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30 жовтня – 5 листопада: зима підступає
30 жовтня вночі +3 – +4, вдень +3– +4...знову ноги мочити...
31 жовтня вночі +1 – +3, вдень +3 – +5...і ходити з парасолькою...
01 листопада вночі +1 – 0, вдень 0 – -2...чи то дощ, чи то сніг?..
02 листопада вночі -1 – -2, вдень -3 – -4...невже усе побілішає?..
03 листопада вночі -1– -2, вдень -2 – -3...готуйте санчата!..
04 листопада вночі -1 – -2, вдень -1 – -3...рукавиці, шарф...
05 листопада вночі 0 – -3, вдень 0 – +7...знову парасоля...
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Як привласнити мільйони

Голова правління однієї з чернівецьких
кредитних спілок використав паспортні
дані місцевих мешканців – вкладників цієї
спілки – та без їхнього відома незаконно
оформив документи, необхідні для видачі
кредитів. Внаслідок цієї оборудки він отримав понад 4 млн. грн.
Прагнучи приховати злочинні оборудки, частину отриманих коштів зловмисник
повернув, а понад 1,4 млн. грн привласнив.
Оборудку викрили співробітники СБУ. Порушено кримінальну справу.
Ще одну схему привласнення мільйонів спільно викрили співробітники СБУ
та податківці. Одне з чернівецьких ТОВ
«розробило» механізм ухиляння від оподаткування в особливо великих розмірах
під час проведення у 2007-2008 роках будівельно-монтажних робіт.
Для зменшення сум прибутків, з яких
відраховуються податки до бюджету, службові особи зазначеного товариства уклали
фальсифіковані угоди про виконання підрядних робіт з 12 фіктивними суб’єктами
підприємництва з інших регіонів України.
Вони не перебували за юридичними адресами та були зареєстровані на підставних
осіб.
Надалі до актів приймання вносилися
недостовірні відомості про здійснення
цими структурами підрядних робіт, а також
придбання й використання ними будматеріалів. Фактично ж будівництво велося
виключно штатними працівниками ТОВ і
Понад 6 тисяч осіб на Буковині нині хворі на грип і респіраторні
фізособами, з якими не укладалися трудові
захворювання. 50% з них – діти. 3 людей померли від ускладненої
договори.
– Уперше на 43-му тиж- Чернівецької обласної са- місця, а при проявах симп- ні... Від чого загинули
Використання наведеної схеми дало
ні року відбувся такий різ- нітарно-епідеміологічної томів – підвищенні темпера- люди, з’ясує спеціальна ТОВ змогу незаконно занизити розмір покий стрибок захворюван- станції, летальні випадки тури, слабкості – викликати комісія.
датків на 1 млн. 800 тис. грн.
Цікаво, що в Румунії,
ня, – говорить Ростислав трапляються через те, що лікаря. І в жодному випадку
Прес-центр СБУ
КАЛОШИН, заступник люди пізно звертаються не займатися самолікуван- Молдові, Польщі, Білорусі (країнах, де населення
начальника Головного за допомогою. Крім того, ням.
У Тернопільській облас- значно менше), хворих науправління охорони здо- ГРВІ та грип можуть суров’я ОДА. – Зазвичай пік проводжуватися усклад- ті зафіксовано 10 смертей, багато більше. Це свідчить
припадає на 3-4-й тиждень неннями цукрового діабету, 25 хворих підключені до про те, що у нас або інфор- Тепло в оселях здешевшає
хронічних захворювань апаратів штучного дихан- мацію приховують, або ж
року.
Чернівецький міськвиконком ухвалив
ня, на Львівщині помер- лікарі не здатні поставити рішення про зниження тарифу на тепло.
За словами Юрія ПА- тощо.
ДУРАРУ, завідувача епіЛікарі радять якнаймен- лих уже шестеро, стільки правильний діагноз.
– Були проведені детальні розрахунки
деміологічного відділу ше відвідувати громадські ж на Івано-ФранківщиВл.інф. і вишукані всі резерви, – розповів перший
заступник директора департаменту ЖКГ Ватарифи
силь МАНЧУЛЕНКО. – Зокрема, вирішено
зменшити рентабельність підприємства «ТеДорожчає навіть сміття
плокомуненерго» та норми втрат. Внаслідок
У Чернівцях найближчим німальної зарплати, вартості
цього пропонується зменшити тарифи для
часом можуть підвищитися комунальних послуг, пальвсіх категорій споживачів.
тарифи на вивезення сміття. ного та запчастин. Крім того,
За словами Василя Манчуленка, буде
Комунальне підприємство придбано новий сміттєвоз за
зменшено умовно-постійну складову тарифу
«Чернівціспецкомунтранс» 270 тис. грн і 120 нових кон– тобто ту, яку споживачі сплачують упроі фірма «Альтфатер» уже тейнерів. Прибутків сміттярі
довж усього року. Ця складова для населення
підготували відповідні до- не отримують, натомість
зменшується на 13% (від 1,21 грн за кв.метр
кументи. Директори цих чернівчани заборгували за
до 1,05 грн), для бюджетних установ на
підприємств пояснюють вивезення сміття двомісячну
18,6%, для інших споживачів – аж на 52%.
таке рішення зростанням мі- суму.
Документ про зниження тарифу має пройти процедуру регуляторного акту, виноситьДКП «Чернівціводоканал» квартир від каналізаційних
ся на обговорення. Остаточний варіант буде
нагадує чернівчанам, які ма- мереж без доступу в квартиру.
підписано лише через місяць з урахуванням
усіх поправок і зауважень. Тобто менше
ють заборгованість за надані Вартість послуги з підключенчернівчани платитимуть за тепло, швидше за
послуги, що у місті щоденно ня квартири після погашення
все, лише починаючи від 1-го грудня.
працює бригада з відключення боргу – 976 грн.
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Громадяни звернулися –
міліція перевірить
За 9 місяців 2009 року на адресу органів та підрозділів УМВС надійшло 10465 різноманітних звернень громадян, з яких 2375 заяв та
скарг – поштою, а 8090 громадян звернулося на особистий прийом до
працівників міліції області.
Для належного забезпечення права громадян на звернення керівництвом УМВС
України в Чернівецькій області галузевими службами
та райорганами ВС постійно
вживаються організаційні та
практичні заходи, спрямовані на безумовне виконання
Закону України «Про звернення громадян». Зокрема,
на особистому прийомі керівництвом УМВС упродовж
9 місяців цього року було
прийнято 238 громадян. Керівництво УМВС проводить
особистий прийом громадян
також у населених пунктах
Чернівецької області.
Порівняно з минулим роком зменшилась кількість
звернень до вищих органів
влади та державного управління, зокрема, звернень громадян до МВС України – від 56
до 36, до Секретаріату Президента України – від 24 до 15.
Основна частка звернень

стосувалася соціально-побутових проблем громадян,
тобто порушення спокою, пияцтва, сімейних та побутових,
скандалів тощо. Таких надійшло 5545 (52,98%). Громадяни
звертались також з питань
діяльності органів внутрішніх справ – 1668 звернень, з
житлово-побутових питань
– 175, з питань пенсійного забезпечення – 109, з кадрових
питань – 353.
Протягом 9 місяців зафіксовано 2957 повідомлень громадян про вчинені злочини.
Основна кількість звернень, як завжди, надходить від
мешканців Шевченківського
та Першотравневого районів
м. Чернівці, Кіцманського, а також Кельменецького
та Хотинського районів. Це
пов’язане зі складною оперативною обстановкою в обласному центрі, а також високою активністю та порівняно
великою кількістю населення,

що проживає у зазначених
районах.
Від народних депутатів
України до органів ВС у поточному році надійшло 17
звернень, з них 4 – стосовно
дій або бездіяльності працівників міліції. Однак жодне
не знайшло свого підтвердження.
Інформація, надана громадянами в усних та письмових
зверненнях, дуже корисна
для подальшого зміцнення
правопорядку й законності,
удосконалення діяльності
органів ВС. Повна та всебічна
перевірка її, аргументовані
відповіді з посиланням на
норми законодавства (особливо у випадках відмови),
а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення перебуває на
постійному контролі керівництва УМВС у Чернівецькій області.
СЗГ УМВС в Чернівецькій області

