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18 – 24 вересня: літо ще триває
19 вересня вночі +15 - +18, вдень +19 - +21...хмарки затуляють сонце...
20 вересня вночі +11 - +13, вдень +16 - +18...то холодно, то спекотно...
21 вересня вночі +8 - +11, вдень +18 - +20...а ночі вже осінні...
22 вересня вночі +10 - +12, вдень +20 - +23...починає жовтіти листя...
23 вересня вночі +7 - +10, вдень +22 - +25...увечері холоднішає...
24 вересня вночі +12 - +16, вдень +18 - +20...і сонячно, і хмарно...
25 вересня вночі +11 - +16, вдень +19 - +23...то дощ, то спека...
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Ходив далеко – бачив
багато
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Хвороби за гороскопом
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Сканворд,
гороскоп, афіша

Захарецькі гарчики чекають на вас
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Фоззі як співає, так і
пише...
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Вихідні – за інтересами
Для домогосподарок
– ярмарок
Взяти участь в осінньому
ярмарку «Агро-2009» буковинців запрошує Садгірська
райрада.
Він відбудеться 20 вересня на вулиці М.Тореза,192
поблизу клубу «КОСМО». У
ньому візьмуть участь представники різних галузей АПК
Буковини. У програмі ярмаркового свята урочиста зустріч
гостей, виступ колективів
Будинку творчості школярів
та юнацтва, культурно-мистецького центру «Садгора» та
музшколи №3.
Ярмарок розпочнеться о
10.00. До місця його проведення курсуватимуть маршрутні
автобуси №2,15,16,37 (зупинка «Космо»), №13 (зупинка
кінотеатр «Буковина»).

Для тусовщиків –
новий суперкомплекс
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Гуцульский фестиваль-ярмарок «Захарецький Гарчик» відбудеться 26-27 вересня у селі
Підзахаричі Путильского району на території Музею етнографії та ремісництва Гуцульщини

19 вересня відкриється найбільший в Україні культурнорозважальний комплекс «Панорама Чернівців» на вул. Хотинській. Імпреза приурочена
до Всеукраїнського фестивалю
«Червона Рута». Комплекс розрахований на 12 тисяч осіб.
У «Панорамі Чернівців»,
окрім концертних залів, буде
найбільше в Україні боулінгполе, олімпійських розмірів
льодовий майданчик, кінотеатри та дитячі розважальні
центри з надсучасною інфраструктурою, 17 кафе, барів і
ресторанів.
Родзинкою найбільшого
центру дозвілля в Україні
буде інтерактивний ресторан.
За словами Дмитра Равлюка,
керівника фірми «Боянівка» і
власника комплексу, ресторан
матиме назву «Трансфорс».
Аналогів в Україні йому наразі немає.
На кожному столі інтерактивного ресторану розміщений комп’ютер, завдяки якому
можна буде прочитати меню і
зробити замовлення без допомоги офіціанта. Комп’ютером
можна буде скористатися не
тільки для замовлення їжі, а й
для розваг. Біля столиків розташовані величезні екрани.
На них транслюватимуться
різні зображення. Скажімо,
відвідувачі зможуть відчути
себе пасажирами корабля серед морських хвиль.
(продовження на 5 стор.)

2

Передплатний індекс 09584

№38 (298) 18.09 - 25.09.2009

регіональні

Âåðñ³ ¿

Ринок послуг: ти – мені, я – тобі
Надавачі та споживачі послуг: як вони сприймають одне одного?
Таксисти й
пасажири
Через анкетування це досліджував Чернівецький міський Центр захисту приватних
підприємців і підприємств
малого бізнесу на замовлення
Департаменту економіки Чернівецької міськради.
З’ясувалося, що майже
50% водіїв працюють на автомобілях, які належать службі
таксі, друга половина – на
власних авто, сплачуючи послуги радіоефіру. Переважна
більшість – 90% – водіїв незадоволені станом доріг. Значну
конкуренцію з боку інших
служб таксі відчувають 35%
водіїв; ще 29% – конкуренцію
з боку нелегальних перевізників. До чверті водіїв незадоволені неввічливою поведінкою
пасажирів і частими перевірками контрольних органів.
Кожен п’ятий водій конфліктує з іншими учасниками
дорожнього руху. Надмірний
податковий тягар відчувають
17% респондентів. Труднощі

з оформленням ліцензій та ліцензійних карток мали майже
12% водіїв. Значна проблема
для 3 з 5 таксистів – нестача
обладнаних стоянок. Решта
двоє вважають, що стоянок
вистачало б, коли їх не займали б нелегальні перевізники.
Пасажири таксі оцінювали
якість перевезень за 5-ти бальною шкалою: зручність авта,
комфортність перевезення,
оперативність виїзду на виклик, візуально-технічний
стан машини, зовнішній вигляд водія, тощо. Жодна з оцінок не перевищила 4-х балів!
А це свідчить про те, що всім
службам таксі слід працювати
над підвищенням якості послуг. Половина споживачів
вважає за головний недолік
прибуття таксі із запізненням,
ще третина – порушення правил дорожнього руху водіями.
Чверть пасажирів незадоволена зовнішнім виглядом і технічним станом машин, п’ята
частина – поганим запахом
всередині автівки – один з
кожних шести пасажирів.

За словами Ігоря КУХАРЧУКА, голови правління міського центру захисту прав підприємців, дослідження засвідчило, що ринок перевезень на
таксі в Чернівцях динамічно
розвивається та частково задовольняє потреби населення
міста. Швидше за все, через
те, що на ньому панує досить
жорстка конкуренція.
Попри все, понад 80% опитаних водіїв таксі більш-менш
задоволені умовами роботи в
своїх службах. Водночас існує
низка проблемних моментів,
які потребують втручання органів влади та місцевого самоврядування, а також керівників
служб таксі. Зокрема, це – впорядкування місць для стоянок,
обмеження діяльності перевізників-нелегалів, проходження
щоденного медичного огляду
водіями і технічного огляду
автомобілів, обмеження робочого часу водіїв 8-ма годинами,
як альтернатива – можливість
визначати вартість проїзду під
час виклику таксі через диспетчера.

Як чернівчанам
впарюють...
Ми, українці, – дивні люди.
Нас дратують клієнти, споживачі, відвідувачі. Замість того,
щоби радіти, коли відчиняються двері крамниці, продавці намагаються зробити вигляд, що
вони не бачать покупця.
І так скрізь. Скажімо, у
лазні «Нептун» на проспекті
Незалежності намагаються
щораніше вимкнути обігрів
парної, бодай на кілька хвилин. Хоча, коли слідувати за
здоровим глуздом, не можна
одночасно припиняти продаж
квитків і подачу гарячої води.
Бо оплачену годину треба ж
дати людині на те, щоби вона
помилася. Але в «нептунівців»
своя логіка. Саме за нею вони
запровадили й різні категорії
квитків – від 17 гривень майже
до 30. Хоча клієнти роздягаються в одній роздягальні, та й
миються разом. Просто за квиток у шафку справа заплатиш 17
грн, а зліва – 24. Але різниці між
ними жодної – ні у формі, ні в

кольорі, ні в розмірі. Щоправда, у невеличких і незручних
кімнатках поруч, за дверима,
які рідко зачиняються, шафки
на десяток сантиметрів більші,
але й викласти за них треба вже
27 грн.
Щоправда, хитромудрі банщики знайшли-таки обгрунтування для своїх недолугостей в
обслуговуванні: той, мовляв,
хто роздягається у шафці за 24
гривні, може митися від 1,5 до
2,5 годин, а його візаві – лише
годину. Втім, проконтролювати це важко, бо печаток, які б
засвідчували, хто в якій шафі
роздягнувся, ніхто на голих сідницях, слава Богу, не ставить.
Це ж не дискотека!
Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

візити

В. ЛИТВИН: «Хронічна хвороба
українських можновладців

– усе вирішувати за рахунок людей»
Такий діагноз виставив українській владі
голова Верховної Ради України, лідер Народної Партії Володимир Литвин на зустрічі з
представниками ЗМІ у Чернівцях.

1 білборд = 5 пенсій
Те, що за все в нас платять
громадяни, не є відкриттям,
бо всі ми постійно відчуваємо
це на собі. За словами Литвина, лише один білборд тягне
в середньому на п’ятимісячну
пенсію однієї людини. А щоби
влада дбала про людей, вона
повинна залежати від них. Для
цього потрібно змінити виборчу систему.
– Я працюю з Верховною
Радою, яку ви обрали, тож обирайте тих депутатів, які будуть
думати про Україну, – наголосив високий гість
На запитання, проросійський
чи прозахідний політик Литвин,
він відповів: – Я проукраїнський
політик, – і продовжив:

«Пропагую
український егоїзм»
Треба застерегти політиків
від можливої спокуси спекулювати на виборах, які використовують для цього й вимоги
про підвищення соціальних
стандартів та мінімальної заро-

бітної плати, – зауважив голова
НПУ. Адже продекларувати
можна будь-які суми, проте,
в бюджеті потрібно чітко визначити, з яких джерел будуть
виплачуватися ці кошти. Тим
паче, що сьогодні 80% економіки – у приватних руках. До
слова, на думку Литвина, така
галузь, приміром, як енергетична, повинна належати виключно державі, бо «рубильник»
– це національна безпека. А
зараз ніхто навіть не знає його
власників. Ще й залишки недоприхватизованих обленерго
нині намагаються, як відомо, прибрати до рук. Більше
того, В. Литвин переконаний:
у період кризи розумні люди
приватизацію не проводять, бо
це означає задешево віддавати
великі цінності.

Верховна Рада
як запобіжник
зловживаням
– Сьогодні нікому, окрім
народу, не потрібно, аби депутати працювали. Взагалі не
потрібна працююча Верховна

Рада, бо політики визначили
для себе чітку лінію: зробити
результат на виборах. А щоби
ніхто не міг запитати, чому
саме так відбувається виборчий
процес, і ніхто не спромігся запобігти фальсифікаціям, саме
й потрібно знищити Верховну
Раду, – наголосив Литвин. Бо,
за його словами, «Верховна
Рада – це єдина інституція, що
може виступати запобіжником
різного роду зловживанням. А
якщо не буде такої інституції,
то можна спрогнозувати подальший розвиток подій».
Голова ВР нагадав також присутнім про події, які відбувалися
в країні 2004-го і наголосив, що
без зусиль Верховної Ради «події
розвивалися би в іншому напрямку».
Підсумовуючи, лідер Народної Партії зазначив, що важко
змусити нині депутатів працювати, як належить, а не з’ясовувати
стосунки. Але змусити треба, бо
іншого виходу немає. На руїнах
жити неможливо.

Зміцнить валюту
економіка
Стосовно падіння гривні та заходів на її зміцнення
В. Литвин зазначив:
– Єдиний шлях – підняти економіку держави на на-

лежний рівень. Адже
в Україні на третину
впало виробництво.
По суті, ми сьогодні
перебуваємо на рівні
2004-го, тобто відкотиПід час прес-конференції у залі Чернівецької
лися у своєму розвитку філії Київського торгово-економічного інституту.
на 5 років назад.
Однією з умов зміцнення де зустрівся з місцевими мешгривні Литвин вважає також при- канцями.
– Приїжджаючи до малих
пинення спекуляцій: –Я категорично проти того, щоби підтриму- міст, я переконуюсь: люди тут
вати так звані «проблемні банки», набагато чесніші, моральніші,
яким надається рефінансування більш відкриті та добрі. Тут немає того цинізму, який можна
Національним банком.
Коментуючи проблеми з спостерігати в столиці, – сканаціональною валютою, Во- зав В.Литвин під час зустрічі з
лодимир Литвин зазначив, що людьми.
Відвідини головою ВР регіо«США – це 20% світової економіки. Водночас вони спожива- ну завжди є доброю нагодою для
ють 40% того, що виробляється його мешканців для звернення з
у світі, а різницю покривають за тими проблемами, що потребурахунок друкування долара», ють термінового вирішення. Так,
– переконаний В.Литвин. На мешканці одного з сіл Вижницьйого думку, це також одна з кого району поскаржилися на
корумпованість влади в їхньому
причин падіння гривні.
На переконання Литвина, селі, бо, не зважаючи на зібрані
для зміцнення національної кошти, не була проведена газивалюти в країні повинна пра- фікація села. Володимир Литвин
цювати економіка і має бути пообіцяв посприяти вирішенню
цієї проблеми: – Я побував у
політична стабільність.
багатьох регіонах України, де
У провінціалів менше спілкувався з мешканцями,
вислуховував їхні проблеми
цинізму
– і вони можуть підтвердити,
Під час робочого візиту до що отримали відповіді на свої
Чернівецької області голова ВР звернення.
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
відвідав Вижницю та Кіцмань,
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Не ходи краєм
тротуару!
34-річний житель Заставнівського району на вантажівці
«Мерседес-Бенц» приїхав до
Чернівців і на вул. Комунальників зачепив на тротуарі 49річного пішохода, який впав
і потрапив під колеса. Від
отриманих ушкоджень пішоход помер на місці.
У Недобоївцях втік з місця
пригоди водій, який наїхав на
40-річного місцевого жителя.
Потерпілий потрапив до Хотинської ЦРЛ, а хотинські
правоохоронці встановили,
яке авто було на місці події і
хто ним керував. За скоєне затримали 26-річного власника
«Форд-Ескорт», мешканця
обласного центру.

Міліції краще не
брехати
16-річний мешканець
Байраків Герцаївського району, потрапивши до лікарні
з явними наслідками автомобільної пригоди, пояснив
правоохоронцям, що травми
дістав від наїзду невідомого
авта, водій якого втік. Але
правоохоронці з’ясували, що
історія юнака – м’яко кажучи,
неточна. А насправді він був
пасажиром в автівці «ВАЗ21053», яка перекинулася від
кермування 20-річного односельця потерпілого.
У Лопушній на Вижниччині перекинулася «Мазда»
28-річного мешканця Берегомета. Тут так само постраждав
пасажир, який госпіталізований до ЦРЛ з переломом
ключиці.

Не роби людині
добре
52-річний мешканець
Малого Кучурова погодився
перевезти на власному авті
«Део-Ланос» випадкового
пасажира від вул. Стасюка
до вул.Турецької, а потім не
знайшов свого мобільника.
Працівники карного розшуку вирахували і затримали з
речовим доказом 44-річного
мешканця Гвоздівців Сокирянського району.

47 ящиків
контрабанди
Жителька Герцаївського
району пішла назустріч румунським цигарковим контрабандистам і зайнялась накопиченням та складуванням
тютюнових виробів на власному господарстві. Громадяни Румунії купували цигарки
в неї, а потім транспортували
за кордон. Прикордонники
разом з податковою міліцією
підпільне сховище викрили
і вилучили його вміст – 47
ящиків цигарок українського
виробництва. Загальна вартість вилученого – майже 120
тис. грн. Справа готується до
передачі до суду.

