. Тут росЛандшафт річки Случ – найбільша
цінність, адже зберігся в тому ж стані,
в якому був тисячоліття назад.
туть такі рідкісні рослини, як анемона,
азалія понтійська. Вони зустрічаються
високо у горах, наприклад, на Кавказі. З
чим це пов’язано – не відомо. Але існує
легенда, нібито насіння цих рослин принесли на своїх копитах коні завойовників
із Кавказу.
Ця місцина славиться ще й урочищем
Щербовець. Тут б’ють джерела, води
яких проходять через
поклади урану на
глибині 800-1000 м.
Вода, що пробивається з глибин Землі,
насичується цим радіоактивним елементом. Тому джерела,
які розташовані на
території Надслучанської Швейцарії, є
цілющими для суглобів.
Любов КАФАНОВА,
«Версії», Чернівці-РівнеЧернівці
Фото автора

Пороги Случа

Панорама ріки

Вид з вершини Замкової гори

Руїни замку на Князь-горі
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