Керівництво УМВС
приймає громадян:
ПРОСКУРНЯК Георгій
Васильович, начальник УМВС
– понеділок, 10.00-13.00.
КОЗАК Ярослав Олексійович, перший заступник начальника УМВС – начальник
кримінальної міліції – вівторок, 10.00-13.00.
ГОРБАТЮК Сергій Володимирович, перший заступник
начальника – начальник УБОЗ
– вівторок, 10.00-13.00.
БІЛОУС Віктор Григорович, заступник начальника
– начальник мiлiцiї громадської безпеки – четвер, 10.0013.00.
СКЛЯНОВ Валерій Вікторович, заступник начальника

– начальник слідчого відділу
– п’ятниця, 10.00-13.00.
ПРОДАН Петро Дмитрович, заступник начальника
–начальник штабу УМВС
– середа, 10.00-13.00.
МАЦЬО Володимир Несторович, заступник начальника УМВС – начальник
відділу роботи з персоналом
– понеділок, 10.00-13.00.
ЗАЙЦЕВ Іван Миколайович, заступник начальника
УМВС по прикордонній зоні
– четвер, 10.00-13.00.
АЛЯНОЙ Олександр
Анатолійович, заступник начальника УМВС – п’ятниця,
10.00-13.00

Ніч біля Шевченка
Пізньої ночі у вівторок троє
молодиків узялися розважатися
в досить аморальний спосіб.
Розкидавши квіти та вінки біля
пам’ятника Шевченку, зловмисники відчули себе справжніми героями. То й вилізли на
пам’ятник і... почали справляти
на ньому свої природні потреби,
ще й записуючи «подвиги» на
камеру мобільного телефону.
Завдяки камерам спостере-

ження наряд міліції зреагував
миттєво: хуліганів затримали
на гарячому, – говорить Валерій
ПОПОВ, начальник відділу громадської безпеки УМВС. Тепер
гостям з Вижниччини загрожує
обмеження волі до 5 років.
Та чи ж можна провчити
хуліганів, які трощать кам’яні
лавки, виривають квіти з клумб,
«гадять» на пам’ятники та карети, коли в них немає душі?

астропрогноз на листопад

Пізньої осені грійтеся пристрастями!
Фінанси
Овни отримають зиск від неформальних стосунків у службовому середовищі.
Примножать статки Близнюки та Козероги, у другій половині – Раки, останніх
застерігаємо від невиправданого ризику.
Власних інтересів варто дотримуватися
Левам, Терезам і Водоліям, але не поспішайте, аби не втратити. Не надто сподобається фінансовий стан Тельцям. Але це
не надовго, треба перечекати. Проаналізувати свої витрати варто Скорпіонам і
Стрільцям: їхня скрута не від нестачі надходжень. Пильними у фінансових справах
слід бути Дівам: велика ймовірність обману. У Риб будуть великі витрати, але...
вистачатиме.

Робота, кар’єра
Кар’єрне зростання чи започаткування бізнесу «світить» Овнам, Ракам,
Водоліям. Їм не варто звертати увагу
на чиїсь заздрощі. Близнюкам можна
взятися до зовсім іншої справи, навіть

Здоров’я
Овни, Терези, Скорпіони та Водолії відчуватимуть дратівливість і втому,
слід більше відпочивати. Тельці та
Раки з осінніми недугами впораються
швидко, коли тільки не «прокинеться»
щось хронічне, а Дівам слід взагалі
уникати застуди. Близнюкам дошкулятиме система травлення: припиніть
безсистемне харчування. Левам краще за все відправитися до санаторію

Творчість
Овнам не варто чекати музи: творчість
теж треба планувати. Критики помітять
творчість Тельців і відзначать зростання
майстерності в Раків. Близнюкам заважатиме творити необхідність вирішувати
побутові проблеми. Настрій Левів слід
негайно втілювати у мистецьких творах, а
Терезам час вдосконалювати готові. Дівам
краще відмінити творчі зустрічі, а Риби,
навпаки, почуватимуться на них як «риби
у воді». Скорпіони можуть перейти від
окремих творів до масштабних проектів.
Творчим Стрільцям радимо зосередитися
на спостереженнях природи. Козероги
можуть бути впевнені, що все розпочате
нині, вийде. Водоліям краще не починати
нових творів, а головне, не ділитися ні з
ким планами.

Кохання, сім’я

переїхати до іншого міста. Леви повинні
переглянути «список» і відкинути нездійсненне. Тельцям і Дівам слід уникати

утеплити в своїй оселі вікна і двері. А
Близнюкам і Рибам на хатні клопоти
часу просто не вистачатиме.

конфліктів, інакше втратять роботу чи
партнерів. Терезам варто відійти на другі
позиції, а для Козерогів нині саме час
ставати лідерами. У Скорпіонів справи
буксують через непомірні витрати, а
Стрільцям варто проявити повагу до
начальства або влади.
І тільки для Риб уся діяльність сконцентрується на вечірках та презентаціях.

Овнам і Скорпіонам у першій половині «світить» романтичне знайомство,
в другій може виникнути службовий
роман. Водоліям до нових знайомств
варто поставитися критично, а любовні
інтереси Риб повинні проявитися за
кордоном. Тельці можуть познайомитися з людиною з великою різницею у
віці. Близнюкам варто розвивати наявні

стосунки в напрямку до шлюбу. Раків
наздожене криза в особистих стосунках,
у Левів нинішній роман завершується
розривом. Дівам не радимо сваритися з
рідними, може статися, що вони будуть
єдині, хто вас підтримуватиме. Терези
вирішуватимуть сімейні проблеми, а у
Стрільців на сім’ю просто не буде часу.

Оселя
Овни, Леви, Скорпіони можуть
закладати будівництво чи купувати
житло, причому Левам захочеться пожити окремо від усієї великої родини.
Стрільцям і Водоліям наразі не час для
переїздів чи ремонтів, останнім навіть меблі пересувати зараз не радимо.
Тельцям і Козерогам варто взятися до
генерального прибирання, сховати на
зиму літні речі, пересадити квіти. Коли
маєте город – завершуйте осінні роботи
на ньому. Терезам у створенні інтер’єру
варто прислухатися до побажань коханої
людини. Раків засмутить стан системи
опалення в їхній оселі, Діви повинні

і ретельно виконувати там лікарські
приписи. Стрільцям перш ніж братися
до ліків варто проаналізувати причини
власного поганого настрою. Одужанню
Козерогів дуже сприятиме душевний
спокій у сім’ї. Риб може підвести зануреність у світське життя: пропустять
перші симптоми хвороби.
Алла ЧУЖИНСЬКА, астропсихолог, спеціально
для «Версій»
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Знову дерево
Під Сокирянами загинув
20-річний водій «ВАЗ-2108»:
не впоравшись із керуванням, він врізався в дерево
на узбіччі. Його 26-річний
пасажир з численними травмами доправлений до Сокирянської ЦРЛ.
У тому ж районі налетів
на дерево на «Опелі» 21річний житель Шишківців .
Він також загинув на місці.
Мабуть, кожен сподівається, що погане трапляється
з кимось...

Кримінальний
серіал
У першій серії 42-річний
тато з Чагра заступився за
14-річного сина: на пр. Незалежності в нього відняли
мобілку й браслет. Другою
була 57-річна бабуся 15річного онука, в якого теж
відняли телефон. Тільки на
бульварі. У третій серії в тому
ж районі мобільник відняли
в 15-річного сина 37-річної
мами. В один сценарій усі ці
події звели правоохоронці.
В головних ролях трійця
підлітків 15 та 14-ти років. У
фіналі – кримінальна справа
за ст.186 ККУ – грабіж.

Поцупили «шістку»
30-річний мешканець
Стерчого, що на Глибоччині,
сподівався, що на сільській
автостоянці його «ВАЗ-2106»
буде затишно й безпечно.
Але 17-річний «гастролер»
з Тереблечого розвіяв цю
мрію, поцупивши автівку.
Повернули «шістку» правоохоронці, а хлопець готується за грати.

Що старий, що
малий...
15-річний велосипедист
з Южинця на Кіцманщині
потрапив під колеса «сімки»
52-річного односельця. А
73-річний дідусь на велосипеді у Котелевому Новоселицького району зазнав
травмування від «дев’ятки»
37-річного місцевого мешканця. Обидва потрапили
до відповідних ЦРЛ.