Два роки до свого сторіччя
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не дожив капітальний міст через ріку Сучаву в урочищі Руська Путильського району
Ні час, ні навіть повені, як
минулорічна, не спричинили
його передчасної кончини.
Надійна і довговічна споруда, на опорі якої чітко видно
дату народження – 1911-й рік,
«скінчилася» від рук невідомих
варварів. До 80-х років мостом
пролягала залізнична колія.
Нею доправляли до Румунії
пиломатеріали з виробничих
майданчиків тодішнього Путильського лісокомбінату.
На час нашого перебування
біля річки капітальний міст
третій день поспіль розчлено-

вували. Прикордонники повідомили: споруда – на балансі
прикордонного загону. Але
голови територіальних громад
– сільської, районної про це
– ні сном ні духом...
Голова Путильської РДА
Володимир Луканюк, з яким
ми зв’язалися телефоном, назвав цей факт самоуправством і
повідомив, що своїм рішенням
зупинив самочинство. От лише,
кого саме він зупиняв, дізнатися у чиновника не вдалося.
Кому заважав міст? Це питання до правоохоронних ор-

ганів. На переконання багатьох,
міст пережив би свою другу
молодість в умовах розвитку
транскордонного співробітництва.
Врешті, залізні платформи можуть прислужитися в
Путильському районі, який
щороку на відбудову та укріплення мостів через гірські
ріки потребує десятки таких
платформ. Зважаючи на таємничість мостоліквідаторів,
задуми їхні були зовсім іншими.
Вл. інф.

Лісівники – на зовнішньому ринку
Гірськокутське лісництво
Берегометського ДЛМГ від
травня відновило випалювання
деревного вугілля. 19 із заготовлених 33 тонн уже реалізовано до Румунії.
«Порція» деревини для однієї печі-реторти – 7 кубометрів. Вихід деревного вугілля

– майже тонна, а цикл випалювання триває приблизно
тиждень, залежно від сезону. На
розпилюванні дров і випалюванні деревного вугілля працює
бригада з п’яти робітників.
– Цей бізнес дає можливість
вижити в умовах економічної
кризи, бо паливні дрова користу-

ються великим попитом, – говорить лісничий Гірськокутського
лісництва Василь Купровський.
– Європа заощаджує, шукає
альтернативні джерела енергії, а
лісівники – нові види продукції
і ринки збуту.
Прес-служба Чернівецького
обллісмисливгоспу

податки

Помри, але бізнес не «кидай»!
Збіг «трьох дев’яток» у
календарі видався не найщасливішим для власника одного
з чернівецьких магазинів, де
податківці задокументували
незаконну реалізацію ювелірного виробу за ціною 321
грн.

Під час перевірки з’ясувалося: виставлені на продаж
прикраси належать одному
підприємцеві, а всі дозвільні папери (ліцензія, договір
оренди приміщення магазину,
трудові договори з продавцями) оформлені на іншого,

який ще півроку тому … помер. Нехлюйське ставлення
до документації обійдеться
горе-крамареві недешево – до
з’ясування обставин у нього
вилучено понад 3 кг коштовностей вітчизняного виробництва вартістю 845 тис. грн.

Горілка по-герцаївськи
Підпільну гуральню викрили працівники відділу боротьби з незаконним
обігом підакцизних товарів
податкової міліції в одному
з приватних помешкань на
Герцаївщині. Рідина, схожа
на спирт, зберігалася не лише
у традиційній скляній тарі,
а й у ПЕТ-пляшках, непри-

датних для цього. Схоже,
такі дрібниці, як безпека
життя і здоров’я споживачів,
не надто обходять власників
«заводика»…
Під час обшуку вилучено
горілчаний фальсифікат, порожню тару та інше обладнання, необхідне для виготовлення отруйного пійла. Виявлено

також «супутні товари» – 24
тис. пачок вітчизняних цигарок з марками акцизного
збору встановленого зразка,
що, вочевидь, зберігалися для
подальшого збуту. Загальна
вартість вилученого – 120
тис. грн.
За матеріалами ДПА в
Чернівецькій області

інформує облрада

Пропозиції депутатів облради
розглянув парламентський комітет
Звернення депутатів
Чернівецької облради до ВР
з пропозицією про внесення
змін до Закону «Про зайнятість населення» розглянув
парламентський Комітет з
питань соціальної політики

та праці.
Про це йдеться в листі,
який надійшов до Чернівецької облради за підписом
голови Комітету Василя
Хари. Голова Комітету висловив вдячність за співп-

рацю та небайдуже ставлення до проблем у сфері
зайнятості та повідомив, що
запропоновані зміни будуть
опрацьовані при внесенні
відповідного законопроекту
до ВР.

Кошти на природу
Голова облради Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ підписав
розпорядження про використання коштів обласного фонду
охорони навколишнього природного середовища. 311370
грн виділено на роботи та
послуги, зазначені у Переліку
природоохоронних заходів для

фінансування із зазначеного
фонду в 2009 році. Зокрема,
78 тис. грн виділено на облаштування сміттєзвалищ
в окремих селах Сторожинецького, Герцаївського та
Заставнівського районів, ще
стільки ж буде витрачено на
облаштування кабінетів при-

родничого циклу у Вижницькій загальноосвітній школіінтернаті та Чернівецькій
спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті №2,
154900 грн буде спрямовано
на облаштування паркупам’ятки садово-паркового
мистецтва «Садгірський».

Людмили ЧЕРЕДАРИК

Як страшно жити
Цю фразу Ренати Литвинової, спародійованої та
розтиражованої Максимом
Галкіним, згадую все частіше.
Особливо ж, коли потрапляю
на територію лікарень, поліклінік або ж просто спілкуюсь
з порядними лікарями. Такі
ще, слава Богу, зустрічаються.
Але їх меншає – вимирають,
як мамонти. Суспільний клімат нині аж ніяк не сприяє
ні чесності, ні моральності.
А про співчуття і мови немає
– воно залишилося виключно
у радянських фільмах та літературі. Оскільки молодь нині
не читає, то і не знає.
Якось у коридорі однієї
лікарні (таке почуєш скрізь!)
стала свідком такої розмови.
Хвора, мешканка молдавського села, плутаючи слова
державної та російської мов,
намагалася пояснити палатному лікарю в коридорі, як їй
погано і що вона вночі зовсім
не спить. Але той навіть не
зупинився, кинувши через
плече: «Я що, маю вас колисати?!.»
Зрештою, у кожного, хто
потрапляв до лікарні, є свій
сумний досвід. Але найстрашніше – до хворого ніхто не
поспішає. Це лише у них,
на заході, потерпілого бігом
везуть на каталці, виконуючи на ходу різні маніпуляції.
Щоправда, й у нас роблять
маніпуляції, частину з яких я б
назвала швидше махінаціями.
Серед останніх – операції, які
вже не допоможуть, призначення купи бадів та вітамінів,
замість ліків тощо. Але випадок, який відбувся в одній
з лікарень обласного центру,
просто шокував. 17-річній
дитині, яка щойно вибралася
з сепсису, призначили «хімію»,
хоча, за словами лікаря, у неї
немає онко, лімфовузли ж
запалилися через фурункульоз. Але «хімія» – це добрий
лікарський заробіток, як і
операції. Та й довести ніхто
нічого не зможе: онкологія, як
і неврологія – поза підозрою,
– бідкався той, хто давав клятву Гіппократа. Відчула: йому і
боляче і соромно за колег. Але
розуміла: стане як всі, або...
Ще один мій добрий знайомий у білому халаті зауважив: «Не зашкодь – у лікарській практиці це вже анахронізм. Мене і моїх рідних рятує
те, що я знаю, до кого можна
звертатися по допомогу».
Як страшно жити, панове!..
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Національний банк користується
протекцією Ющенка
Заступника голови НБУ звинувачують у проведенні найграндіознішої валютної
махінації в історії України
Заступник голови Національного банку України
Анатолій Шаповалов та його «співучасники-банкіри»
здійснили «найграндіознішу валютну махінацію в історії України», коли рік тому спочатку ревальвували, а
згодом провели різку девальвацію національної валюти,
– заявив член ради громадської організації «Захист
ошуканих вкладників» Віктор ЧАЙКА.
Як стверджує Віктор Чайка у своєму розслідуванні, опублікованому в
Інтернет-газеті «Обозреватель» та в
«Газеті по-українськи», Шаповалов
«налагодив корупційну схему, за допомогою якої за «відкати» реалізує дешеві
долари окремим банкам, які, у свою
чергу, «тупо перепродають валюту за
максимально можливим курсом на
міжбанку».
– Анатолій Шаповалов, – стверджує Чайка, – одноосібно, в ручному
режимі приймає рішення, якому банку і скільки давати грошей на аферу
із так званим рефінансуванням. Він
також вирішує, скільки валюти витратити з резервів НБУ на так звану
підтримку гривні… Потрібні штучні
та постійні коливання курсу. Потрібно, аби про такі коливання завчасно
знали лише «свої» банки. Потрібен
час, аби в достатній кількості скупити «дешевий» долар, знаючи наперед,
що саме завтра він різко та непередбачено для більшості учасників ринку подорожчає».
Крім того, стверджує Чайка, «для

опосередкованого впливу на курс
гривні в кінці 2008 року був застосований механізм рефінансування:
банкам раптом почали роздавати так
звані стабілізаційні кредити НБУ.
Гроші на рефінансування приватних
банків безсовісно й вільно виймалися з державної кишені і роздавались
начебто направо й наліво, а насправді
– згідно з «прайс-листом». За даними Чайки, на всі «дружні» послуги
першого заступника голови НБУ підопічним банкам існує «прайс-лист».
Так, наприклад, від суми отриманого
рефінансування «щасливчик» має
«відстебнути» від 10 до 50 відсотків.
Пролонгація кредиту рефінансування коштує мінімум 10 відсотків. А
за придбання валюти за «блатним»
курсом Нацбанку потрібно віддати
«Шаповалову & Cº» 50% від різниці
курсу.
У такий нехитрий спосіб усі наближені до керівництва НБУ спекулянти
збагатились, а не розорилися під час
банківської кризи. Хоча, як стверджує
закон, призначенням НБУ є поряту-

нок здорових
гілок банківського дерева,
а не омели й
плюща.
Н а й страшніше:
«кишенькові»
банки спрямовували всю
масу дармової гривні,
отриманої
під виглядом
рефінансування, просто на валютний ринок,
де створили
надлишкову
пропозицію
«краденої» у
нас з вами гривні, чим, врешті-решт, і
обвалили її курс. Оплатили цю масштабну аферу мільйони «маленьких
українців».
За підрахунками Чайки, у такий
спосіб із золотовалютного запасу країни висмоктано близько 5 мільярдів
доларів.
При цьому сам голова НБУ Володимир Стельмах у цій ситуації нагадує
«весільного генерала», який своєю
посадою голови НБУ лише «кришує»
діяльність свого першого заступника.
– У підсумку реальний сектор
економіки та «неблатні» банки ви-

явилися ізольованими від дешевої
валюти, а пан Шаповалов, як наполегливо говорять між собою ображені
ним банкіри, через «свої» банки
заробляє не менше 60-70 мільйонів
гривень на день, – ділиться результатами розслідування Віктор Чайка.
Відтак Національний банк, як
стверджує Віктор Чайка, діючи «абсолютно безкарно, користуючись
протекцією першої особи держави»,
перетворився з фінансової установи
на «певний інструмент політичної
боротьби та корупційної наживи».
«Газета по-українськи»

піар-навчання

Король дутого рейтингу

Політичний вискочка діє за принципом «обдури себе сам»
У столичному «Українському клубі» проаналізували
потенційні можливості ліберал-мажора Арсенія Яценюка
та його команди. З 30 учасників «вільної трибуни» лише
один висловися на користь «нового» обличчя – тобто 3,3%.
Результати дискусії змушують сумніватися у правдивості
рейтингу популярності, який малює преса і телебачення
політичному вискочці, – 11%.

«Український клуб»
Це одна з рідкісних політичних тусовок, яка діє за принципом
«вільної трибуни». Модні аналітики
відвідують його саме з метою пересвідчитися у правдивості висновків
соціологічних опитувань про популярність того чи іншого політика.
У клубі під час дискусій оголошують небажаними телеоператорів,
щоби експерти говорили щиро, а не
«на камеру», а слово тут надається
кожному, хто здатен дотриматися
чіткої і прозорої процедури.
Журналістам рекомендують не
цитувати учасників дискусії до публікації стенограми цілої розмови,
щоби представники партій не використовували засідання клубу як
місце, де можна «на халяву» склепати

інформаційний привід для публікації, вкинувши заготовлену фразу під
час дискусії.
Словом, «Український клуб» – це
місце, де психологічний тиск мас-медіа на учасників розмови принаймні
обмежений.
Отже, коли б поширювалися правдиві дані про рейтинг популярності
Арсенія Яценюка, з 30 учасників
дискусії позитивно про нього мали б
висловитися принаймні троє – тобто
10%, а не 3%, як це було насправді.
Слово «за» Арсенія взяв лише
один учасник «круглого столу», та
й той виявився позаштатним, агітатором штабу Яценюка. Характерно,
що змістовним у позитивній характеристиці Арсенія з боку його єдиного
адвоката було лише нагадування про

нібито високий рейтинг вискочки,
що аж ніяк не підтверджувалося подіями в залі засідання.
Внаслідок старань українського
телебачення та його соціологів, присутні, що готувалися до дискусії, три
години «катали шар в одну лузу»,
марнуючи увагу одне одного. Комічне припущення одного з учасників
розмови, що в разі потрапляння «Арсенія» у другий тур президентських
виборів всі опоненти політмажора
однаково за нього голосуватимуть,
потонуло в загальному реготі, що
яскраво свідчить про незлобливий
характер обговорення.
Про демократичний характер засідань клубу свідчить також те, що
вони відбуваються щотижня у приміщенні київського офісу Організації
українських націоналістів, але під час
дискусій російська мова тут лунає так
само вільно, як і українська.

«Обдури себе сам»
Учасники засідання відзначили
одну прикметну особливість риторики Арсенія: його висловлювання
завжди обтічні, «і нашим, і вашим»,
а розмову з виборцем він будує за

принципом «вигадай сам, чому ти
за мене голосуватимеш!». Коли послухати цього політика уважно, в
нього тільки один ворог, та й той
персональний, як нагорода, – Сергій
Ратушняк.

Всі решта начебто не
заперечують…
Лише один експерт припустив, що
технологія обробки виборців командою Арсенія Яценюка є ефективна.
Обгрунтування пролунало приблизно
так: «Нудно слухати, що всі проти
Арсенія, – кортить щось заперечити
принаймні для різноманітності».
Натомість усі зійшлися на думці,
що на цей «політичний» проект очікує такий самий приголомшливий
«успіх», як і на попередні проекти тих
самих московських політтехнологів,
включно з командою «Озимого покоління». Інна Богословська, на думку
завсідників «Українського клубу»,
після початку своєї виборчої кампанії
лібералки затопче мажора у своєму
ліберальному електоральному куточку
обсягом менше 2-х відсотків голосів.
Богдан РУДЬКО, Київ
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Ближче до пенсіонерів

Для свідомих чернівчан

Віддалене робоче місце управління Пенсійного фонду в Кіцманському районі днями відкрито
у Мамаївцях. Прийом громадян
проводять спеціалісти райуправління з використанням комп’ютерної
техніки та бази даних. Будь-який
пенсіонер може отримати довідку про
стаж, розмір пенсії, перебування на
обліку, відкрити пенсійний рахунок
для отримання пенсії через установу
банку. Громадяни передпенсійного
віку можуть отримати консультацію

Згідно з розпорядженням міського
голови Миколи Федорука від 14 вересня до 14 жовтня проводиться місячник
саночистки та благоустрою міста. До
виконання робіт залучено підприємства,
навчальні заклади, громадські організації, установи, орендарів та населення.
Укладаються угоди з підприєм-

про перелік документів, які необхідні для оформлення пенсії. Це дає
змогу жителям навколишніх сіл, не
звертаючись до Кіцманського територіального управління Пенсійного
фонду, вирішувати всі «пенсійні»
справи, заощадивши час та витрати
на транспорт.
Установа розміщена в приміщенні
філії Приватбанку села Мамаївці.
Тимчасовий розпорядок роботи
– щопонеділка від 10.00 до 15.00 без
перерви на обід.

Хто зловживає
ДКП «Чернівціводоканал» незаконно зобов’язувало споживачів за
власний рахунок проводити перевірку
квартирних водолічильників. Про це
повідомили у прес-службі Чернівецького обласного відділення Антимонопольного комітету.
Чернівецьке обласне відділення
АМКУ рекомендувало ДКП «Чернівціводоканал» припинити дії з
ознаками зловживання монопольним
становищем. Підприємство визнало
неправомірні дії.
Водночас антимонопольники порушили справи проти Сторожинецької
міської та Лужанської селищної рад

за ознаками антиконкурентних дій.
Зазначені місцеві ради не визначили
виконавців житлово-комунальних послуг, що створює умови для вчинення
суб’єктами господарювання порушень
конкуренційного законодавства. Розслідування у цих справах ще триває.
А от генеральну агенцію з туризму в Чернівецькій області ВАТ ТК
«Черемош» і ТОВ «Газприладсервіс»
антимонопольники зобов’язали припинити дії з ознаками недобросовісної
конкуренції. Ці фірми використовували зображення державних символів
на фірмових бланках ділового листування.

ствами, установами і організаціями з
Чернівецькою міською дезстанцією
на проведення дератизаційних і дезінфекційних робіт. Особлива увага
звертатиметься на навчальні, дитячі
дошкільні заклади, об’єкти харчової
промисловості, торгівлі та громадського харчування.

Техогляд –
6 днів на тиждень
Державний технічний огляд транспортних засобів підрозділи ДАІ
будуть здійснювати 6 днів на тиждень
і не менше 4-х год. на добу. Міністр категорично заборонив також вимагати
від автовласників під час проведення
державного технічного огляду будь-які
платні довідки, що видаються підрозділами Державтоінспекції.
Наразі в Україні на території 129
сільських районів, віддалених від
обласних центрів та великих міст,
відсутні суб’єкти господарювання,
уповноважені на проведення технічного огляду транспортних засобів. Тож
Кабмін прийняв Постанову, якою передбачено, що до 1 липня 2010 року в
разі відсутності в межах району суб’єк-

тів господарювання, уповноважених
на проведення технічного огляду
транспортних засобів, дозволяється
проведення цієї перевірки в пунктах
технічного контролю місцевих підрозділів ДАІ.
За матеріалами ДЗГ МВС України

дозвілля

Вихідні – за інтересами
поезії, ансамблі народної музики,
естрадні ансамблі, хореографічні,
театральні колективи, читці-декламатори тощо.

Для спортсменів
– європейський
мотокрос
На трасі Міжнародного спортивного центру «Суперкрос» (вул.
Руська, 226-Д)19-20 вересня відбудеться перший на території пострадянських країн командний
Чемпіонат Європи з мотокросу.
Участь у «Мотокросі націй-2009»
візьмуть офіційні делегації та команди з 22 країн Європи.
За регламентом UEM «Мотокрос
(закінчення. Поч. на 1 стор.)

Для патріотів –
Хотинська битва
Перший щорічний військовопатріотичний фестиваль «Хотинська твердь» розпочнеться звуками
литаврів, пострілами гармат, запаленням вогнів на вежах Хотинської фортеці 19 вересня, об 11.00
на майданчику біля церкви Олександра Невського у Хотині. Після
урочистої частини, о 12.00, на цьому
ж майданчику відбудеться концерт
учасників художньої самодіяльності
Хотинщини. О 12.00 розпочнеться
також презентація готельно-туристичного комплексу «Фортеця
гетьманів». Протягом наступних
двох годин, від 13.00 до 15.00, на
пагорбах поблизу замку гості свята
спостерігатимуть найяскравіше

дійство фестивалю –відтворення
Хотинської війни 1621 року.
Продовжить свято конкурс «Краще село Хотинщини». Крім того, від
9.00 до 17.00 на верхньому оглядовому майданчику фортеці працюватиме містечко майстрів, а біля
вхідної брами – виставка картин
місцевих художників. Завершуватиметься фестиваль вечірнім концертом, на якому виступатимуть гурти
«Плач Єремії», «Мандри», «Хорея
Козацька», та святковим феєрверком. Загалом планується, що участь
у фестивалі братимуть вітчизняні та
зарубіжні військово-історичні товариства, організації і клуби військово-історичної, музичної, костюмованої та ремісничої реконструкції;
клуби та секції національних видів
бойових мистецтв; аматорські хорові колективи, вокальні ансамблі,
виконавці малих форм та співаної

націй–2009» проводиться 3 дні.
Першого дня відбудеться реєстрація,
технічний контроль та прийом траси
змагань. Тренувальні та офіційні
відбіркові кваліфікаційні змагання,
презентація команд будуть проведені
на другий день.
Останнього дня заплановано
тренування, презентацію команд
на трасі змагань, три фінальні змагання та церемонія нагородження
переможців. Як зазначають організатори, очікувана кількість глядачів
– понад 50 тис. з України та понад 1
тис. – з-за кордону. Для учасників
та вболівальників передбачені спеціальні концертні програми.
Урочисте відкриття Чемпіонату
відбудеться 19 вересня о 17.30 на Соборній площі Чернівців.
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Чому грузини
«крутіші»

– 19-річного британця засудили
за жорстоке поводження з тваринами – за намагання привчити кота до
марихуани.

І потягом не
розбудиш!

12 âåðåñíÿ

– В італійському Ріміні прооперували дівчинку з 33-ма зайвими зубами. Це унікальний випадок в історії
медицини. Дівчинка має рідкісну
патологію – дисплазію кісткових
тканин.

13 âåðåñíÿ

– Ригу визнали культурною столицею Європи. Цього ж дня у столиці
Латвії встановили надувного Леніна.

14 âåðåñíÿ

– Китай почав будівництво нового
космодрому в Хайнані. Це вже четвертий космодром у цій країні.

15 âåðåñíÿ

– Помер голлівудський актор Патрик Свейзі («Брудні танці»).

16 âåðåñíÿ

– У Піднебесній на час святкування 60-річчя створення КНР від
15 вересня до 21 жовтня заборонили
польоти повітряних зміїв і… голубів.

Предки людини покинули «колиску» цивілізації
на 800 тис. років раніше,
ніж дотепер вважалося.
Про це йдеться у статті,
оприлюдненій вченими
з Національного музею
Грузії. Археологи викопали 6 древніх скелетів, ві-

ком 1,8 млн. років в горах
Грузії. Якщо вік скелетів
підтвердиться, доведеться
переглянути теорію еволюції «Homo sapiens». Вчені припускають, що з Грузії
древні люди емігрували до
Африки, а через 800 тисяч
років – до Азії та Європи.

17 âåðåñíÿ

– Кабінет Міністрів Японії у
повному складі пішов у відставку.
Причина відставки – неспроможність
подолати наслідки фінансово-економічної кризи

Хронограф

18 âåðåñíÿ1980 ðîêó

– На радянському космічному
кораблі «Союз-38» уперше в космос
полетів представник негроїдної раси
– темношкірий кубинець Арнальдо
Тамайо Мендес.

19 âåðåñíÿ 1888 ðîêó

– У Бельгії на курорті Спа відбувся
перший в історії конкурс краси.

20 âåðåñíÿ 1934 ðîêó

– Народилася Софі Лорен, італійська кіноактриса, лауреатка «Оскара»
(«Шлюб по-італійськи», «Жінки: учора,
сьогодні, завтра», «Соняхи»).

21 âåðåñíÿ 1949 ðîêó

– Мао Цзедун проголосив створення Китайської Народної Республіки.

Серіали
«відпочивають»
500 тис. фунтів стерлінгів (близько $750 тис.)
запропонував керівник компанії «Goldman
Sachs» 28-річній словацькій ескорт-гьорл за те,
щоби вона покинула свого немолодого чоловіка
і вийшла заміж за нього.
У разі відмови бізнесмен
пообіцяв покінчити життя
самогубством.
Пікантні подробиці
з’ясувалися під час шлюборозлучного процесу. Як
озвучено в суді, директор
найбільшого американського банку, 35-річний
Ян Самуелідс був настільки
зачарований своєю 28-річною супутницею на один
вечір, що запропонував
їй вийти за нього заміж,
пообіцявши відкупні її 67-

річному чоловікові Денісу
Морлі.
За словами Морлі, бізнесмена-пенсіонера, відтоді, як американський
банкір-мільйонер став клієнтом його дружини, він
завалював її подарунками,
а згодом зняв для неї розкішну квартиру, де вона
мала мешкати окремо від
старого чоловіка.
Спочатку його дружина
відмовлялася вийти за банкіра-залицяльника. Проте
той пригрозив покінчити
життя самогубством і, за
вказівкою самого Морлі,
жінка продовжила шикарні
рандеву з банкіром. Невдовзі зірка ескорту подала
на розлучення. Причина
– неадекватна поведінка
чоловіка.

22 âåðåñíÿ

Наймолодші
екстремали

23 âåðåñíÿ 1846 ðîêó

7-річний Том Хейес і
його 8-річна сестра Люсі
в тандемах з батьками
стрибнули з парашутом.
Таким чином, вони стали
наймолодшими жителями Великої Британії, які
коли-небудь стрибали з
парашутом. Дітям екстрим сподобався, проте
Том відзначив, що було

– Всесвітній День без автомобіля.
Цього дня у більшості країн світу на вулицях можна побачити лише пішоходів
та велосипедистів.

– Німецький астроном І. Галле
відкрив планету Нептун. Цього ж дня
1848-го американець Джон Куртіс зробив першу жувальну гумку.

24 âåðåñíÿ 1998 ðîêó

– У французькому Ліоні вперше
проведена операція з трансплантації
руки людині.

трохи страшно і здавалося, що «серце провалилося
в живіт».
Наймолодша парашутистка у світі – голландка
Демі Ландсман, яка 2001го року в 2-річному віці в
тандемі зі своїм батьком
Херманом, інструктором з
парашутного спорту, стрибнула з висоти 4 км.

Неймовірно пощастило 19річному французові, який спав
прямо на залізничних шпалах. Хлопець дивом уникнув
смерті, коли над ним проїхав
швидкісний поїзд. Як розповів машиніст, поїзда, молодик
спав на животі між рейками
поблизу містечка Ванн. Поїзд,
що їхав на великій швидкості,
не зміг вчасно загальмувати,

на всіх парах пролетівши над
французом. Зупинився потяг
тільки через 800 м, після чого
шокований машиніст вибіг
оглянути хлопця.
До його здивування, молодик навіть не прокинувся
і уникнув щонайменших
подряпин. Про те, чи був винуватець інциденту п’яний,
не повідомляється.

Щоб
«доганяли»…
П’ять банкоматів у східному районі Лондона почали
вітати людей на сленгу «Кокні» і пропонувати інструкції у
вигляді римованих фраз. Так,
замість прохання «введіть
пін» на екрані з’являється
Гекльбері Фінн, а звичне
питання «Скільки ви хочете
готівки?» перетворилося на
«Скільки ви хочете сосисок з
пюре?» Десятифунтова банкнота називається «куркафорель» (speckled hen), яка
римується зі словом «десять»
(ten). У випадку виникнення

проблем клієнтам рекомендується звертатися не до
«банку», а в «танк, що гуркотить». Експеримент триватиме 3 місяці, і за користування
цими банкоматами не стягуватиметься комісія.
Кокні – зневажливо-глузливе прізвисько уродженця
Лондона з середніх і нижчих
верств населення, яке дало
ім’я сленга мешканців Істенду. Частовживані слова в
ній часто замінюються смішними римами або власними
іменами.

«Пірати» навчили
Папуга, який прославився своєю роллю у фільмі
«Пірати Карибського моря»
з Джонні Деппом і Кірою
Найтлі, напав на поліцейського, захищаючи свою
власницю, яку залишили
без машини за водіння без
прав.
Поліцейські на дорогах
графства Кент помітили
жінку, в машині якої літав
папуга ара, і попросили жінку зупинитися. З’ясувалося,
що жінці заборонено кермувати,
тож авто вирішили конфіскувати.
За транспортування взявся співробітник дорожньої
служби, який необачно залишив
усередині машини екзотичного
птаха.
Як розповів

поліцейський, опинившись
далеко від господині, папуга
з розмахом крил майже в
один метр напав на нього,
залишивши подряпини і
рани від укусів на руках.
Згодом поліцейські дізналися: у конфіскованому авті
була справжня зірка, яка
зіграла кращого друга одного з піратів у голлівудській
стрічці «Прокляття чорної
перлини».
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«Нещасливі
разом»

7

А де «Шахтар»?

Тиждень, що минає

11 âåðåñíÿ

– Переможцем форуму видавців
у Львові стала книга «Лексикон
львівський: поважно і на жарт».

12 âåðåñíÿ

– За блокування трибуни спікер
Литвин залишив народних депутатів
без тижневої зарплати.

13 âåðåñíÿ

– У Херсоні вбито відомого художника й альпініста Олександра
Бережного. Нині убивцю художника та його дружини затримано.

Національна експертна
комісія з питань захисту суспільної моралі визнала, що
частини телесеріалу «Щасливі разом», які демонструвалися на Новому каналі
від 1 по 16 червня, містять
ознаки неповаги до батьків,
приниження особистості
та можуть зашкодити фізичному, інтелектуальному
і духовному розвитку неповнолітніх і молоді. НЕК
має намір просити Нацраду
з питань телебачення та
радіомовлення надати на
дослідження відеозапис

телесеріалу.
Для з’ясування впливу досліджуваних серій на
психічний та моральний
розвиток дітей та молоді
експертна комісія звертатиметься також до низки
науково-дослідних інститутів і Академії педагогічних
наук. Коли апарат НЕК узагальнить висновки фахівців,
це питання ще раз винесуть
на розгляд Нацкомісії, на
яке запросять і керівництво
ЗАТ «Новий канал».