Пішоходи,
пішоходи...
48-річна чернівчанка потрапила під колеса «Део» 30річного місцевого мешканця, переходячи вул. Гагаріна.
Із численними травмами доставлена до лікарні ШМД.
Під Сокирянами 42-річний приїжджий з Молдови на
«Фольксвагені» збив 43-річного мешканця Шишківців.
У потерпілого розбита голова
й зламана рука.
За матеріалами СЗГ УМВС в
Чернівецькій області

Пенсії за жовтень – виплачені
Органами Пенсійного фонду на Буковині,
відповідно до встановленого графіка, 24
жовтня в повному обсязі профінансовано
виплати пенсій та грошової допомоги за жовтень 2009 року в усіх районах області.
Станом на 24 жовтня
органами Пенсійного фонду в
Чернівецькій області, згідно з
графіком, в повному обсязі – а
це більше 200,5млн.гр – про-

фінансована виплата пенсій
в усіх районах краю. Загальна
чисельність пенсіонерів, які
отримали пенсії у жовтні, становить 236,9 тис. осіб. З них

Прес-служба ГУ Пенсійного фонду
України в Чернівецькій області

Викрито шахраїв, що діяли під личиною податківців
відмовити незваним прохачам і негайно звернутися
до міліції. Коли зі слухавки
полилися погрози, брудна лайка та вимога завтра
зранку з усіма документами
бути у податковій, не надто
міцна після втрати дитини
нервова система жінки не
витримала. На другий день
вона злягла, та почувши
вдома повідомлення по радіо, не одразу повірила, що
вчорашнє жахіття для неї вже
скінчилося.
Нині всі матеріали передано до УМВС в Чернівецькій області. Чи стане
Буковина кінцевою станцією
в гастрольних маршрутах
телефонних шахраїв, покаже
час.
За матеріалами ДПА в
Чернівецькій області

інформує облрада

Соціальним проектам –
першочергове фінансування
На спільному засіданні
постійних комісій крайового
парламенту, де розглядалися
зміни до обласного бюджету
на 2009 рік, депутати рекомендували ОДА надати до
чергової сесії облради перелік
об’єктів, поданий до Кабміну
для фінансування у 2009 році
за рахунок коштів Стабілізаційного фонду з інформацією
про фактично виконані та
оплачені обсяги робіт, наявну заборгованість і рівень
готовності об’єктів. Таке рі-

шення прийняте у зв’язку
з виділенням Чернівецькій
області зі Стабілізаційного
фонду перших 19-ти з 59 млн.
грн, передбачених Кабміном
на завершення будівництва
мостів, берегоукріплювальних
споруд, об’єктів соціальнокультурного призначення та
водовідведення, які перебувають у комунальній власності.
Для виконання відповідних
робіт на затверджених об’єктах депутати рекомендували
визначити генпідрядників і

субпідрядників, зареєстрованих на території області,
та надати їхній перелік. На
думку голови постійної комісії
облради з питань економіки,
бюджету та інвестицій Тамари СЕМЕНОВИЧ, отримання областю всієї суми,
передбаченої відповідною
Постановою Кабміну, дасть
можливість вчасно завершити
роботи з відновлення об’єктів,
які зазнали руйнівного впливу
під час липневої повені 2008
року.

Ремонтують театр і
судмедекспертизу
96,8 тис. грн виділено
з цільового фонду Чернівецької облради на нагальні потреби Чернівецького облмуздрамтеатру ім.
О. Кобилянської, який є
об’єктом спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст області. Зазна-

чені кошти будуть витрачені
для виготовлення та встановлення вхідних дверей до
приміщення театру. Ще 15
тис. грн виділено обласному бюро судово-медичної
експертизи для поточного
ремонту оптичного обладнання. Загалом у поточ-

Лєри ЯСНИЦЬКОЇ
Перебудова – не
прибудова…

«Почула по радіо новини – і
сльози самі з очей…»
Він представився заступником голови ДПА України та
почав щиро співчувати жінці
з приводу передчасної смерті
її сина. Вочевидь розрахунок був на те, що розмова
вийде довірливою і згорьована мати одразу пристане
на всі його пропозиції. За
відпрацьованим сценарієм,
пізніше з жінкою зв’язалася
його «секретар Настя», яка
повідомила про скасування
вечері та наказним тоном
звеліла поповнити 3 рахунки
по 300 грн або 9 по 100 грн.
На той момент пані Лариса
обдзвонила своїх знайомих і
вже знала напевне, що жодний Валерій Петрович у ДПА
України не працює. Свідками
телефонної розмови стали
кілька гостей господині бару,
які радили їй категорично

ПОГЛЯД

229,1 тис. осіб – громадяни,
що отримують трудові пенсії,
та 7,8 тис. осіб – військовослужбовці та прирівняні особи.
Таким чином, Пенсійним
фондом України забезпечено
100% фінансування пенсій за
жовтень.

афери

Як уже писали «Версії», до ДПА та підрозділів УМВС в Чернівецькій
області почали надходити
повідомлення про спроби
ошуканства з боку невідомих осіб, які називали себе
високопосадовцями податкової служби та вициганювали гроші у власників
ресторанів, барів та кафе.
У випадку з телефонними
шахраями багатьох врятувала обізнаність і оперативність чернівецьких податківців. Серед таких підприємців
– власниця бару «Айвенго»
Лариса Пелепяк, яка просто
розплакалася, коли слухала
новини по радіо.
Напередодні їй телефонував чоловік, що з явною
кавказькою вимовою називав
себе «Валерієм Петровичем».

3

ному році на зміцнення
матеріально-технічної бази
підприємств, установ і закладів спільної комунальної
власності територіальних
громад сіл, селищ та міст
області з цільового фонду
обласної ради виділено понад 2, 64 млн. грн.

Кілька днів тому прокинулася від дикого гуркоту. У
квартирі тряслися стіни, а з
поличок падали дрібнички.
Виявилося, що то не землетрус, а ремонт у сусідів знизу.
Новим буковинським нуворишам-базарникам, за їхніми
словами, «набридло жити в
совкє», тож вони вирішили
зробити євроремонт: розбити
усі внутрішні стіни, перенести
перегородки, з’єднати-роз’єднати туалет-ванну-кухню-вітальню-кладовку. Зрозуміло,
що про архітектурні, пожежні
чи санітарні норми сусіди
мають уявлення примарне, а
про дозвіл на перепланування,
погоджений з усіма сусідами,
взагалі не йдеться: «Це моя
приватна власність, що хочу,
те і роблю. Які перевірники?
Кого хочу, того й пускаю. Хто
буде знати, як у мене стіни
стоять?». І жодний аргумент
на кшталт того, що наша підлога – це їхня стеля, під якою
сплять їхні ж діти, у цьому
випадку безсилий. Так само
облаштовується автономне
опалення, переносяться газові
труби, «хімічать» з електропроводкою, добудовуються
по 2-3 поверхи до балконів і
лоджій…
Скільки вже в місті перероблених квартир, ніхто не
знає. Втім, достатньо й того,
що майже всі квартири на
перших поверхах переплановані під офіси. Архітектори
департаменту містобудування, до яких звернулася
за поясненнями, відповіли
коротко: «Можна розбити
усі стіни, які не є несучими».
Але ж чи насправді це так?
У чоловіка з іншого під’їзду,
після «маневрів» його сусідів,
потріскалися стіни й стеля.
Скільки він не писав і не
ходив інстанціями, які опікуються будівництвом – результат один: звертайтеся до
суду. Врешті-решт довелося
йому ремонтувати квартиру
власним коштом, а жодних
гарантій того, що завтра він
не залишитися просто неба,
ніхто дати не може.
Останнім часом місцеві
чиновники активно «борються» з незаконними прибудовами. А до незаконних
перебудов нікому діла немає.
Мабуть, як завжди, чекають,
коли розвалиться квартира
когось із них…
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Створити власний
Дитячий фонд
мріють підопічні Чернівецького дитячого фонду,
які цього року стали студентами
Чернівецький Дитячий фонд опікується дітьми
зі складною долею понад 20 років. Багато з
них вже виросли, але тепло, ласку та допомогу,
отриману тут, пам’ятатимуть усе життя.
Та н я П о л у б к о о б р а л а
Львівську академію декоративного і прикладного
мистецтва. Крім цього, зацікавилася журналістикою.
Дівчинка дуже здібна, тож
і вступила до обох вузів на
держзамовлення. Довелося
обирати. Тепер Таня вчиться
стаціонарно на журналістиці. Надія Василівна, бабуся
дівчинки, згадує, що на іспити довелося терміново
везти внуччину картину аж
до Львова. Нині для дівчинки
найгірше те, що катастрофічно не вистачає часу.
Павло Ревуцький навчається
на факультеті іноземних мов
ЧНУ: – Дитячий фонд назавжди залишився у моєму серці
найяскравішими сторінками
життя. Усі члени правління
дитячого фонду робили все
можливе для того, щоби нам
було добре. Зустрічі з ними
залишили теплий слід в душах

дітей.
Маю абстрактні мрії. Хочу
зробити щось хороше для нашої країни, покращити умови
для дітей- сиріт та пенсіонерів.
Якщо не європейські, то хоча б
наближені до європейських.
Максим Тазиров обрав хімічний факультет: – Кажуть,
що в нас дуже мало хіміків. У
майбутньому хотів би працювати за професією. А взагалі,
дуже вдячний бабусі, без неї я не
відбувся би, вона мені завжди
допомагає.
Хотів би створити власний
дитячий фонд... якщо будуть
гроші. Адже, яка користь від
грошей, якщо їх не витрачати
на добрі справи та допомогу
іншим?
Тим паче, можливості Фонду, за словами Зінаїди ФЕСЕНКО, голови Чернівецького
Дитячого фонду, – стали дуже
обмеженими.
Раніше возили дітей до Бан-

Вихованці Дитячого фонду (зліва направо) Максим Тазиров, Наталя Звінко та Павло Ревуцький

чен, до Києва, показували різні
цікаві місця України. Нині, на
жаль, це неможливо, – каже
вона.

Від початку свого існування
Дитячий фонд працює за рахунок благодійників. Тому його
адреса вже понад 20 років –

м. Чернівці, вул. Худякова, 3, тел.
(0372) 52-48-61
Зателефонуй і зайди!
Любов КАФАНОВА, «Версії»

допомога

Нове обладнання для
психіатричної лікарні
Смертність у реанімаційному відділенні Обласної психіатричної лікарні Чернівців досягла вже 10%. Тож
кисневий концентратор «New Life
Intensity» вартістю в 29 тис. грн, який
благодійний фонд «Юкон» передав
відділенню, буде у великій пригоді в
боротьбі за людські життя
– Півроку тому до фонду звернулися з проханням допомогти у придбанні цього апарату, – розповідає
Володимир БОГДАНОВ, виконавчий
директор Чернівецького обласного
благодійного фонду «Юкон». – Психічно хворим людям потрібно надавати
допомогу на місці, де вони лікуються.
І цей апарат значно полегшить роботу
медперсоналу: тепер не треба носити
хворих до інших корпусів.
Головним напрямком фонду є допомога конкретним хворим і закладам
міністерства охорони здоров’я. Один з
ґрунтовних проектів – допомога психічно хворим людям. Вона включає в
себе підтримку не тільки психлікарні,
але й інтернатів для розумово відсталих дітей. Інший проект – допомога
Центру переливання крові, залучення
людей до безоплатного донорства.

Нині збираємо гроші для закупівлі
мобільного центру крові, – ділиться
Володимир Вікторович.
– Спочатку ми отримали апарат
штучної вентиляції легень. Але не
вистачало кисневої станції, тобто цей
апарат працював на повітрі, – говорить
Валерій КЛИМЧУК, завідуючий відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Обласної психіатричної
лікарні. – Апарат дуже зручний як
для штучної вентиляції легень, так і
для полегшення дихання будь-якого
хворого. Разом з кисневим концентратором наше відділення отримало
можливість великого об’єму допомоги
на більш сучасному рівні.
Любов КАФАНОВА, «Версії»

Валерій Климчук демонструє нове обладнання

Хто не байдужий до чужого горя,
залучайтеся!
Чернівецький обласний фонд
«Юкон», Чернівці, 58000, завулок
Б.Хмельницького, 3-а. Тел. 0(372)520888, 0(372)559-719
Банківські реквізити:
МФО: 356282
Код: 36068414
Рахунок: 26009060192267
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Перша мала ГЕС
запрацювала на Буковині
Роботи з відновлення малої гідроелектростанції в селі Яблуниця Путильського району
тривали 2 роки і в нинішньому вересні були
остаточно завершені. Загальна вартість
виконаних для відновлення станції робіт –
близько 8,5 млн. грн.
Рішення про першочергове
фінансування робіт з відновлення експлуатаційно-технічних властивостей та функціонування Яблуницької ГЕС
ухвалене радою директорів зовнішньоекономічної асоціації
«Новосвіт», яка й здійснювала
роботи з відновлення станції.
Відтепер Яблуницька гідрое-

лектростанція забезпечуватиме
екологічно чистою електричною енергією, що має найвищу рентабельність, мешканців
ближніх сіл. Як відзначили фахівці асоціації «Новосвіт», ГЕС
в Яблуниці – дериваційного
типу з генеруючою потужністю
до 1000 кВт.
З огляду на особливості

гірської території, відзначив під
час урочистого запуску малої
гідроелектростанції заступник
голови ОДА Олександр ГРУШКО, доцільно максимально
використовувати природне
екологічно чисте поновлювальне джерело енергії – воду. Саме
шляхом відновлення старих та
спорудження нових ГЕС мешканці краю можуть бути забезпечені дешевою електричною
енергією. Особливо помічними
вони є у гірській місцевості,
адже у разі аварій мереж сюди
важко дістатися та виникають
складнощі з налагодженням
пошкоджень. Окрім того, нині,
коли спостерігається стрімке

дружба

Гуцули
ходитимуть
в гості новим
мостом
Урочисто відкрито новий міст, який сполучає
село Яблуниця Путильського району Чернівецької області та село Черемошна Верховинського району Івано-Франківської області.
Багато років поспіль через
річку Білий Черемош була тут
лише кладка, яку під час повеней неодноразово зносило
водою. Нині – сучасна конструкція з бетону та металу,
споруджена за новітніми технологіями. На таку знакову
подію мешканці сіл Конятин,
Яблуниця, Плай, Голошина,
Черемошна чекали цілий рік
– саме стільки часу тривали
будівельні роботи. Більше 2
млн. грн витрачено на капітальне зведення довгоочікуваного двопролітного мосту,
яким тепер зможуть не лише
ходити пішоходи, а й рухатимуться авта.
– Проблема дорожнього та мостового сполучень
для наших горян є особливо
важливою, адже саме гірські
райони щорічно зазнають
значних збитків від паводкових руйнацій доріг, мостів,
під’їзних шляхів до населених пунктів, – відзначив під
час урочистого перерізання
стрічки заступник голови
ОДА Олександр ГРУШКО.
Він наголосив, що в такому контексті першорядного
значення набувають якісне
відновлення та ремонт зруйнованих автомагістралей і
мостових переходів.
– Нинішня подія – підтвердження того, що на Буковині розуміють необхідність

зведення сучасних добротних
гідроспоруд, – відзначив пан
Грушко і додав, що цей міст
ми маємо завдяки спільним
зусиллям влади та громади,
старанній клопіткій праці
будівельних бригад.
Загалом, нинішнього року
в краї завершені роботи на 16
мостах і мостових переходах
частково профінансовані роботи ще на 9 мостах, на суму
близько 3 млн. грн. Як повідомив Олександр Грушко,
за рахунок коштів обласного
дорожнього фонду та відповідно до титульного списку на
будівництво, реконструкцію
та ремонт вулиць, доріг, мостів
та інших об’єктів дорожнього
господарства комунальної
власності, що фінансуються
з обласного бюджету, у поточному році передбачається
завершити роботи ще на 17
мостах і мостових переходах на
загальну суму близько 4 млн.
грн. Окрім того, за рахунок
19 млн. грн – першого траншу коштів стабілізаційного
фонду для завершення цього
року будівництва мостів,
берегоукріплювальних споруд, об’єктів соціально-культурного призначення, що
перебувають у комунальній
власності, до кінця року заплановано завершити роботи на 18 мостах та мостових
переходах.