На рівні Гамбії
У світовому рейтингу
конкурентоспроможності
Україна посіла 82-е місце
зі 133, за рік опустившись
на 10 позицій. Це означає,
що світова криза сильніше
вдарила по Україні, ніж
по інших країнах Східної
Європи.
Всесвітній економічний
форум (WEF) почав визначати глобальний рейтинг
конкурентоспроможності
країн від 1979-го. Україна
увійшла до нього в 1997
році. З країн СНД до рейтингу не входить Білорусь,
а цьогоріч – ще й Молдова.
Найбільш конкурентоздатною визнана Швейцарія, яка відтиснула на
друге місце США. До топ-5
увійшли також Сингапур,
Швеція і Данія. Найкращу

позицію з колишніх республік СРСР зберегла Естонія
(25-е місце), хоча й втратила 3 позиції. Лідером зростання в СНД став Азербайджан (51), який піднявся
на 18 позицій і випередив
Литву (53), Латвію (68) і
Росію (63). Лише на 1 позицію опустився Казахстан
(67). Найгіршими у світі
за конкурентоспроможністю виявилися Бурунді,
Зімбабве та Чад. Україна ж
розмістилася в сусідстві з
африканськими країнами
Гамбією (81) та Алжиром
(83), а серед країн СНД
випереджає Грузію (90), Вірменію (97), Таджикистан
(122) та Киргизію (123).
Падіння індексу більшості
країн СНД пов’язане з їхньою залежністю від експорту до Росії.

Важкою працею…
Контрольно-ревізійне управління АР Крим
перевіряє Симферопольський міськвиконком.
Мер Симферополя Ген-

надій Бабенко так запрацювався, що виписав
собі 161 тис. грн грошової
премії за рахунок міського бюджету. Бабенка не
зупинила навіть постанова Кабміну, яка
забороняє виплату премій держслужбовцям
за зразкове виконання
службових обов’язків
до стабілізації економічної ситуації в країні.
За результатами ревізії
кримська міліція обіцяє
порушити кримінальну
справу.

Міжнародна федерація
футбольної історії та статистики оприлюднила новий
рейтинг футбольних клубів
XX століття. Найкращим з
них визнано мадридський
«Реал». До переліку потра-

пили також і 2 українські
клуби: київське «Динамо»
розмістилося на 16 позиції,
дніпропетровський «Дніпро» посів 162 місце.

Ми вміємо грати
в футбол!
Перемогою збірної
України завершився у Мілані чемпіонат світу-2009
з вуличного футболу серед
безпритульних. У фіналі
українська команда виграла у португальців з рахунком 5:4. Чемпіонат світу з
вуличного футболу серед
безхатченків проводився
всьоме. Цей міжнародний
проект офіційно підтримують уповноважений ООН
з питань спорту, благодійний фонд УЄФА, Міжнародна мережа вуличної

преси і футбольний клуб
«Манчестер Юнайтед». За
правилами, у змаганнях
можуть брати участь бездомні, біженці, а також
люди, які позбавляються
алкогольної і наркотичної
залежності.
До Мілана приїхали 48
команд з 5 континентів.
Для збірної України цей
чемпіонат був шостим.
Досі найвищим досягненням українців було 3-е
місце, завойоване 2005-го
в Единбурзі.

14 âåðåñíÿ

– Фільм «Жінки без чоловіка»
українського продюсерського дому
«SOTA» отримав «Срібного лева»
Венеціанського кінофестивалю. Це
друга за значимістю після «Золотого
лева» відзнака кінофоруму.

15 âåðåñíÿ

– Пожежа на шахті ім. Кірова
на Донеччині. Евакуйовано 150
шахтарів. На щастя, обійшлося без
людських жертв.

16 âåðåñíÿ

– Юлія Тимошенко заявила про
підвищення соціальних стандартів
від 1 грудня.

17 âåðåñíÿ

– Україну відвідав Філіп Котлер,
основоположник сучасного маркетингу та рекламних технологій,
автор підручників з маркетингових
досліджень.

Хронограф

18 âåðåñíÿ 1965 ðîêó

Кому на
фізкультуру?
МОЗУ доручило обласним управлінням охорони здоров’я протягом
двох місяців здійснити, за
участі педіатрів та медсестер, медогляд школярів із
наступним розподілом їх
на групи для занять на уроках фізкультури, а також
для виявлення дітей, що

потребують поглибленого
планового профілактичного медогляду. Таким чином
влада намагається уникнути
«лівих» звільнень від занять
фізкультурою. Фальшивих
довідок значно побільшало
в тих регіонах, де минулого
навчального року були зафіксовані випадки смерті

«Юлія» в небі
Під час робочої поїздки на Харківщину Юлія
Тимошенко ознайомилася
з роботою льотно-випробувальної станції Харківського державного авіаційного
виробничого підприємства.
Тимошенко показали високотехнологічні багатопрофільні верстати – устаткування, на розмитнення
якого виділялися цільові
кошти Кабінетом Міністрів
України.
Крім того, прем’єрка

взяла участь у церемонії
підняття зі стапелів літака
АН-140. За словами гендиректора станції Анатолія
М’ялиці, на честь голови
уряду літак назвуть «Юлія».
Тимошенко заявила, що в
Україні до кінця 2009-го
буде випущено ще 7 літаків.
За словами прем’єра, вже
реструктуризовано близько
3 млрд. грн боргів АНТК
ім. Антонова і Харківського
державного авіаційного виробничого підприємства.

– Рада Міністрів УРСР ухвалила постанову про пам’ятні місця з
історії козацтва. Острів Хортицю
оголосили державним заповідником.

19 âåðåñíÿ 1991 ðîêó

– У Києві відновлена діяльність
Києво-Могилянської академії.

20 âåðåñíÿ1989 ðîêó

– У відставку відправлений перший секретар ЦК КПУ Володимир
Щербицький.

21 âåðåñíÿ 1920 ðîêó

– Раднарком України запровадив
обов’язкове вивчення української
мови в школах.
Цього ж дня святкує іменини Ринат Ахметов, мільярдер, президент
ФК «Шахтар».

22 âåðåñíÿ1937 ðîêó

– Утворені Полтавська, Житомирська, Миколаївська області.

23 âåðåñíÿ 1872 ðîêó

– Народилася Соломія Крушельницька, українська оперна
співачка.

24 âåðåñíÿ 2004 ðîêó

– Під час президентської виборчої кампанії на Івано-Франківщині
було вчинено «яєчний замах» на Ві-
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Як мутантів не назви –
гарнішими не стануть

Звідки вони вилізли?
Визначення ГМО містить слова: «змінені шляхом, що не існує в природних
умовах, на відміну від схрещування або
природної рекомбінації генів». Наприклад, у деякі генетично змінені (модифіковані) види полуниці, томатів чи буряків
було введено ген з риби, внаслідок чого
вони стали менш чутливі до низьких температур. Технологія дозволяє переносити
гени з одних видів організмів до інших,
надаючи організму нові властивості, зокрема, більшу продуктивність і стійкість
до природних умов, хвороб, шкідників,
через це такі продукти називають ще
трансгенними. Звичайно, наміри учених
були бездоганно етичними: збільшення
природних можливостей рослинних та
тваринних організмів з огляду на необхідність забезпечити більшою кількістю
їжі людство, щоденний приріст якого
становить близько 230 000 осіб.
Продукти харчування з таких культур,
як, скажімо, картопля, кукурудза, ріпак чи
соєві боби, що пройшли генетичні зміни, називаються генетично модифікованою їжею.
Певні види ГМ-картоплі в Україні стали популярними серед селян, бо їх «не їдять жуки».
І,якцебуваєзвеликимивідкриттями,увійшло
в дію хибне коло: генна інженерія створила
мутантів, небезпечних для людей.

Чи рівнятися нам з Європою?
Співробітники «Укрметртестстандарту» зробили контрольну закупівлю продуктів у київському супермаркеті, щоби
дослідити на наявність ГМО. Результати
шокують: з 42 досліджених зразків варених
та копчених ковбас, сосисок, шинки,
пельменів у 18-ти вміст ГМО набагато
перевищував максимально допустиму в
Європі норму 0,9%. І не на пару відсотків,
показники набагато зашкалювали за 5%.
Цілком ймовірно, що вони могли сягати й
40-50%. Але на такі цифри просто не були
розраховані застосовані тести.
Цікавий нюанс: рівно на половині
зразків, де виявлені ГМО, у маркуванні
взагалі відсутня інформація про вміст у
продукті соєвого білка, хоча майже 90%
сої (за деякими джерелами – всі 100%) в
Україні – ГМО.
Генотехнологія просувається з такою
карколомною швидкістю, що за нею не
встигають ані закони, ані нормативні
інституції. Дослідження майже не в стані
запобігти непередбаченим наслідкам.
Більше того, законних продуктів із
вмістом ГМО ще від 1998 року в Україні
немає: усі ГМО, які використовуються
в нашій країні, мають обов’язково реєструватися. Але на сьогодні жодного
ГМО в Україні не зареєстровано!
На здоровий глузд, посилатися на
рівень споживання ГМО в ЄС взагалі

Про наявність генетично-модифікованих організмів (ГМО) у
продуктах українців повинні інформувати від 1 липня. Мало того,
що вміст ГМО, пропонований для обов’язкового маркування на
упаковці та в іншій інформації про харчі, зростає майже на порядок – від 0,1 до 0,9%, – виробники й торгівці не поспішають
запроваджувати їхнє маркування і тиснуть на Кабмін, щоби відкласти його ще на півроку – до 1 січня 2010-го.
Геноцид в Україні – системний процес, який триває на багатьох фронтах: від політичного, економічного, алкогольного,
нікотинового, наркотичного до геноциду малюків та майбутніх
поколінь.
не можна. По-перше, рівень здоров’я
нації – набагато нижчий в Україні порівняно з країнами ЄС. По-друге, з
нашим правовим безладом найсуворіші
вимоги законів просто ігноруються. Потретє, відсутні реальні можливості для
вимірювання рівня ГМО. Тож є велика
підозра, що допуску до споживання не

слідити склад харчових продуктів немає.
Вони в змозі лише вжити заходів до виробників, у яких на упаковці продукції
не буде обов’язкового маркування.
Коли йдеться про визначення складу,
нам порадили звернутися до підрозділу
Держстандарту. У секторі сертифікації
харчових продуктів даної установи началь-

Людство – дитина з бомбою?
Дослідники зазначають цілу низку потенційних небезпек від використання ГМ-харчів.
Невідомі алергени. Якщо ген є джерелом білка-алергену і потрапляє,
скажімо, в кукурудзу, то люди, схильні до алергічних реакцій опиняються в
серйозній небезпеці перед виникненням невідомих алергенів.
Шкода для «непричетних». Хто гарантує, що трансгенна стійкість до
шкідників не обернеться підвищеною кількістю токсинів, шкідливих для
інших організмів, надто для людини?
Зміна реакції на ліки. Застосування перенесених генів може спричинити
опірність до антибіотиків, простіше – неможливість застосовувати антибіотики як ліки.
Засилля «надбур’янів». Існує застереження, що через насіння й пилок
гени видозмінених культур «втечуть» до диких родичів і утвориться раса
«надбур’янів», стійких до гербіцидів.
Переродження мікрофлори. Кишкова паличка, що живе в організмі людини, здатна «перехоплювати» перенесені гени і «вбудовувати» їх у себе!.
Закріплені у нашій мікрофлорі, такі гени здатні до пухлинної прогресії (активного, нестримуваного зростання ракових клітин).
Порушення обміну речовин. Трансгенна картопля і соя, на думку багатьох
учених, провокують хвороби, пов’язані з порушенням обміну речовин
– ожиріння, діабет тощо.
отримав би жоден з харчових продуктів,
що містить багато складових!
Нещодавно проведені дослідження дитячої молочної суміші «Nutrilon
Соя», призначеної для малюків, які не
засвоюють натурального молочного
білка. У дитячому харчуванні виявили
генетично модифіковану сою, про наявність якої виробник просто «забув»
попередити. Навіть не маючи прецедентів, жодної реакції цей факт не викликав.
Суміш продається і далі.

На Буковині ГМО не знайдуть
Спробувавши з’ясувати, чи є можливість впливати на ситуацію з ГМО
у Чернівцях, «Версії» дізналися, що в
підрозділах управління із захисту прав
споживача, наприклад, можливості до-

ник сектору Наталя Наконечна повідомила, що таких досліджень безпосередньо
в Чернівцях не роблять за відсутністю відповідної лабораторії. Зразки «сумнівної»
продукції слід відправляти до Києва. Проведення аналізу на вміст ГМО у продукції
в лабораторіях «Укрметртестстандарту»
коштує у межах 350-800 грн за один зразок, залежно від складності продукту. У
вартості враховується також ПДВ.
Для дослідження зразка можна звернутися ще до інституту екогігієни МОЗ
України.
Але це стосовно окремих звернень
споживачів. А компанії випускають
сотні найменувань продукції, тож найбільша частина витрат на перевірку
сировини ляже знову-таки на покупців:
товар подорожчає мінімум на 5%. І це
тільки початок.

Самі скалічили – самі
ощасливлять?
Коли Мінздоров’я очолював Юрій
Гайдаєв, до речі, представник Компартії в уряді, він був серед найбільших
противників маркування ГМО. Процитуємо й нинішнього очільника Мінз-

доров’я, Василя Князевича: «Міністр
охорони здоров’я не може відповідати
за весь уряд, тим більше, що наше міністерство контролює лише певну складову
згаданої проблеми. Фахівцями МОЗ
підготовлені всі необхідні пропозиції...».
Отже, ніби й вівцям немає чого мекати,
і вовкам боятися нічого.
Відсутність маркування ГМО вигідна
українським виробникам, які використовують у своєму виробництві ГМ-компоненти. М’ясо, ковбаси, кури, яйця,
молочні продукти, цукерки, печиво, косметика... Йдеться про космічні суми!
Коли відстежити зв’язки українських
політиків з харчовиками, з’ясується
багато цікавого. 70% ринку курятини,
яєць, значну частку м’ясних виробів
контролюють представники «помаранчевих». А представники біло-блакитних
мають інтереси в молочному й кондитерському виробництві. Тож непримирні противники насправді сходяться
принаймні в цьому питанні!
Ще одне потужне лобі – постачальники ГМО-сировини. Вони перебувають у дуже цікавому альянсі з
українським бізнесом: перші розширюють ринок збуту своєї продукції, другі
заощаджують на сировині і ще багатьох
статтях витрат.
Наприклад, тонна пшениці без ГМО
коштує $300, з ГМО – лише $40-50!
Модифікована соя – від двох до 5 разів
дешевша за натуральну. Використання
ГМ-сировини у ковбасних виробах
зменшує її собівартість на 25%. Коли ринок м’ясних напівфабрикатів в Україні
тягне на $850 млн., ціна питання тільки
у цьому сегменті – понад $200 млн. Але
ця вигода використовується лише виробниками: для споживача суттєвої різниці у вартості продукції немає! Тож не
дивно, що виробники мають відповідні
кошти на лобіювання питання.
А для нас, споживачів, немає й вибору між дорогим якісним і дешевим,
шкідливим. Коли б існувало маркування, українці або не купували б продуктів
з ГМО, або купували б лише в тих випадках, коли ціна на модифікований
продукт була б значно нижча за натуральний. Звісно, що про зверхприбутки
виробників уже не йшлося б!
Отже, жодних причин, окрім бажання українського бізнесу й далі отримувати зверхприбутки, немає. І немає
надійних методів визначення наслідків
використання ГМО: багато негативних
ефектів проявиться лише в низці поколінь. І тоді бізнесмени світитимуться на
всіх можливих доброчинних імпрезах,
надаючи допомогу інвалідам, скаліченим з їхньої ж, виробників, вини.
Дмитро ЦАРЕНКО, «Версії»
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Бюджет по-новому –
від кризи не рятує
Головне фінансове управління Чернівецької області
підрахувало: проект бюджету-2010, складений за новою
методикою, здатний забезпечити лише 70% потреби Буковини у фінансових ресурсах. Де взяти ще 603,9 млн.
грн чиновники наразі не знають. Хоча саме витрати на
утримання органів управління, згідно з проектом бюджету,
зростають найбільше – на 66,5%.