подорожчання енергоносіїв,
збільшення витрат на експлуатацію атомних електростанцій
та високий рівень небезпеки
цих об’єктів, відновлення малих гідроелектростанцій набуло
особливого значення.
Яблуницька гідроелектростанція запроектована інститутом «Укргіпросільенерго» у
50-х роках, а 1961 року введена
в експлуатацію. 1980 року її
зупинили через вичерпаність
ресурсів і демонтували обладнання. Відновлювальні роботи
з модернізації та технічного переоснащення ГЕС розпочалися
у 2007 році зовнішньоекономічною асоціацією «Новосвіт».

Установлене нині обладнання
коштує майже 2,5 млн. грн. За
максимального пропуску води
через турбіни електростанція
вироблятиме до 700 тис. кВт
електроенергії. За словами президента ЗЕА «Новосвіт» Олександра НІКІТОРОВИЧА, проект модернізації та технічного
переоснащення окупить себе
вже за 10 років. Наразі йдеться
про можливість відновлення
та введення в експлуатацію інших нині непрацюючих малих
ГЕС Буковини, які діяли на
території краю у 60-70-х роках
минулого століття, зокрема,
Міліївської, Банилівської, Іспаської та Кам’янської.

бізнес

Нас інвестують з 45 країн
– Протягом 2006-2008 років
загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених
в економіку нашої області,
збільшився удвічі (на 99,9%), у
тому числі на одного мешканця області на 101,5%. Інакше
кажучи, за останні 3 роки іноземних інвестицій вкладено
більше, ніж за 15 попередніх
років. Такого результату досягнуто завдяки правильному
визначенню пріоритетних напрямків інвестування в економіку області, конструктивній і
послідовній політиці крайової
влади в цій сфері, завдяки проведенню в області інвестиційних
форумів за участю представників
державних та бізнесових структур 13 країн світу.
В умовах світової фінансової кризи обласна влада докладає усіх зусиль для збереження
наявних позитивних тенденцій
і втілення в життя інвестиційних задумів у Чернівецькій
області.
Економічний та інвестиційний потенціал регіону широко представляється в ході
зустрічей із представниками
іноземних держав і дипломатичних установ, акредитованих
в Україні, офіційних візитів
представників області за кордон.
З метою сприяння пошуку
зацікавлених партнерів в реалізації інвестиційних проектів,
виходу підприємств області на
нові зовнішні ринки інвестиційні пропозиції підприємств
регіону, презентаційні матеріали «Інвестиційна привабливість Чернівецької області» та
«Буковина інвестиційна» (англійською, німецькою та українською мовами) систематично
розміщуються на офіційному
веб-ресурсі ОДА, розповсюджуються Мінекономіки та
торговельно-економічними
місіями у складі дипломатичних представництв України за

кордоном.
Слід зазначити, що географія надходжень іноземного капіталу розширилася до 45 країн
світу. Найвагоміші внески в
економіку області зробили
нерезиденти зі Швеції, Кіпру,
Віргінських островів, Британських, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Туреччини, США, Румунії,
Польщі, Франції, Сполученого
Королівства, Естонії, Латвії та
Нідерландів.
Провідне місце за обсягами
прямих іноземних інвестицій посідають підприємства
Чернівців і Кіцманського,
Глибоцького, Вижницького, та
Новоселицького районів.
У Кіцманському районі
успішно освоюється іноземний
капітал, внесений до статутного фонду TOB «Букофрут»,
яке сьогодні є найбільшим у
нашій області підприємством
з іноземними інвестиціями та
стало прикладом ефективного
досвіду іноземного інвестування. Реалізація цього інвестиційного проекту, яка передбачає переробку надлишкової
в області продукції – яблук для
виробництва концентрованого
яблучного соку та яблучної
ароми, має позитивний вплив
на розвиток високопродуктивного агропромислового
комплексу.
Аналіз іноземного інвестування в області свідчить про
збільшення кількості підприємств з іноземними інвестиціями (на 36,0% з початку 2006
року) з 178 до 242, на яких створено 4986 робочих місць.
Зважаючи на проблеми у
фінансовому секторі держави, зокрема, у функціонуванні
банківської системи, обмежену
кількість об’єктів інвестування,
Чернівецька область зайняла
серед регіонів України18 місце з
приросту іноземних інвестицій,
залишивши позаду Рівненську,
Дніпропетровську, Одеську,

Чернігівську, м. Севастополь,
Вінницьку, Кіровоградську та
Закарпатську області.
Завдяки профілактичній
роботі ОДА, спрямованій на
недопущення зменшення іноземного капіталу в статутному
фонді підприємств з іноземними
інвестиціями, з початку цього
року нерезидентами вилучено
лише $49,6 тис.
Протягом минулих років
найбільшу зацікавленість іноземних інвесторів викликали
підприємства та організації
переробної промисловості та
сфери операцій з нерухомим
майном, оренди, інжинірингу та
надання послуг підприємцям.
Проте кризові явища в економіці внесли свої корективи
до галузевої структури залучення іноземного капіталу в область. Вигідним стало залучення
прямих іноземних інвестицій
у розвиток агропромислового комплексу, потенціал якого може бути використаний в
умовах продовольчої кризи,
яка насувається, та в розвиток
транспортної інфраструктури,
особливо в контексті підготовки
до Євро-2012.
Водночас відсутність в області генерального інвестора
спонукає до активізації внутрішнього капіталу. Підтвердженням
стало відкриття низки об’єктів
на території області, зокрема, туристичних, ресторанних
комплексів, оптового ринку
сільськогосподарської продукції
«Дари Буковини», найбільшого
в Західній Україні центру розваг
«Панорама» тощо.
Крім того, відсутність
впливу іноземного капіталу
на динаміку соціально-економічного розвитку дозволила
Чернівецькій області посісти
2 місце серед інших регіонів
України відповідно до рейтингової оцінки соціально-економічного розвитку регіонів за
перше півріччя цього року».
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Папа Бенедикт XVI
поблагословив Юлію Тимошенко

Перед початком президентської кампанії прем’єр відвідала Рим і Єрусалим
Голова українського уряду Юлія
Тимошенко на запрошення Папи
Римського Бенедикта XVI перебувала з
робочим візитом у Ватикані. Прем’єрка зустрілася з очільником католицької
церкви у форматі віч-на-віч. Розмова у
приватній папській бібліотеці тривала
50 хв.
Юлія Володимирівна подякувала
Папі за можливість зустрічі й подарувала лазерну копію рукопису XII ст.
«Христинопільський апостол». Він
тривалий час зберігався у Христинопільському монастирі, а нині – у
Львівському історичному музеї. Тимошенко наголосила, що цей рукопис
є надзвичайно дорогою реліквією для
України.
Бенедикт XVI подарував прем’єрці
ексклюзивну ювілейну ручку, виготовлену до 500-річчя собору святого Петра
у Римі. Під час зустрічі Папа благословив Україну та український народ,
а також особисто Юлію Тимошенко.

Цього ж дня Юлія Володимирівна
зустрілася з українською громадою в
Італії. Глава уряду констатувала, що
українці за кордоном мають низку
проблем, з якими стикаються щодня,
й українська влада прагнутиме їх вирішити:
– Я хотіла би почути, як ви уявляєте підтримку уряду, на які дії від нас
очікуєте.
Прем’єр наголосила на незмінності руху України шляхом євроінтеграції.
З Ватикану Тимошенко поїхала до
Гробу Господнього. До Святої землі
вона подорожувала за власні кошти
з приватним візитом.
– Як віруюча православна людина
перед тяжкими випробуваннями,
президентською кампанією, наведенням ладу в країні після виборів,
хочу проїхати всіма святими місцями,
– каже Юлія Володимирівна. – Хочу
відвідати всі значущі для православних святині… І просто сповідатися,
причаститися, покаятися – і йти з
вірою, що Господь усе ж приготував
для України прекрасне майбутнє.
В Єрусалимі Юлія Володимирівна
відразу відвідала Стіну плачу. Помолилася за щасливе майбутнє України
та її народу. Також побувала у храмі
Гробу Господнього, Гетсиманському
саду, біля могили Діви Марії, оглянула місце на річці Йордан, де прийняв
хрещення Ісус Христос.
В Єрусалимі глава уряду зустрілася
з Патріархом Єрусалимським Теофілом ІІІ. Його Святість розповів, що
уважно стежить за подіями в Україні,
знає про діяльність Тимошенко. Теофіл