Району не вистачає
грошей? Кохайтеся!

Цьогоріч проекти бюджету на
наступний рік складають за новою
методикою, запропонованою Кабміном. Її основна ідея – максимальна
децентралізація фінансів і збільшення
власних доходів місцевих бюджетів.
Але розв’язання одних проблем, як
завжди, породжує купу інших.
– Найбільша проблема нового
бюджету в тому, що розрахунок галузевих видатків (на освіту, охорону
здоров’я, культуру тощо) здійснюється
пропорційно до кількості жителів,
– говорить заступник голови Чернівецької ОДА Єлизавета ПУШКОЦИБУЛЯК. – Це призведе до того,
що населені пункти з розвинутою мережею соціальних закладів виявляться
«обділеними», а в маленьких селах, де,
до прикладу, немає клубу чи стадіону,
все одно доведеться виділяти на них
кошти. Потім «безклубне» село має або
будувати собі клуб, або ж укладати договір з іншим селом на використання

їхньої установи, а відповідно, перераховувати йому кошти.
Іншою, не менш важливою, проблемою стане розпорошеність коштів,
яка не дасть змоги вирішувати загальнообласні проблеми. Наприклад,
жодна сільська громада, зібравши
5-10 тис. грн податку з транспортних
засобів, не зможе відремонтувати свої
дороги. Така ж сума екологічного збору
не розв’яже проблеми облаштування
смітників у селах. За старою методикою, коли зібрані податки розподілялися централізовано, можна було
відремонтувати хоча б одну дорогу чи
облаштувати хоча б кілька смітників.
Зрозуміло, що за такого підходу уповільниться і без того не швидке зведення довгобудів, а це значить – на
момент закінчення робіт їхня вартість
зросте в рази.
Ще одне нововведення бюджету2010 – частина податку на прибуток
підприємств, яка залишається у розпорядженні громади, – теж спірне.
Справа в тому, що всі філіали та відділення підприємств, які працюють
на Буковині, сплачують податки за
місцем реєстрації, тобто, в інших
областях. Підприємства, фактично,
користуються нашими ресурсами,
а прибутком діляться з іншими регіонами.
Утім, найбільше мороки навіть не
з грошима, а зі спеціалістами. Нова
методика вимагає, аби складанням
бюджетів навіть на рівні маленького
села займалися фахівці-фінансисти,
а не звичайні бухгалтери сільради, які
не мають достатніх знань і навичок
планування доходів і витрат бюджету. А де таких набратися? Крім того,
децентралізація фінансових ресурсів
автоматично зменшує можливості
контролю за їхнім правильним витрачанням.
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Будувати
– лише за свої

Згідно з прогнозними розрахунками Мінфіну,
2010-го область має
отримати 3 млрд.
грн доходів, що на
491 млн. грн більше, ніж 2009-го. На
власній території
область повинна
зібрати 918,1 млн.
грн, решту – отримати у вигляді дотацій і субвенцій з
держбюджету.
Серед видатків найбільше (на
66,5%) зростуть витрати на утримання
органів управління. На потреби чиновників виділять 82 млн. грн. На 45%
зростуть витрати на соціальний захист:
незахищені отримають 104,7 млн. грн.
Третіми за темпами зростання видатків
стали культура і мистецтво – 110,7 млн.
грн (+ 35,1%).
Коли порівнювати суми, то найбільше виділять на охорону здоров’я
– 585,3 млн. та на освіту – 1075,8 млн.
грн. Найменше отримають фізкультурники та спортсмени – лише 17,2
млн. грн.
Незважаючи на зростання на
папері, бюджетникам доведеться
затягувати паски. За наведеного
«розкладу» можливі ускладнення
з виплатою зарплати працівникам
органів місцевого самоврядування
та закладів культури. У закладах освіти та охорони здоров’я доведеться
зменшити норми харчування хворих,
учнів та вихованців дитсадків, обмежать і придбання медикаментів.
Під сумнівом залишається своєчасність і повнота розрахунків за енергоносії, майже не виділятимуться
кошти на покращення матеріальнотехнічної бази бюджетних установ.
Уряд не виділив ні копійки на добудову чернівецького аеропорту,
реставрацію університету, добудову
газопроводів та інші інвестиційні
пропозиції обласної влади. І навіть
за таких обмежень області потрібні
ще 603,9 млн. грн.

Нові доходи місцевих бюджетів:
У 2010 році до місцевих бюджетів
додатково спрямують:
■ 100% плати за землю, податку з
власників транспортних засобів, екологічного збору.
■ 15% податку на доходи фізичних
осіб. Їх зараховуватимуть до фонду
розвитку, інакше кажучи, витрачатимуть на інвестиції в будівництво.
■ 10% податку на прибуток підприємств, установ і організацій.

Кому «світять» доплати

■ Юлія Тимошенко повідомила:
пенсіонерам, які отримують до 1000
грн пенсії, призначатимуть спеціальну
доплату на придбання медикаментів.
Про це прем’єрка заявила під час
пленарного засідання Національної
тристоронньої соціально-економічної
ради при Президенті України.
■ Від 1 січня 2010 року очікується
підвищення мінімальної зарплати
працівників бюджетної сфери. Якщо
Верховна рада проголосує за бюджет,
розмір мінімальної зарплати дорівнюватиме прожитковому мінімуму і
становитиме: від 1 січня – 681 грн, від
1 квітня – 696 грн, від 1 липня – 700
грн, від 1 жовтня – 719 грн, від 1 грудня
– 734 грн на місяць.
Мінімальна стипендія для учнів
ПТУ становитиме 200 грн на місяць,
для студентів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – 400 грн, ІІІ-ІV рівня – 530 грн
на місяць.

сам собі лікар

Юлія Тимошенко:
«Вас будуть не тільки рахувати. З вами будуть рахуватися!»
У цьому запевнила Прем’єр-міністр України учасників установчого
з’їзду Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, в якому взяли
участь і представники місцевого
самоврядування від Чернівецької
області.
Юлія Тимошенко зазначила, що
лідери сільських громад мають бути,
по-перше, представленими у владі,
а по-друге – володіти фінансовими
ресурсами. Саме тому представники
громад беруть участь у кожному засіданні Уряду і жодне рішення не приймається без них.

З другого важливого питання Глава
Уряду заявила: «Незважаючи на те, що
на Бюджетний кодекс накладено вето,
ми обов’язково з вами – і Уряд прийняв це принципове рішення, формуємо бюджет на 2010 рік абсолютно
на правильній – тій, яка закладена в
Бюджетному кодексі – основі. І ми в
текстових статтях бюджету прописуємо все, що потрібно, щоб втілити нашу
концепцію в життя. І ми бюджет приймаємо, і я знаю, що у Верховній Раді
є на це голоси навіть без будь-якого
втручання опозиції. Ми його приймемо так, як потрібно вам».

Прем’єр-міністр України Юлія
Тимошенко під час установчого з’їзду
Всеукраїнської асоціації сільських та
селищних рад висловила також переконання, що на початку 2010 року
Верховна Рада підтримає зміни до
Конституції України щодо виборів усіх
гілок влади терміном на 5 років.
Під час цього ж Установчого з’їзду
Всеукраїнська асоціація сільських і
селищних рад закликала Президента
України відкликати вето на Бюджетний Кодекс, ухваливши відповідне
звернення:
Новообраний голова Всеукраїн-

ської асоціації сільських та селищних
рад Богдан Гусак додав також, що у
змінах до Закону про Бюджетний кодекс України повністю враховані усі
пропозиції Президента України, які
ігнорувалися попереднім Урядом.
«Наша принципова вимога до Вас,
як і до Уряду і Верховної Ради: нам потрібен бюджет, побудований вже з урахуванням змін до Бюджетного кодексу,
поки що заблокований Вами. Щиро
сподіваємося, що Ви, усвідомлюючи
відповідальність за долю країни, дослухаєтеся до наших пропозицій»,
– йдеться у зверненні.
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Підприємство змінило
юридичну адресу
Наше підприємство переїхало до нового офісу. У
свідоцтві про держреєстрацію зазначена стара адреса.
Чи треба нам пройти перереєстрацію? Д.Семенченко,
м.Чернівці
Насамперед зазначимо: такий широковживаний термін, як «юридична
адреса», нашому правовому полю не
відомий. Замість нього існує поняття
«місцезнаходження юридичної особи».
Під останнім розуміють адресу органу
або особи, які, відповідно до установчих документів чи закону, виступають
від імені юридичної особи.
Зміна адреси юридичної особи
має важливі наслідки. Частина 1 ст.19
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних

осіб – підприємців» у такому випадку
зобов’язує підприємця повідомити
державного реєстратора про нову
юридичну адресу, щоби той:
вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців;
повідомив контрольні органи
про нове місце реєстрації підприємства;
замінив старе свідоцтво про
держреєстрацію на нове.
Отже, адресу суб’єкта господа-

•
•
•

рювання визначаємо за місцезнаходженням його органів управління.
Саме її вносять до Реєстру і називають
«юридичною адресою підприємства».
Відповідно, у реєстраційній картці, яку
подають держреєстратору, цю адресу
треба зазначати обов’язково.
Місцезнаходження юридичної особи можна не фіксувати в її установчих
документах (ч. 4 ст. 57 Господарського
кодексу України, ст. 88 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 4 Закону України
«Про господарські товариства»). Коли
ж місцезнаходження все-таки зазначене в статуті Вашого підприємства,
то й зміну його слід зареєструвати в
порядку реєстрації змін до установчих
документів. Якщо ж Ви не зазначали
місцезнаходження в статуті, а Ваше

підприємство змінює прописку, його
виконавчий орган зобов’язаний подати (надіслати рекомендованим
листом) держреєстратору лише заповнену картку про внесення змін
до відомостей про юридичну особу,
а також свідоцтво про державну реєстрацію (ч.1 ст.19 Закону про держреєстрацію). Держреєстратор вносить
до Реєстру потрібний запис і видає
(надсилає рекомендованим листом з
описом вкладення) Вам нове свідоцтво
про держреєстрацію юридичної особи
разом зі старою редакцією цього документа. На останньому зазначають
видачу нового свідоцтва.
Тетяна НІКОЛАЄВИЧ,
заступник начальника ГУ юстиції
в Чернівецькій області

Нове в законодавстві
•Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального кодексу
України, якими встановила більш
жорстку міру відповідальності за
публічну наругу над державними
символами – позбавлення волі на
термін до 3 років.
Закон набув чинності 20 червня
ц.р.

Закон набув чинності 1 липня
ц.р.

•

Згідно із Законом «Про заборону грального бізнесу в Україні»,
забороняється як ведення грального
бізнесу, так і участь в азартних іграх.
До суб’єктів господарювання, які ор-

•

За змінами до закону «Про кооперацію», член житлово-будівельного, дачно-будівельного, гаражнобудівельного, житлового, дачного,
гаражного чи іншого відповідного
кооперативу має право володіння,
користування, а за згодою кооперативу – і розпорядження квартирою,
дачею, гаражем, іншою будівлею,
спорудою або приміщенням кооперативу, якщо він не викупив це майно. В разі викупу зазначеного майна
він стає його власником. Дана норма
не застосовується до об’єктів права
власності кооперативів, діяльність
яких регулюється спеціальними законами.

фінансові санкції у вигляді штрафу в
розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального
обладнання, а прибуток (дохід) від
проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного
бюджету України.
Цей Закон набув чинності 25 червня ц.р. і буде чинним
до прийняття спеціального законодавства про ведення
грального бізнесу у
спеціально створених гральних зонах.
Видача ліцензій на
організацію та проведення азартних
ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані раніше
цієї дати, скасовуються.

•

ганізовують і проводять на території
України азартні ігри, застосовуються

Від 1 січня
2010 року набере
чинності Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин»,

який визначає організаційні та
правові засади ідентифікації та реєстрації щодо статі, віку, породи та
їхнього місцезнаходження для поліпшення управління і прогнозування
ринків продукції тваринництва та
контролю за епізоотичною ситуацією
в Україні.
Об’єктом ідентифікації та реєстрації є велика рогата худоба, коні,
свині, вівці, кози. Дія Закону поширюється на юридичних і фізичних
осіб, які займаються розведенням
і утриманням тварин, проводять
продаж, забій, утилізацію, надають
послуги зі штучного осіменіння та
організовують виставки тварин, і не
поширюється на фізичних осіб, які
займаються розведенням тварин та
їхнім утриманням для власного споживання.
Ірина НІМІЖАН, заступник начальника
відділу реєстрації нормативно-правових
актів, легалізації об’єднань громадян,
систематизації законодавства, правової
роботи та освіти ГУ юстиції
в Чернівецькій області

Як захистити права автора?
За загальним правилом використання твору автора іншими особами допускається не інакше як за згодою автора
із виплатою йому винагороди.
Інтереси авторів – громадян України в Україні та за кордоном представляє Державний комітет України
з питань науки та інтелектуальної
власності. Він же здійснює державну реєстрацію авторських прав.
Особа, яка має авторське право або
будь-яку виключну правомочність
на твір, у будь-який час протягом
терміну охорони авторського права
може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.
Захист порушених авторських
прав може здійснюватися в адміністративному, кримінально-правовому, цивільно-правовому порядку.

Особа, чиї авторські права порушені, може в судовому порядку вимагати від порушника відшкодування
збитків, включаючи упущену вигоду, вилучення та спрямування на
його користь прибутків порушника,
отриманих ним у результаті порушення авторського права, замість
відшкодування збитків. Порушник
авторського права зобов’язаний
також відшкодувати моральну
шкоду. Крім цього, за порушення
авторського права стягується штраф
у розмірі 10% від суми, присудженої
судом на користь позивача.
Особи які мають авторські пра-

ва, можуть подати позов до суду,
арбітражного суду, третейського
суду про поновлення порушених
прав шляхом внесення відповідних
виправлень, публікацій у пресі про
допущене порушення або іншим
способом.
За доведення порушення авторського права, суд, арбітражний суд
можуть ухвалити рішення про заборону випуску твору, фонограми,
виконання постановки, передачі
в ефір, про припинення їхнього
розповсюдження, про вилучення,
конфіскацію всіх примірників
твору або фонограми. Крім того,
вони можуть ухвалити рішення про
знищення або відчуження всіх примірників твору або фонограми, щодо
яких встановлено, що вони були

виготовлені або розповсюджені з порушенням виключних прав суб’єктів
авторського права.
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Василь БАЗІВ:

«Визволити поневолений розум!»