ІІІ нагородив Юлію Володимирівну
найвищою нагородою єрусалимської
церкви – Орденом святогробського
братства.
– Це надзвичайно висока нагорода
для України та віруючого українського
народу, який бажає миру та спокою,
– каже Тимошенко.
Прем’єрка подякувала за відзнаку та запросила Патріарха відвідати
Україну найближчим часом. Теофіл
прийняв запрошення. А наостанок
благословив Україну й український
народ на щастя та процвітання.
В Україні Тимошенко постійно
контактує з предстоятелями різних

конфесій. За останній рік вона тричі
мала ґрунтовні зустрічі з Патріархом
Філаретом (УПЦ КП), здійснила візит до кардинала Гузара (УГКЦ), вітала Митрополита Володимира (УПЦ
МП).
Глава уряду регулярно зустрічається
з представниками Всеукраїнської Ради
церков. Як наслідок, рішенням Кабміну храмам знизили тарифи на газ.
У Києві Юлія Тимошенко мала
зустріч із делегацією Вселенського
Патріархата, яка передала їй та Україні
благословення Варфоломія ІІ.
«Газета по-українськи»

Діалог влади і
Злодій повинен
сидіти у в’язниці суспільства
Начальник кримської міліції викриває
кримінальних авторитетів із Партії
регіонів
Депутат кримського парламенту
від Партії регіонів Олександр Мельник – кримінальний авторитет. На
цьому наполягає начальник кримської
міліції Геннадій МОСКАЛЬ. «Я завжди
говорив і говорю, від того самого 1997
року, коли я проводив роботу з ліквідації ОЗУ (організованих злочинних
угруповань) в Криму, що він (Мельник
– ред.) відповість за все, що зробив.
Він був одним із лідерів організованого
злочинного угруповання і причетний
до ряду злочинів. У природі та в світі
все так влаштовано: добро перемагає.
Тому він за все відповість», – запевнив
Москаль.
Міліціонер назвав величезною помилкою Партії регіонів включення
в депутатські списки людини з кримінальним минулим, яка підім’яла в
Криму все, включно із мером Сімферополя та спікером кримського парла-

менту Анатолієм Гриценком.
«Гриценко – це тінь Мельника, в
нього лоб пітніє, коли той йому телефонує», – відзначив Москаль.
При цьому головний правоохоронець Криму підкреслив, що готовий
відповісти за свої слова перед сотнями
судів, включаючи Європейський.
«Я вважаю принизливим для чесних кримських депутатів сидіти в одній
сесійній залі зі злочинцем», – констатував Москаль.
Як відомо, саме через конфлікт із
кримським криміналітетом із Партії
регіонів був виключений колись головний «регіонал» півострова Василь
Кисельов. Пізніше він заявив, що
лідер ПР Віктор Янукович передав
владу в Криму криміналітету на чолі
зі згадуваними раніше Олександром
Мельником і Анатолієм Гриценком.
Олексій БУЛГАКОВ, інформогляд

У Жовтневому палаці столиці
відбувся установчий форум
Всеукраїнських народних зборів. У
ньому взяли участь представники
громадських об’єднань і організацій
Понад 30 тисяч громадських
організацій різного спрямування
зареєстровано в Україні, але влада
працює поза ними, не враховуючи
їхніх напрацювань, не бачачи і не
чуючи своїх громадян. Саме тому їхні
представники зібралися на установчий форум, щоби, як зазначив голова
Християнсько-демократичної спілки
підприємців Сергій БІЛАН, спільно
вибудувати модель спілкування майбутнього Президента із суспільством
і запропонувати її новій владі.
– До нас прислухаються, коли ми
об’єднаємось, – наголосив він.
На думку присутніх на форумі,
Всеукраїнські народні збори мають
бути скликаними для об’єднання

суспільства, відбудови в ньому
стабільних зв’язків між владою та
суспільством, а також створення
системи громадського контролю за
діяльністю влади.
Всі учасники форуму пропонували підтримати кандидатуру
прем’єр-міністра України Юлії
Володимирівни ТИМОШЕНКО для
висунення її кандидатом у Президенти. Це людина, що «має команду
професіоналів, які беруть на себе
персональну відповідальність, які
інколи вдаються до непопулярних
кроків на шкоду своєму авторитету,
але чітко визначають цілі та пропонують вихід».
Вл. інф.
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Президентські перегони без інтриги
або Куди подівся рейтинг Яценюка?
За 100 днів до дня виборів Віктор Янукович мав 28,7%,
Юлія Тимошенко – 19,0% підтримки виборців. Арсеній Яценюк у порівнянні з липневим дослідженням втратив більше
ніж третину, здобувши лише 8,2%.
Центр соціальних і маркетингових
досліджень «СОЦІС» презентував
рейтинги основних конкурентів за президентський пост напередодні старту
передвиборної кампанії. Про інших
говорити навіть не будемо. Достатньо
того, що вчинив з усією кампанією, позбавивши її будь-якої інтриги, Арсеній
Петрович. «У кампанії є два реальних
лідери, – так і сказав з цього приводу
виконавчий директор «СОЦІС» Олександр Стегній. – Питання, хто вийде до
другого туру, мало інтригує, настільки
високою є ймовірність виходу до другого туру саме Януковича та Тимошенко».
Шкода. Дійсно шкода, що так зарано
виявилось: Арсеній Яценюк настільки
«технічний» кандидат, що не дотягнув
навіть до офіційного старту президентської кампанії!
А що ж далі? А тут якраз варто згадати
про кандидата з 2,8 відсотками. Він заслуговує на увагу виключно через своє
нинішнє положення. Котре, незважаючи на відсотки, змушує його бути надзвичайно активним кандидатом. Адже
Віктор Андрійович (так, ви здогадалися,
йдеться про чинного президента) надзвичайно зацікавлений у тому, що буде
далі. Ці «далі» можуть бути доволі похмурими в разі перемоги Тимошенко. А
можуть – як не дивно після 2004-го року
– набути теплих відтінків.
Схема «Ющенко – технічний кандидат Януковича» досить елегантно впису-

ється в торги Януковича з Яценюком,
якого, як натякає багато джерел, весь
цей час підтримував один з «гаманців»
Януковича-2004 Дмитро Фірташ. Звичайно, такі оборудки вимагають димової
завіси. І вона пішла. Дивно, але майже
підгадавши під оприлюднення останніх
соціологічних даних «СОЦІС».
У ЗМІ запущено добрячу дозу інформації про… змову регіоналів з бютівцями. Причому, закидали грамотно:
це не якісь виступи невідомих людей,
що їх можна піддати сумніву, відкинути, оскаржити, або посміятися. Ні, це
були виступи високих чиновників, які
на перший план висували не «викриття
злочину», а саме аналіз подальших подій і ситуації в державі. Аналіз для того,
щоби до міфічної змови вже ставилися
як до доконаного факту?
Насамперед, заступник голови Секретаріату Президента, представник
Президента у парламенті Ігор Попов
звинуватив БЮТ і Партію Регіонів у
голосуванні «з ключових питань». Чому
саме по собі таке голосування шокувало
шановного фахівця з питань виборних
процесів (Попов, нагадаємо, довго очолював Комітет виборців України), невідомо. Як би не ставилися одне до одного
бютівці й регіонали, але не голосувати з
питання тільки через те, що його виніс
прямий опонент, – блюзнірство.
Попов же цей момент проскочив.
Зате відзначив голосування і заговорив