Зняти тавро з
українців
– Передовсім кілька слів про ваш

Центр...
– Це новостворений, як на заході
кажуть, think tank – мозковий танк,
аналітична структура глобального
та національного рівня. Знаєте девіз
«Римського Клубу», який вважається
епіцентром планетарного розуму?
– «Мислити глобально – діяти регіонально». На рівні інтересів своєї
національної держави.
Чи здатен нинішній політичний
клас на адекватне сприйняття епохи
глобалізації і своєї держави у її контексті? Смішно навіть ставити таке
питання. Цілковита інтелектуальна
імпотенція – ось ключовий діагноз
нашої офіційної еліти, мотивацію якої
визначає єдиний рефлекс – клептократії, тобто вродженого крадійства.
Добір саме за цим «талантом» визначає селекцію нинішньої влади на усіх
гілках.
Ми ставимо за мету розбудити реальну контр-еліту, яка дрімає в надрах
нації, здебільшого у регіонах. Ми ставимо за мету категорично стерти тавро,
прибите на тілі нації Ющенком, який
назвав Україну в її День народження
пост-геноцидною, тобто безголовою.
ВІЛ-інфікованою в політичному
сенсі нацією, в якої вже відвалилася
голова. Треба ж було чекати цій нації
чотири роки, щоби на прощання «месія», якого вона на руках занесла на
трон, назвав її паралітиком! Зрештою,
Ющенко був правий, коли такий діагноз поставив політичному класу, до
якого сам належить.
В Україні існує реальна опозиція
до влади – національна еліта. І власне,
в цьому сенс поточного історичного
моменту: чи зуміє суспільство рекрутувати на гору кращий людський
матеріал, чи поставить голову на своє
місце. У кардинальній ротації еліти
– відсотків так на 90 – полягає завдання цих президентських виборів.
Інакше вони не мають сенсу. Боюся,
що без такої здатності перспективи не
має й Україна загалом.

Європа за
сто метрів...

– Повернімося до «круглих столів».
Хто був серед їхніх учасників?
– По-перше, найвищий інте-

«Європейський Конгрес України» – ідея
створення Громадянського Руху еліт із
такою назвою народилася під час «мозкових атак» інтелектуалів на «круглих
столах»», які креативною хвилею прокотилися обласними центрами західної
України.
Про це ведемо мову із президентом
Українського Центру глобальних і національних стратегій, професором Міжнародного університету «Україна» Василем
Базівим.
лектуальний рівень, академічне
середовище. Друге – жодної партійно-політичної заангажованості.
Полемісти, які давали оцінку політичному класу, до нього не належать
– та й належати не можуть, бо там
інтелект не котується. Половину
учасників надавали інтелектуальний
Київ і зарубіжне українство, а другу
– місцеві кафедри та студії.
Ми провели мозкові атаки у Львові,
Івано-Франківську, Ужгороді, Чернівцях, Тернополі, Рівному, Луцьку – і я
можу засвідчити наявність своєрідного українського «Римського клубу»
– мозкового центру української нації,
не розтерзаного, як каже Ющенко, а
розосередженого по регіонах. Нація
володіє достатнім креативним ресурсом, здатним мислити глобально.
Хоружівський хутір, на який схожа
нинішня влада, – просто тимчасове
непорозуміння.
– Чому ви обмежилися західною
Україною?
– Ми не обмежилися, а розпочали
похід із заходу. Річ у тім, що відбувався пошук координат європейської
ідентичності зразка ХХІ століття, тож
ми зондували її на тій національній
території, яка межує із Євросоюзом.
Тут родові ознаки української європейськості пролягають найближче до
поверхні. Немає стількох історичних
нашарувань. Та й потім сусідство, коли
через сто метрів чи кілометрів від твоєї
хати – єврозона, дає про себе знати.

Куми при
владі...

– У програмі «круглих столів» є така
тема – підсумки діяльності третього президента України...
– Ми пробували не надто зосереджуватися на тому, що вже належить
історії. Але, коли казати про підсумки, то тільки один майже з сотні
учасників, пан Карась із Львівського
університету, дав Ющенку позитивну
оцінку. Більше й ніде таких не знайшлося.
Науковці одностайно назвали
правління третього президента України Віктора Ющенка періодом руїни
і смути, коли саму державу Україну
доведено до межі краху. Нинішня
Україна важко піддається визначенню сучасної держави, а нагадує

швидше «безхозну» територію, на
якій безкарно правлять бал кілька
кримінальних кланів. Невипадково
ж Україну називають «РосУкрУнергоІнкорпорейтд»: соціальна структура з максимальною концентрацією
фінансових і матеріальних ресурсів
у руках кількох кланів на зразок
бананових республік, які виникали
у країнах третього світу всередині
минулого століття. Цей релікт є
насправді унікальним у сучасному
європейському контексті!
В Україні реанімовано непотизм
(кумівство) середньовічного зразка.
Про деномінацію держави свідчать
абсурдні кадрові призначення і розгорнутий кадровий геноцид. Олігархічний режим, проти якого піднялася
Помаранчева революція, доведено
до абсолюту, і цей прецедент не має
аналогів на всьому пострадянському
просторі. В інтересах, які управляють
процесами на території України,
практично відсутній інтерес національний.
Політичні психологи багато уваги
присвятили і психопатологічним аспектам політичного лідерства, коли
інтелектуально-психологічна непридатність однієї людини може завдати
такої непоправної шкоди суспільству,
яке налічує десятки мільйонів.
На жаль, контр-еліта виявилася
не готовою пред’явити суспільству
власного кандидата.
Так звані «нові обличчя» – це погано приховані висуванці все того ж
олігархату.

Чим
закінчиться
тунель?
– Виходить, що інтелектуали завершили свою дискусію на песимістичній ноті? І не показали «світла в кінці
тунелю»?
– З приємністю одразу спростовую
ваш песимізм! Більшість диспутантів
– професійні політологи, які дійшли
висновку, що предмет їхнього наукового пізнання – українська політика
– є фантомом, оскільки роблять її
«аматори», які, щонайменше, профанують її.
Напрошувалося питання: раз там, у

телевізорі, усі – невігласи, і це справді
так, то чому там немає вас, панове
мудреці? А й справді – чому немає?
Звичайно, брати участь у такій політиці – це ознака неналежного виховання чи поганого тону. Але хто вам, у
такому разі, заважає витворювати не
таку, а іншу, справжню, продуктивну,
корисну для держави й людей, політику? Тому постає дилема: або, понарікавши, розходимося далі по своїх
кафедрах, або виходимо «з окопів» і
починаємо діяти!
Отут і прорвало! Виникла ідея:
створити Громадянський Рух еліт,
визволити поневолений розум! Далі
пішла концентрація і матеріалізація
ідеї.
Ключова стратегічна мета України
у XXI столітті – входження до золотого
мільярда людства, що формалізується
інтеграцією у ЄС. Звідси й виплило
«мотто» (назва) Громадського руху:
«Європейський Конгрес України».
Конгрес як парасолька для фізичних
та юридичних осіб в організаційному
сенсі. Конгрес як народний елітарний
парламент, який здатен виконувати
креативну функцію в умовах відсутності такої здатності у формальної
нинішньої влади.
Утворилося й організаційне ядро
елітарного Руху. Символічно, що
установчі збори Конгресу вирішено
провести у географічному центрі
Європи поблизу Рахова на Закарпатті. Збори відбудуться найближчими
днями.
Ми запрошуємо співвітчизників,
які відчувають у собі креативний
потенціал, яким нецікава участь у
житті суспільства, держави заради
наживи, які створені із пасіонарного
тіста, які прагнуть самореалізації, які
хочуть власними руками й, головне,
світлими умами змінити нашу, а не
їхню Україну:
долучайтеся до нас, вступайте під
склепіння Європейського Конгресу
України!
– І останнє запитання: у який
спосіб Європейський Конгрес України братиме участь у президентській
кампанії?
– Участь буде обов’язковою. Після
офіційного початку кампанії ми проведемо Міжнародний Європейський
Конгрес. На основі глибокого наукового аналізу українських і зарубіжних
інтелектуалів, визначимо історичні
координати України за всіма геополітичними та соціально-економічними
параметрами, а відтак сформулюємо
«Дорожню карту» входження України
у європейську цивілізацію.
Йдеться про фундаментальні
внутрішні трансформації, бо ні корумповану, ні олігархізовану, ні анархізовану державу ніхто до золотого
мільярду не впустить.
Якщо кандидат у президенти
відповідатиме нашому баченню історичного розвитку України, якщо
переконає, що він справді здатен
реалізувати наші надії на те, що країна посяде гідне місце у європейській
спільноті, ми будемо переконувати
громадян голосувати за такого кандидата, бо він неодмінно повинен стати четвертим президентом України!
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Віталій ДЕМЧЕНКО:

«Дорога – спосіб життя»
Мандрівник-поет чи поет-мандрівник Віталій
ДЕМЧЕНКО завітав до «Версій» з вишуканим тритомником.
«Вибране» – своєрідний підсумок, але не кінцева крапка...

«Жить – оставлять за собою
тропу»
– Пане Віталію, відома думка, що
«служенье муз не терпит суеты». А вам усе
життя не сидиться на місці...
– Тут немає протиріччя. Вірші й мандрівки – це спосіб життя. Одне без другого
просто не існує.
Я ніколи не писав дорожніх нотаток,
щоденників. Усе лягало у вірші. Я не надто вірю в слово «натхнення». Поезія – це
серйозна, повсякденна, повсякчасна робота
розуму й серця. Біля постелі завжди тримаю
блокнот і ручку, бо інколи вірш приходить
уві сні.
А дороги вабили мене завжди. Ще
з дитячого садочка тікав кудись у поле,
прагнув залізти на пагорб, щоби далеко
бачити все довкола.
– І де був той дитячий садочок?
– Я виріс у Мерефі на Харківщині.

сибірськими циклами «відмітилися» свого
часу і Євтушенко з Рождєствєнським...
А для мене Сибір став долею – і батьківщиною багатьом віршам.
Не сиділося мені на місці.
Спочатку відходив два польових сезони з геологами.
Закінчив курси дозиметристів
і пішов з геологічною партією. Тамиш-Бурун, Богучан,
Ангара... Але робити в екс-

В. Демченко на Чукотці

Перші люди на перевали «Авангард»

«...Уводила меня романтика с
геологами в тайгу»
Якось на зустрічі з читачами мене запитали, чи не є, бува, мої мандрівні вірші
даниною моді на романтику: мовляв,

Мої друзі – переможці «Баргузин-82»

На перевалі «Буревісник», 1982

педиції доводилося усе: бити шурфи
кайлом, копати лопатою, брати проби. Не
забути перехід Ангари взимку: 3 кілометри
льодом, між торосів і тріщин...
Своєрідним девізом стали для мене
слова нашого великого мандрівника

Зовсім близько – Чугуїв, рєпінські місця...
До речі, й перші вірші почалися саме там: я
ще не вмів писати, то їх записувала мама...
Але батькова робота була пов’язана з переїздами. Шкільне навчання я починав у
Артемівську, в Донбасі, а закінчував 1955го уже в Чернівцях. У будівлі теперішньої
3-ї гімназії (СШ № 26) була розташована
чоловіча середня школа №3 імені О.Пушкіна. Пізніше її перевели у теперішню
будівлю на вул. Герцена, там існує куточок
поета Віталія Демченка.
– Як починалися ваші дороги?
– У нас була чудова вчителька географії, Раїса Олександрівна Штофман. Надзвичайно цікаво розповідала про далекі
землі, про тих людей, що їх відкривали,
часто заплативши за це життям. І водила
учнів у походи Карпатами...
Я мріяв про геолого-розвідувальний
факультет Чернівецького університету. Але його ліквідували, тож закінчив
філологічний. Учителював у Донбасі,
водночас у двох школах вечірній і денній
восьмирічці. І коли тільки міг, мандрував
скіфськими степами, аж до Приазов’я...

Справедливо розсудивши, що біля дому, до Карпат, ми завжди встигнемо,
шукали свою terra incognita.
Почали з Камчатки й Чукотки, потім Сибір, Урал,
поступово, рік за роком виходили щонайменше шосту

частину Євразії, аж до Закарпаття. Разів 10
побували в Якутії. Торували стежки в тайзі,
піднімалися у гори, відкривали нові перевали, давали їм назви – Буковинський,
Чернівецький... Тож наші рідні назви є на
тих далеких землях. Деякі наші розвідки
стали у пригоді для прокладення траси
БАМу. А ще один перевал у Корякії група
назвала Перевал Комісара – так друзі
називали мене між собою.
Буковинська група ставала чемпіонами України, ми були срібними призерами
«За кращу мандрівку року». Важко згадувати, але не один з моїх друзів заплатив
життям за це пізнання. Як з поля бою
доводилося виносити загиблих.
Ми не вживали тоді слів «екстрим»,
«екстремалка», але такого «добра» вистачало... Часом бувало, що хтось з наших друзів за станом здоров’я чи з інших
причин, пропускав один-два сезони. Ми
це розуміли. Проходив час – і людина
поверталася до нашої «зв’язки».

«Мы становимся чище и
выше...»

Вид з льодовика Шнейдерова

– Пане Віталію, Вас і Ваших друзів довгі
місяці не бувало вдома. Як це витримували
ваші дружини?
– Так, з нами було не просто: ми не
хлюпалися влітку на теплих морях, а поспішали скористатися коротеньким північним літом для нових мандрів. Скажу
без перебільшення: нам пощастило! При-

Тараса Шевченка: «Поїдеш далеко – побачиш багато».

Чекали, працювали, вирощували дітей, а
згодом вже й онуків. Я достеменно знаю,
що вони навіть пишалися нами.
Моя Любов Іванівна (кілька років тому
її не стало...) виростила мені чудову доньку
Наталочку. Вона давно доросла і так далеко – аж у Новій Зеландії. Онук мій Віктор
вже дорослий, йому 19. І тішуся, що від
мене передався їм поклик до дороги. Щоправда, їхні мандрівки – всі у південній
півкулі: Таїланд, Камбоджа...
– Кличуть до себе?
– Вже й не кличуть, розуміють, що
неможливо...
– Наскільки я знаю, у вашій групі жінок
не було...
– В нашій не було, але не з якихось
обмежень, просто так склалося. В інших
командах жінки нарівні з чоловіками
торували стежки в тайзі, Приполяр’ї, на
Камчатці....
– Віталію Григоровичу, живучи в Чернівцях, Ви все життя писали російською. Але ж
Ви прекрасно володієте українською, багато
років працювали на обласному радіо...
– Мені багато хто дорікає, що я в
Україні пишу вірші російською. Навіть
був такий випадок, коли письменницька
організація проголосувала за присудження мені літературної премії імені Дмитра
Загула за книгу «Тополя вдоль Млечного
пути». Вже й повідомлення у ЗМІ про це
з’явилися, а отримав премію інший поет,
бо члени комітету з цієї премії «схаменулися», що не можна давати її російськомовному поетові! Та хай це залишиться на
їхній совісті. Я, звичайно, володію українською мовою, але не можу змінюватися на
догоду комусь або чомусь.
Згадайте Мойсея Фішбейна. Він ставтаки писати українською, деякий час його
підносили за це у Києві, а потім використали і «згадали», що він єврей. Білу ворону
до зграї так і не прийняли. Тож, може, й не
варто пристосовуватися?