про змову: «Принципові й чесні політики… повинні прямо сказати своїм
виборцям: представники Партії Регіонів
і БЮТ у Верховній Раді домовилися з
ключових питань голосувати спільно.
А не замилювати людям очі заявами про
змову на Банковій».
Загалом же, на думку Ігоря Попова,
парламентарям (особливо від БЮТ) слід
припинити творити «протиприродні
об’єднання і перестати нав’язувати народові міф про єдиного демократичного
кандидата». А ось тут уже, як то кажуть,
«тепліше».
Річ у тім, що майже в тому ж часовому вимірі представники інтелігенції та
ділових кіл Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської
областей звернулися до потенційних
кандидатів у президенти з відозвою.
Зверталися вони саме до Ющенка,
Тимошенко, Яценюка, Тягнибока, ще
когось там… словом, не до Януковича,
зважте.
А суть відозви в тому, що Ющенкові
нагадали 2004 рік, коли перемогти на
виборах нинішній глава держави зміг
тільки через те, що його прихильники
об’єдналися. Крім того, Віктору Андрійовичу нагадали: Юлія Тимошенко
тоді зняла свою кандидатуру на його
користь. Але й це ще не все.
Ющенкові прямо сказали: зараз у
нього немає жодних шансів одержати
перемогу на виборах, а головне – суспільство «не має раціональної потреби
в цьому». Інтелігентно і делікатно нашому гарантові вказали, що ні шансів,
ні потреби нема. Хай уже лишиться
того всього і дасть змогу працювати

реальному лідерові. Підлеглі ж Ющенка
побачили в цьому змову.
Який, на Бога, міф? Про єдиного
кандидата? Чи про потребу нації в
лідерові? Чи, може, міфом називають
що завгодно, аби відвернути увагу від
химерних передвиборних оборудок?
Коли повернутися до того ж свіжого
рейтингу, не можна не зауважити, що,
порівняно з липнем, рейтинги основних
двох кандидатів зросли так: в Януковича
на 0,9%, а у Тимошенко – на 2,1%.
Все логічно й за законом збереження енергії: раз в одному місці (у
Арсенія Яценюка) відібралося, то воно
не може пропасти, а мусить з’явитися
в місці іншому. От воно й з’явилось
у вищезазначеній пропорції. А тепер
відкинемо натяки на будь-яку заангажованість і відповімо на запитання, керуючись виключно законами
арифметики: то ж чиїм технічним
кандидатом був Арсеній Яценюк, коли
його рейтинг почав повертатися до
основних претендентів на булаву ось
у такому співвідношенні?
А щодо відсутності інтриги… Авторові можуть закинути, що інтрига збереглася, оскільки в основних кандидатів
шанси майже рівні. Та де там рівні! Були
б рівними – хіба Банкова продукувала
би технічних арсеніїв? Тепер варто
слідкувати за її порухами: до виборів
час ще є, можуть застосовуватися ще які
завгодно «техніки». Але ресурсу навряд
чи вистачить на повторення шаленого
прориву відважного Арсенія. А «лохи»олігархи закінчилися на Мистецькому
Арсеналі. Тому інтриги й не буде.
Олег МАРУЩАК, Центр оперативного
журналістського реагування

розборки

Януковичу нагадали минуле
Народний депутат Юрій Кармазін вимагає допитати Бориса Березовського
Президентська кампанія почалася: виборцям пропонують з’ясувати, хто стоїть за шитою білими нитками справою
про педофілію та чому Віктор Янукович не сів утретє за
групове зґвалтування.
У скандальній справі про педофілію, яка «прикрасила» старт президентської передвиборної кампанії,
з’являються все нові факти. Як з’ясували зацікавлені особи, в цій історії не
обійшлося без опального російського
олігарха Бориса Березовського. А
Віктору Януковичу, соратники якого
оприлюднили інформацію про розбещення неповнолітніх, нагадали, що
свого часу він брав участь у груповому
зґвалтуванні.
Одіозний Борис Березовський не
тільки встигає насолити російській
владі, він ще й примудряється бути
задіяним мало не в кожному гучному
політичному скандалі в Україні. А
оскільки їх у нашій країні вистачає, то
ж і прізвище «кремлівського вигнанця»
в нас на слуху. Неочікувано засвітилася постать Березовського і в свіжому
політико-кримінальному скандалі

навколо ґвалтування дітей. З’ясувати,
як саме причетний до справи російсько-англійський олігарх, закликає
правоохоронні органи народний депутат Юрій Кармазін. Він пропонує
слідчим органам допитати Березовського. Кармазін, зокрема, повідомив, що український правозахисник
Едуард Багіров передав йому копію
звернення до Бориса Березовського.
В ньому йдеться про те, що керівник
українського відділення Фонду олігарха Артем Дегтярьов, якого вважають
коханцем Олени Полюхович, матері,
що звинувачує чоловіка в педофілії,
погрожував Багірову і вимагав відступитися від захисту обвинувачуваного
Дмитра Полюховича.
– Правозахисник пише, що йому
погрожували, причому погрожували
й з-за океану. Іде втручання в наші
громадські організації, перешкоджа-

ють їхній діяльності. Це звернення
датоване ще 27 травня, тобто не під цей
скандал, не під політичні розборки та
вибори, – уточнив Юрій Кармазін на
прес-конференції.
Парламентарій запитує: який стосунок має Борис Березовський до всіх
цих подій та коли припиниться втручання іноземців у наші справи? Проте
Кармазін просить Генеральну прокуратуру, Службу безпеки та Міністерство
внутрішніх справ насамперед допитати
Артема Дегтярьова, «близького друга»
Олени Полюхович. Досі правоохоронці не зробили цього.
Інститут Горшеніна 17–18 жовтня
провів телефонне опитування щодо
топ-теми вітчизняного інформаційного простору. З’ясувалося: більшість
українців обурена скандалом, але засуджують тих, хто поширив інформацію
до закінчення слідства.
Переважна більшість українців
(78,5%) чули про зґвалтування дітей,
яке пов’язують із табором «Артек».
Нічого не чули про цю справу 21,4%.

При цьому більшість опитаних (69,1%)
вважають, що народні депутати й засоби масової інформації не мали права
розголошувати інформацію про справу
до закінчення слідства та прийняття
судом рішення про вину підозрюваних. Протилежної точки зору дотримуються 18% опитаних.
На думку більшості українців
(51,1%), звинувачення народних
депутатів, які нібито замішані в скандалі навколо «Артека», — це «брудні
політичні ігри». Справедливими такі
обвинувачення вважають 13,4%. 35,5%
— вагаються щодо оцінки цього.
Отже, якщо Партія регіонів ставила за мету, обнародуючи інформацію
про справу за підозрою в педофілії,
вдарити по рейтингу своїх політичних опонентів, то їй це не надто
вдалося. Тому й не дивно, що багато
хто з соратників Віктора Януковича,
зокрема Ганна Герман, засуджують
балакучість свого однопартійця Вадима Колесніченка.
«Регіонали» не тільки не досягли
політичного ефекту від цього скандалу, а ще й нарвалися на контратаку.
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Думай глобально, дій локально
ООН визначає сталий розвиток основним напрямком розвитку
людської цивілізації у ХХІ столітті. В
основі поняття сталого розвитку країни – добробут і безпека людини, її
прагнення жити і творити в гармонії
з природою. Концепція сталого розвитку базується на ідеях і принципах,
задекларованих на конференції ООН
з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 році.
Ключові елементи сталого
розвитку – координованість між
розвитком та якістю навколишнього
середовища, стимулювання розробки
та прийняття рішень на благо природи
і людини, як на глобальному, так і на
місцевому рівнях. Збалансований розвиток відповідає міркуванню «думай
глобально, дій локально».
Основні характеристики стабільного розвитку – справедливість та
коректність політики між країнами
та поколіннями, правильне розуміння процесу розвитку, системний
підхід, тобто взаємозв’язок між довкіллям, економічною та соціальною
ланкою суспільства, між місцевим
та глобальним рівнями, між розвинутими країнами та країнами, що
розвиваються, зорієнтований на
необхідність співпраці між економічною, соціальною та екологічною
галузями.
Люди споживають енергію та сировину із загального середовища, яке
ми називаємо планетою Земля, мінерали, рослинні та тваринні ресурси
– з місцевого середовища, повітря
– з глобального, воду, сонячну енергію – від сонячного середовища. Ці

процеси призводять до виснаження
природних ресурсів.
В основі сталого розвитку лежить життєвий розвиток, здатний
задовольнити потреби людини без
загрози для наступних поколінь, що
й є моральною відповідальністю.
Багатства, якими володіє регіон, повинні бути використані з повагою до

має активно підтримуватися;
– Повага до природи. Управління
природними ресурсами здійснюється відповідно до принципів сталого
розвитку. Лише тоді скарби природи
будуть передані майбутнім поколінням;
– Спільна відповідальність. За
економічний та соціальний розви-