«Побратимство взаимное
наше – по гроб...»
– В другій половині 60-х ви й ваші друзі
були вже досить відомими туристами...
– Так, у Чернівцях поступово зібралася
ціла команда мандрівників. Ядром був
туристичний клуб «Едельвейс» на геофаці.
Очолював його Петро Данилюк.
Незмінним лідером експедицій був
Емануїл Друкман, майстер спорту з туризму, відомий фотограф, літератор, журналіст. Окремо слід згадати Василя Шадного.
Талановитий – а дехто вважає, геніальний
– математик, відомий у світовій математичній науці, він зовсім не був схожий на
кабінетного ученого... Розповідати про
моїх друзів можна годинами.

На перевалі «Казнок»

наймні, більшості з нас. Наші жінки розуміли, що мандрівки для нас – не примхи,
не спосіб втекти від сім’ї та обов’язків.

Біля витоку джерела Косматого
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актуальні
творчі

День народження ФДМУ Кіберзлодії – вже у нас
Регіональне відділення Фонду державного майна України в Чернівецькій області створене 30 липня 1992 року за
наказом ФДМУ для здійснення державної політики у сфері
приватизації державного майна в регіоні. За 17 років в
області роздержавлено 2705 об’єктів малої приватизації
державної та комунальної власності. Про результати діяльності відділення йшлося на прес-конференції начальника
цього підрозділу Петра ЗАТВАРНИЦЬКОГО.
На початку діяльності завданням
державного органу приватизації було
укладання договорів оренди державного майна та перевірка їх. Нині регіональне відділення має близько 10
напрямів діяльності.
Станом на 31 серпня 2009 року в
області організаційно-правову форму власності змінили 3018 об’єктів
державної та комунальної власності.
За цей період укладено та погоджено
понад 600 договорів оренди об’єктів

держмайна. Змінили форму власності
149 об’єктів великої приватизації. В
області налічується 15 акціонерних
товариств, у статутних фондах яких
перебуває державна частка акцій.
За останні 5 років надходження від
приватизації до Держбюджету склали
14 млн. 899 тис. 513 грн. Лише цьогоріч
доходи від оренди об’єктів державної
власності склали 7 млн. 985 тис. 832
грн.
Вл. інф.

Партія регіонів
насправді не хоче
підвищення зарплат
Таємне стало явним: магнати-регіонали потай просять
уряд не підвищувати зарплат і пенсій, бо їхні підприємства «не витримають» цього.
Міністр праці Людмила ДЕНИСОВА запропонувала Партії регіонів,
замість того щоби вимагати в держави
підвищення мінімальної зарплати,
сплатити борги працівникам своїх
підприємств.
– Чому держава розраховується
по своїх боргах, зарплата шахтарям
виплачується до копійки, а ви не
розраховуюєтесь? – поцікавилася
Денисова в регіоналів. За словами
міністра, заборгованість приватних
роботодавців із зарплати нині сягнула
майже мільярда гривень!
Людмила Денисова також стверджує, що Федерація роботодавців
України, яку очолює нардеп від Партії
регіонів Юрій Бойко, зверталася до
Кабміну з проханням не піднімати
мінімальну зарплату і пенсію у зв’язку з тим, що це «може призвести до
підвищення собівартості продукції
підприємств на 30-40%, що негативно
вплине на конкурентоспроможність
українських підприємств».

Не є секретом, що практично вся
промисловість України зосереджена
в руках олігархів-депутатів від Партії регіонів. Тож експерти з питань
економіки ставлять під сумнів, що
ця політична сила має щирі наміри
в кінцевому результаті нашкодити
своїм же основним партійним спонсорам, промисловим та вугільним
магнатам, серед яких Рінат Ахметов,
брати Клюєви, Борис Колесніков,
Юхим Звягільський та десятки інших.
До того ж вони, за словами міністра
праці, не розраховуються з людьми із
зарплати навіть за нинішнього її рівня,
не кажучи вже про значно збільшений,
на якому публічно нібито наполягає
Партія регіонів.
За словами експертів, така практика, коли публічно робляться популістські заяви, що вводять в оману
електорат, а потай здійснюється протилежне, є звичайною для багатіїв-промисловців з Партії регіонів.
Микита КОЛЕСНІЧЕНКО (інформогляд)

Буковинське село
потерпає від безробіття
7 з 10 тих, що не мають роботу – сільські жителі.

На 1 вересня на обліку в державній
службі зайнятості Буковини перебувало
11,3 тис. безробітних, з них майже третину становила молодь віком до 35 років,
кожен другий раніше обіймав місце
робітника, кожен четвертий – колишній
службовець. Про це повідомила перший
заступник начальника Головного управління статистики у Чернівецькій області
Тетяна САРЧИНСЬКА.
За сприяння державної служби
зайнятості в серпні цього року працевлаштовано 413 осіб, 17,9% з яких
потребували особливого соціального
захисту. Кількість вакансій, заявле-

них підприємствами, установами та
організаціями області на 1 вересня
становила 671 одиницю, з них 303 на
робітничі місця, 294 – на місця службовців, а решта – для осіб, які не мають
професії.
Офіційний статус безробітних на 1
вересня отримали 11,1 тис. незайнятих
громадян. 7, 5 тис. проживають в сільській місцевості.
Середній розмір допомоги за безробіттям у серпні 2009 року становив
538,98 грн, що дорівнює 85,6% тогочасного мінімального рівня заробітної
плати (630 грн).

Дедалі більшої гостроти та актуальності для України, як і для
більшості країн світу, набувають проблеми протидії злочинам, вчиненим
із використанням високих інформаційних технологій і телекомунікаційних систем. У МВС України створено
відділ боротьби з кіберзлочинністю.
На цей підрозділ покладаються
завдання із формування та реалізації
державної політики у цій сфері правоохоронної діяльності, методичні
рекомендації з протидії злочинам

такої категорії, організація міжнародного співробітництва у справах
про комп’ютерні правопорушення,
розробка та внесення змін до чинного законодавства, виявлення та
документування організованих груп
транснаціонального та регіонального
характеру, учасники яких спеціалізуються на злочинах із використанням
високих технологій та телекомунікаційних систем.
За матеріалами ДЗГ МВС України

СергійТігіпко: «Для
Президента власні
інтереси найвищі»
Ющенко запізнився з наміром
звільнити керівника Нацбанку, якщо
взагалі має такий намір
Звільнивши голову Нацбанку
Володимира Стельмаха, Президент
Віктор Ющенко не врятує гривні. «У
знеціненні національної валюти Президент винний не менше від голови
НБУ», – заявляє Сергій ТІГІПКО,
який був головою Нацбанку з 2002 по
2004 рік.
Як повідомили УНІАН у пресслужбі Тігіпка, так він відреагував на
заяву Президента України про готовність попрощатися з головою НБУ.
На переконання Сергія Тігіпка,
Ющенко повинен був відмовитися
від безапеляційного захисту Стельмаха ще восени 2008 року, коли гривня
максимально знецінилася. «Якби для
Президента державні інтереси були
вищими від особистих амбіцій, зараз

ми мали би стабільну національну валюту, впевненість у завтрашньому дні
та зростання економіки», – відзначив
кандидат у президенти.
Як відомо, Верховна Рада України
вже двічі рекомендувала Президентові
звільнити Володимира Стельмаха з
посади голови НБУ, ухваливши відповідні рішення. Проте, Ющенко проігнорував позицію парламенту.
Тігіпко підтримав також наміри
Юрія Луценка викликати на допит
першого заступника голови НБУ Анатолія Шаповалова, якого підозрюють
у корупційних діях, що призвели до
обвалу гривні.
Микита КОЛЕСНІЧЕНКО

Вони блокують –
українці обурюються
Аж 1,5 (!) відсотка людей вважають,
що Янукович паралізував Раду заради
народу
Громадяни України засуджують блокування парламенту Партією регіонів і пропонують позбавити депутатів
зарплати. Про це свідчать результати всеукраїнського
телефонного опитування «Ставлення українців до блокування роботи Верховної Ради», проведеного Інститутом
Горшеніна.
Громадяни негативно ставляться
до блокування Партією регіонів роботи Верховної Ради. Про це заявили
73% опитаних. 37% респондентів вважають, що депутатів непрацюючого
парламенту необхідно позбавити
зарплати. На думку українців, непрацююча Верховна Рада сьогодні,
перш за все, вигідна Партії регіонів. Так вважають 38,8% опитаних.
Значна кількість респондентів вважає,
що в бездіяльності парламенту також
зацікавлений Президент України
Віктор Ющенко. Лише 1,5 % громадян вважають, що блокада пар-

ламенту партією Януковича вигідна
простим людям.
Верховна Рада ще не провела жодного повноцінного засідання в новій
сесії, що почалася 1 вересня, через
блокування трибуни фракцією Партії
регіонів. Через таку позицію частини
депутатів перед загрозою опинилося
прийняття держбюджету на 2010 рік і
цілої низки антикризових законів.
Голос народу почуто. Тимошенко,
представляючи проект бюджету на
2010 рік, удвічі урізала зарплатню
народним депутатам.
Ганна ОРЕШКО (за інформацією УНІАН)
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Гепатит А – у водоймах Буковини
го фактора передачі вірусів – питною
водою, а в сезон купання – водою
відкритих водоймищ.
Гепатит А належить до групи
кишкових інфекцій, супроводжується ураженням печінки з проявами
жовтяниці.

На Буковині

У пробах річкової води Чернівців та
стічних вод Заставнівського та Сторожинецького районів нинішнього року виявили
збудника гепатиту А...
Захворювання спричиняється вірусом, стійким до мінусових температур,
за яких він не тільки розмножується, але
й зберігає свої патогенні властивості.

Гепатит любить воду
Від вірусу гепатиту А (ВГА) потерпають як дорослі, так і діти.
Широке розповсюдження ВГА обумовлюється дією загального масивно-

За останні 2 роки в області простежується зниження інтенсивності
епідемічного процесу та рівня захворюваності гепатитом А. 2007 року на
кожні 100 тисяч населення реєструвалось 20 випадків, а 2008 – лише 5.
За минулі місяці 2009 року захворюваність зменшилась на 40%.
У Герцаївському, Кельменецькому
та Сокирянському районах не зареєстровано жодного випадку. На решті
територій – поодинокі випадки. Незважаючи на зниження, рівень ВГА в
Чернівцях, Хотинському, Сторожинецькому, Путильському та Глибоцькому районах перевищує середній
показник по всій області.

Холод продовжує життя
інфекції
Джерелом інфекції є хворі та ті, що
перехворіли й залишилися носіями.
Від хворих вірус виділяється з випорожненнями шлунково-кишкового
тракту. Ними й забруднюється довкілля
(вода, грунт, трава тощо). У зовнішньому
середовищі вірус стійкий, зберігається кілька тижнів і навіть місяців при
плюсовій температурі, а при мінусовій
– кілька років.

Книжки, іграшки, горщики...
Зараження здорових людей відбувається через рот.
Вірус передається з водою, харчовими продуктами, брудними руками,
предметами догляду в оточенні хворого.
У дитячих колективах та сім’ях, де є
хворий (до госпіталізації), додатковими
чинниками передачі стають книжки, дитячі іграшки, столовий посуд, рушники,
нічні горщики тощо.
Якщо ж хворий на гепатит А порушує

лікувальний режим та режим харчування, можливі ускладнення або й цироз
печінки.
Пам’ятайте! Захворюванню на ВГА
можна запобігти, дотримуючись правил:
вживайте лише кип’ячену або
бутильовану воду;
дотримуйтесь правил зберігання
харчових продуктів та технології приготування їжі;
суворо дотримуйтесь правил
гігієни, обов’язково мийте руки перед
їжею;
при появі перших ознак захворювання печінки або шлунково-кишкового тракту обов’язково звертайтесь
за медичною допомогою;
після госпіталізації хворого до
стаціонару слід зробити дезінфекцію в
житлових приміщеннях, столового посуду, постільних речей тощо.
Бережіть своє здоров’я та здоров’я
ваших дітей!

•
•
•
•
•

Олександра КОЗЛОВСЬКА, лікар-епідеміолог
обласної СЕС

зодіак

У кожного – своє слабке місце
Окрім схожих рис характеру, представники знаків Зодіаку мають характерні хвороби. Але ж кажуть: хто попереджений, той озброєний.
ОВЕН. У дитинстві ваші – кір та
вітрянка. Протягом життя найбільший
ризик через активність: травми голови
й кінцівок, ревматичні болі, невралгії,
радикуліти. Характерні також рефлекторні «перехоплення» горла або
стравоходу, ніби вдавився повітрям
або їжею.
ТЕЛЕЦЬ. Усі хвороби Тельця – через нестачу енергетичних та імунних
ресурсів. Погано відчуває життєві
потреби організму: голод, спрагу, гаряче-холодне тощо. Характерні хвороби
травлення, нервової системи, горла.
БЛИЗНЮКИ. Головне завдання
– підтримувати баланс організму із
зовнішнім середовищем і адекватність
реакцій на довкілля на всіх рівнях.
У психіці – адекватне спілкування

з іншими особами. Характерні захворювання грудної клітки й легень
(астми, бронхіти), ураження нервової
системи.
РАК. Послаблені рефлекси на
сигнали довкілля. Велике значення
має підтримування обміну речовин,
травленевої функції. Можуть бути проблеми із заплідненням, під час вагітності та годування. Характерні хвороби
органів травлення, плеврити й набряки
легень, новоутворення, великий ризик
успадкування «сімейних» хвороб.
ЛЕВ. Певні осередки ризику – легені,
органи травлення, мозок. Характерні захворювання серцево-судинної системи.
ДІВА. Часто потерпає від розладів
обміну речовин, голодування одних
органів і надмірне харчування інших.

Характерні хвороби, пов’язані з живленням органів, порушення пам’яті,
хвороби органів черевної порожнини,
кишечнику.
ТЕРЕЗИ. Важливий баланс між
вживанням і виділенням, варто слідкувати за своєчасним очищенням
організму. Можливі проблеми у міжособистому спілкуванні, через це – помилки у виборі пари. На стан здоров’я
можуть впливати естетичні почуття.
Характерні недуги нирок і сечового
міхура, захворювання шкіри.
СКОРПІОН. Можливі розлади у
передачі генетичної інформації, проблеми з функцією відтворення, порушення на клітинному рівні можуть
спричиняти формування пухлин.
Характерні захворювання статевих
органів та прямої кишки.
СТРІЛЕЦЬ. У галузі психіки –
адаптування у суспільстві. Фізична
молодість може супроводжуватися
психічною інфантильністю. Характер-

ні захворювання стегон і сідниць (кістки, нерви, судини), недуги, пов’язані
зі складом крові.
КОЗЕРІГ. Низькі захисні функції
організму, залежність від перепадів
у довкіллі. Проблеми з розвитком
кісток. У зрілому віці – схильність
до остеопорозу, гострі клімактеричні
прояви. Характерні застудні та шкірні
хвороби.
ВОДОЛІЙ. Проблеми генетичної
системи, розвитком мислення і зв’язків між явищами. У психіці – значний
потяг до незалежності, волелюбність.
Нервові хвороби, нижні кінцівки.
РИБИ. Важливий стан імунної
системи. Можливі зміни генотипу
під впливом індивідуальних мутацій.
Психікою керують більше процеси
образного, ніж логічного мислення.
Великі шанси на алкоголізм, наркоманію, лікарські отруєння. Схильність до
артриту вища ніж в інших знаків.
Микола ЯРОСЛАВСЬКИЙ, лікар

допомога

Лікар, який повертає надію і радість життя
Їй 81 рік, у неї цукровий діабет та поліартрит. Але вона
продовжує ходити на дачу та саджати свої улюблені рослини...
Своїми силами та наснагою Надія
Юзефович, вчителька біології, завдячує
Олександру Мельнику, лікарю з 30-річним стажем.
– Одного разу впала зі сходів, сильно
забилася, на нозі з’явилася трофічна
виразка. 2 місяці поневірялася різними
медичними установами, просила допомоги у лікарів. Та нічого не допомагало,
виразка не гоїлася, – розповідає Надія
Василівна. – Але, дав Бог, зустріла Олександра Івановича, завдяки його особливим методам, рана на нозі затяглася
на очах, вилікувала судини та нігті, позбулася гострого болю від поліартриту.
Вже три роки час від часу підліковуюсь
у Олександра Івановича, це допомагає
підтримувати мій життєвий тонус.

Олександр Мельник – лікар від Бога.
Слухаючи його поради, стає легше фізично і душевно.
Я сама біолог і трохи розуміюся на
ліках і лікарях.
Олександр МЕЛЬНИК: – У Надії
Василівни цукровий діабет легкої форми та діабетична ангіопатія, тому від
звичайного забою й з’явилася трофічна
виразка, яка довго не заживала.
Але в мене власна методика для людей старшого віку, особливо з цукровим
діабетом. Я призначаю загальне і місцеве
лікування. Місцеве – примочки та мазі.
Загальне – ін’єкції, таблетки. Не можна
лікувати трофічну виразку, якщо вона не
має живлення. Одне місцеве лікування,
до якого усі звикли, ефективного ре-

зультату не дає. Тому і лікують по кілька
років, а виразки лише збільшуються...
На жаль, є й такі серед них, які дуже
важко піддаються лікуванню. В мене
була пацієнтка, яка мала дві величезні
циркулярні виразки на обох ногах. Вона
пройшла 5 знахарів і понад 2 десятки
лікарів. Коли почав з нею працювати,
вона майже одразу відчула полегшення.
Але лікуватися їй довелося все ж таки
1,5 роки!
Людям із цукровим діабетом постійно треба лікувати судини. Адже
підвищення цукру постійно впливає на
них, відбувається діабетичне ураження
артерій, порушується живлення тканин,
яке може призвести до гангрени. Тож час
від часу треба підліковуватися.
Поліартрит повинен пройти кілька стадій лікування – протизапальна
терапія, знеболювальна та курортне
лікування.

Надія Василівна зі своїм рятівником

Любов ПЛАХІНА, «Версії»
Олександр Мельник приймає від понеділка до п’ятниці, 14.00 – 16.00, за адресою: вул. І. Вільде, 4 , мале колективне
підприємство «Ваше здоров’я», каб. №1,
тел. 80505075138
Ліц.: Серія АВ № 300141.
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Ключове слово минулого номера – «свобода»
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Що хочу, те й роблю – це свавілля. Чого
не хочу, того не роблю – свобода.
Коли ви позичили комусь 20 доларів і
більше не зустрічаєте ту людину, це може означати, що справа того варта.
Життя – це те, що відбувається з вами,
поки ви будуєте плани на майбутнє...
Боротьба за мир – це як сексуальні стосунки за цнотливість!
Шлюб – це заміна кохання добровільного
на обов’язкове.
Коли вам обіцяють світле майбутнє – час
відкладати на чорний день.

7

4

на 18-25 вересня

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ
18-19-го ваші пересування будуть плідними
для бізнесу. 20-21-го доведеться відірватися
для родинних справ. 22-23-го розрахуйтеся
з боргами. Поїздка 24-25-го корисна для
бізнесу, але є ймовірність захворіти.
КОЗОРІГ
18-19-го вам здаватиметься, що не маєте на

ОВЕН
18-20-го буде важко долати різницю між прибутками й необхідними витратами. 21-22-го
частину витрат можуть взяти на себе компаньони. 23-24-го уникайте поїздок, транспорту
й начальства, їхати краще 25-го.

ЛЕВ
Справи вимагають особистої поїздки –1819-го закінчуйте поточне, 20-го вирушайте. У
поїздці 21-23-го будьте обережні з фінансами
і вибором партнерів. 24-го варто повертатися,
бо 25-го є ймовірність захворіти.

ТЕЛЕЦЬ
18-го варто відпочити, 19-20-го вирушайте на
відпочинок з коханою людиною. 21-го тримайтеся подалі від справ, 22-23-го, навпаки щосили
розвивайте бізнес. 24-25-го матимете час на
оцінку зробленого й плани на майбутнє.

ДІВА
Тиждень пройде під знаком родинного щастя,
хоча 20-го існує ймовірність захворіти. Сімейний добробут залежатиме від вашої підприємливості 19-22-го і вміння залагоджувати
неприємні несподіванки 23-24-го.
ТЕРЕЗИ

кого покластися. 20-21-го дуже обережно витрачайте гроші. 22-23-го справи обернуться
несподіваними шансами. Чи правильно ними
скористалися, відчуєте вже 24-25-го.
ВОДОЛІЙ
18-19-го тільки ви зможете допомогти собі здо-

БЛИЗНЮКИ
18-19-го дивом уникнете великих неприємностей, але 20-21-го з’ясується, що до дива доклали
й власних зусиль. В особистому 22-23-го можна
очікувати на різкі зміни, 24-25-го намагайтеся не
розпочинати нічого важливого.

Успіх і прибуток 20-21-го залежатиме від
доцільності рішень та угод 18-19-го. Отримані гроші 22-го не витрачайте намарне, бо
вже 23-го відчуєте їхню нестачу. 24-25-го
варто пройти лікарське обстеження.
СКОРПІОН

лати неприємності. 20-21-го важливі питання
можна вирішити в поїздці. Неприємності 22-23го вам допоможуть здолати найближчі люди.
Прибуток 24-25-го вкладайте у справу.
РИБИ
Сім’я вимагатиме 18-19-го вашої уваги і грошей.

РАК
18-19-го не давайте нікому в борг і не позичайте самі. 20-21-го скористайтесь запропонованим шансом змінити життя. 22-23-го
доведеться вирішувати проблеми рідних. 2425-го боляче вдарить чиясь підступність.

18-19-го висока ймовірність фінансового обману. 20-21-го обмежте контакти й пересування
і не довіряйте навіть «перевіреним» чуткам.
Гроші, отримані 22-го, знадобляться у поїздці
23-24-го. 25-го найкраще – відпочити.
СТРІЛЕЦЬ

20-22-го скористайтесь новими бізнесовими
знайомствами. 22-23-го будьте уважні до несподіванок, аби не втратити напрацьоване, 24-25-го
не шукайте підтримки й допомоги.

Художній музей
П.Яковенко (1914-2006) Живопис з колекції ЧХМ, до 95 роковин від дня народження.
П.Гончар, художні роботи (в рамках заходів ХІ Всеукраїнського фестивалю
«Червона рута»).
«Симфонія століть» – Персональна фотовиставка В. Конєва.
Виставковий центр «Вернісаж»
Виставка Всеукраїнського трієнале «Український фолькмодерн»
«Literatur Café» при КМЦ «Українська книга»
15 вересня, 18.00 – Літературний Вівторок.
Ляльковий театр
20 вересня. 12.00 – «Веселі перегони».
Кінопалац «Чернівці»
«Безславні виродки», бойовик – 10.00, 21.10.
«Справа №39», фільм жахів – 13.00, 15.00, 17.00, 19.00.

Палац кіно ім. О. Кобилянської
Велика зала: «Наречена за будь-яку ціну», комедія – 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, на вихідних 23.00.
Мала зала: «Пункт призначення-4», жахи – 11.00, 12.30, 14.10, 15.50, 17.30,
19.10, 20.50, на вихідних 22.30.
У суботу-неділю: Мультпарад – 11.40, 13.00. Далі за розкладом.
Кінотеатр ім. І. Миколайчука
«Канікули суворого режиму», комедія – 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00.
«Вибач за кохання», романтична комедія –15.30, 19.15.
Екскурсії
Щонеділі, 12.00: Історичний центр Чернівців. Збір біля ратуші. Довідки за
телефоном 58-51-57, 52-01-21.
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Шанувальникам новітньої
літератури від Фоззі з «ТНМК»
Соліст гурту «Танок на майдані Конго»
Фоззі представив шанувальникам «Ели воду
из-под крана». Це власна книжка співака,
яка була презентована на другій частині туру. Концепція туру проста – Фоззі у
якості ді-джея грає музику у дискоклубі, а
в перервах читає уривки з книжки. Імпреза відбулася в дискоклубі «Егоїст», на вул.
Прутській. А сьогодні «ТНМК» бере участь
у «Червоній руті».

Український вестерн
– Про що книжка?
– Мені самому важко пояснити, про що вона. Це вигадані
історії людей, які опинилися
на початку 90-х минулого
століття наодинці зі своїми
проблемами. Я назвав би це
українським вестерном. Такі
ж погані та хороші хлопці, як
в американських фільмах. Ані
влади, ані перспективи... Хто
як міг, так і виживав. Мені
чомусь захотілося пригадати
саме ті часи.
– Скільки часу зайняло написання книжки?
– Півтори роки я вигадував. З’явилося вісім планів
оповідань. Сім з них я втілив
у життя. У листопаді минулого
року закінчив. А далі – не знав,
що з цією писаниною робити.
Тому звернувся до знайомої
письменниці, вона дала координати видавців. Тоді вирішив:
якщо ніхто за це не візьметься,
просто викладу в Інтернет, і
нехай там «лежить». Пізніше
з’ясувалося, що більше ста
видавництв захотіли взятися за

мій рукопис. Я був шокований!
І пішло, поїхало... Спочатку
були тури Центральною та
Східною Україною. Чернівці
та Львів – останні.

Інопланетяни –
вигадані
– Чи буде наступна книжка?
– Спочатку справи – потім
розмови. Про таке заздалегідь
не можна розповідати.
– Реальні персонажі в оповіданнях зустрічаються?
– Усі реальні, крім... інопланетян. Конкретних персонажів не було. Іноді я просто
жартував, вставляв прізвища
знайомих. Наприклад, Ділю
зробив слідчим. Конкретики
нема ніякої. Як кажуть «усі
персонажі вигадані, усі наркотики підкинуті».
– Чи приносить книжка
прибуток?
– «У мінус» я би це точно
не робив. Але разом з тим
– це не бізнес. Це в першу
чергу – «фант». Початковий
наклад був близько 2 тис.

примірників, але зараз ще
додруковують.

Задоволеним може
бути тільки дебіл
– Чому вирішили звернутися до літератури?
– Гуляв якось з собакою,
було холодно, з’явилася
ідея фільму, потім книжки.
Потім забув про неї. Потім
стояв у черзі в супермаркеті, думав, чим би себе
зайняти. Ну і записав ці ідеї
в телефон. Я таке називаю
«жабою». Тобто, якщо вже
щось написав, то доведи до
кінця, бо «жаба душить».
– Чи задоволені ви результатом своїх вигадок?
– Повністю задоволеним може бути тільки...
дебіл. Я особисто не задоволений, але могло бути і
набагато гірше.
– Як відреагували колеги?
Першими слухачами були
Фагот і Діля. Ми їхали з концерту в автобусі, і я не давав їм
спати – змушував слухати. Усі
сміялися, жартували.

Відлік української
пісні
– Що для вас фестиваль
«Червона рута»?
– Якби не було цього фестивалю, не існувало б і групи
«ТНМК». Це був поштовх
до створення чогось нового.
Пам’ятаю, ми виконували

«Зроби мені хіп-хоп», шлягер
«Червоної рути-97».
Загалом фестиваль «Червона рута» – першочергово
шана минулому поколінню
музикантів. 1989 рік – початок
відліку української музики.
– Чи відразу ви погодились виступати на цьогорічній
«Руті»?
– На жаль, стався прикрий
випадок. Наш виступ погодив
хтось із колишніх менеджерів.
Організатори навіть запустили
рекламу про наш виступ! А
вже потім зателефонували до
нас, щоб узгодити дати. Але
ми вперше тоді почули про

наш майбутній виступ, тож
було трохи запізно – вільних
дат не виявилось. Але все ж
таки відшукали «вікно» – 18
вересня. Виконуватимемо ту
ж програму, що грали в останньому турі.
– На якій стадії новий альбом «танків»?
– Він уже закінчений, але
звукорежисер у Канаді і ми
чекаємо його приїзду. Крім
того, у нас багато пісень, які не
увійшли до альбому. Тому щось
викидатимемо, щось додамо.
Сподіваємося, що цієї осені
альбом все ж таки вийде.
Любов ПЛАХІНА, «Версії»

зіркові секрети

8 правил
молодості від Софі Лорен
20 вересня Софі Лорен святкує день народження. І коли
б не глядачі, що пам’ятають її на екрані ще з середини минулого століття, ніхто не дав би їй 75…
Краса, на думку Софі Лорен – а
вона по собі знає, про що йдеться
– залежить від стану м’язів, шкіри
та волосся.
Золоті правила актриси:
Італійська зірка лягає спати о 9-й
вечора.
■ Температура в її спальні не перевищує 21 градус.
■ Актриса прокидається о 6-ій ранку, щоби «відчути, як прокидається
світ», і 10 хвилин робить гімнастику
з гантелями при відкритому вікні за
будь-якої погоди. Далі – контрастний
душ. Це допомагає підтримувати тонус і зберігати форму бюсту.
■ Софі не курить.
■ Не їсть смаженого – це псує колір
обличчя. Щоденно випиває 2 літри
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■ Косметику з очей змиває звичайною рослинною олією і не вважає за
потрібне витрачатися на спеціальні
креми.
■ Софі Лорен не рекомендує використовувати надто холодну або надто
гарячу воду. Температура повинна
бути звичною для шкіри. Інакше на
ній можуть з’явитися червоні ниточки від дрібних розривів судин.

мінеральної води. До щоденного раціону додала стакан йогурту з ложкою
пивних дріжджів. Вони надають шкірі
пружності, волоссю – блиску. Фрукти та свіжі соки зміцнюють імунну
систему.
■ Через день з’їдає ананас – це
збагачує Софі цілим комплексом вітамінів і додатковою рідиною.
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