наступних поколінь, щоб вони також
могли ними користуватися.
Загальні цінності та принципи
сталого розвитку:
– Толерантність. Люди повинні
поважати один одного незалежно від
переконань, культури та мови. Культура миру та діалогу між поколіннями

ток, підтримання миру та безпеки
одностайно відповідають усі держави
світу.
Важливий момент – популяризація сталого розвитку серед населення. Лише осмислення та правильне
розуміння нагальності проблеми
призведе до ефективних змін: покра-

щення всіх сфер життя, починаючи
від якісного соціального життя та
закінчуючи духовними цінностями,
що передаються дітям.
Політика сталого розвитку має
базуватися на таких стратегічних
пріоритетах:
■ створення інституційної бази
сталого розвитку;
■ формування демократичного
екобезпечного суспільства;
■ освіта і наукове забезпечення у
сфері сталого розвитку;
■ реалізація політики енерго- і
ресурсозбереження;
■ зменшення засміченості території та переробка відходів;
■ перехід до сталого природокористування;
■ збереження біологічного і ландшафтного різноманіття;
■ реалізація політики сталого регіонального розвитку;
■ забезпечення сталого розвитку
АПК.
Розуміння того, що сталий розвиток – довготривалий процес, який
вимагає відповідного фінансування,
є вкрай важливим. Але критичність
проблеми змушує кожного замислюватися над своїм існуванням та якістю життя. Тільки ґрунтовний аналіз і
системний підхід при подоланні дисбалансу в економічній, соціальній
та екологічній політиці призведе до
очікуваного результату – збалансованого розвитку суспільства.
Анжела ТАНАС, головний спеціаліст
відділу інформації, економіки
природокористування та зв’язків з
громадськістю

консультації

Що потрібно знати про
користування надрами

Землевласники і землекористувачі
в межах наданих їм земельних ділянок
мають право без спеціальних дозволів
та гірничого відводу видобувати для
господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і
торф загальною глибиною розробки
до 2 м і прісні підземні води до 20 м за
погодженням з місцевими Радами та
органами Мінприроди. В усіх інших

випадках видобування корисних копалин здійснюється за наявності спеціального дозволу на користування надрами,
який надається Мінприроди за попереднім погодженням з територіальними
органами (екологічна картка). Перелік
документів для отримання екологічної картки регламентований Наказом
Мінприроди від 30 вересня 1996 р.
Порушення законодавства про

надра тягне за собою дисциплінарну,
адміністративну, цивільно-правову і
кримінальну відповідальність. До відповідальності притягаються особи,
винні у:
■ самовільному користуванні надрами;
■ порушенні норм, правил і вимог
геологорозвідки;
■ вибірковому виробленні багатих
ділянок родовищ, що призводить до
наднормативних втрат запасів корисних копалин;
■ наднормативних втратах і погіршенні якості корисних копалин при
їхньому видобуванні;
■ пошкодженнях родовищ корисних
копалин, які виключають повністю або
суттєво обмежують можливість їхньої
подальшої експлуатації;
■ порушенні встановленого порядку
забудови площ залягання корисних
копалин;
■ невиконанні правил охорони надр
і вимог до безпеки людей, охорони
майна і навколишнього природного
середовища від шкідливого впливу
робіт, пов’язаних з користуванням
надрами;

■ знищенні або пошкодженні геологічних об’єктів, які становлять особливу наукову і культурну цінність,
спостережних режимних свердловин, а
також маркшейдерських і геодезичних
знаків;
■ незаконному знищенні маркшейдерської або геологічної документації,
а також дублікатів проб корисних
копалин, необхідних при подальшому
геологічному вивченні надр і розробці
родовищ;
■ невиконанні вимог щодо приведення гірничих виробок і свердловин,
які ліквідовано або законсервовано, до
стану, який гарантує безпеку людей, а
також вимог до збереження родовищ,
гірничих виробок і свердловин на час
консервації.
Законодавчими актами може бути
встановлено відповідальність і за інші
порушення законодавства про надра.
Порушники зобов’язані відшкодувати
завдані ними збитки в розмірах і порядку, встановлених законодавством.
Вадим ТОЛМАЧ, головний спеціаліст
відділу державної екологічної експертизи
та регулювання використання природних
ресурсів

«Версії екологічні» підготовлені спеціалістами державного управління охорони навколишнього природного середовища в Чернівецькій області
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Чи зміцніють екологічні
фонди в 2010 році?

У Чернівецькій області діє Обласна комплексна програма з охорони
довкілля та раціонального використання природних ресурсів «Екологія» на 2007-2010 роки, відповідно
до якої здійснюється фінансування
природоохоронних і ресурсозбережних заходів, серед яких охорона і
раціональне використання водних,
земельних, рослинних і тваринних
ресурсів, охорона атмосферного
повітря, збереження природно-заповідного фонду, поводження з відходами виробництва та побутовими
відходами, наукові дослідження,

освітні та інформаційні заходи. Кошти на збереження природи повинні
виділятися з бюджетів усіх рівнів і з
прибутку підприємств.
Відповідно до Обласної комплексної програми «Екологія», потреба
в коштах на 2009 рік з бюджетів усіх
рівнів становить 22,05 млн. грн. За 9
місяців профінансовані природоохоронні заходи на суму 2,04 млн. грн,
що становить лише 9,3% від необхідних коштів. Причина – відсутність
коштів з держбюджету. У 2008 та 2009
роках за його рахунок профінансовано
лише 3 природоохоронні заходи на

загальну суму 3,2 млн. грн. Найважливіший з них – реконструкція оранжерейного комплексу ботсаду ЧНУ
ім. Ю. Федьковича з метою штучного
розведення рідкісних видів рослин.
Держуправлінням охорони навколишнього середовища проведено всі
тендерні процедури та розпочате фінансування реконструкції.
Тим часом, в області залишаються
невирішеними цілий ряд екологічних
проблем, які потребують державних
коштів. Найбільше заборгували
на охорону водних ресурсів та на
утилізацію відходів. Управління направило до Мінприроди запити про
виділення коштів на будівництво
та реконструкцію очисних споруд у
Вижниці, Новоселиці, Сторожинці,
Хотині, Глибокій та Берегометі на загальну суму 5,8 млн. грн. Надіслано
й запити на облаштування сміттєзвалищ – на суму 576,1 тис. грн, на
придбання техніки для їхнього обслуговування – 4,4 млн. грн, а також
на екологічно безпечне збирання,
перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних
пестицидів – 300 тис. грн. Загалом,
потреба в коштах на зазначені цілі
– близько 11 млн. грн.
Зовсім інакше фінансуються
природоохоронні заходи з місцевих
бюджетів. Уже профінансовано 45
заходів на загальну суму 1,04 млн.
грн, що становить 70% від програми.
Темпи надходження збору за забруднення навколишнього середовища та

інших природоохоронних платежів
дають змогу не сумніватися: до кінця
року місцева влада виділить гроші на
все заплановане.
Потреба в коштах на охорону довкілля на 2010 рік становить 23 445,9
тис. грн, серед них:
з держбюджету – 11 021,2 тис. грн, з
обласного бюджету – 1 466,3 тис. грн,
з місцевих бюджетів – 1 313,4 тис. грн.
Але чи зміцніють екологічні фонди в
2010 році для вирішення нагальних
екологічних проблем області? Питання залишається відкритим.

Михайло АВРАМ, головний спеціаліст відділу
інформації, економіки природокористування
і зв’язків з громадськістю

Допомогти довкіллю може кожний
або Що робити, аби трава не горіла
Спалюючи рослинність або її залишки на присадибних ділянках чи в
лісі, ми погіршуємо стан атмосферного
повітря. При горінні вивільнюються
небезпечні, а часом і канцерогенні
речовини, які спричиняють захворювання дихальних шляхів, знижують
імунітет людини. На присадибних ділянках рослини нерідко обробляють
пестицидами та іншими хімічними
речовинами, продукти згорання яких
також потрапляють у повітря. Окрім
безпосередньої загрози людському
здоров’ю, спалювання сухої рослинності та сміття знищує довкілля:
■ у залишках рослин згорають комахи та інші дрібні живі організми;
■ вогнем знищується не лише суха
рослинність та її залишки, а й коріння майбутньої рослинності, земля на
кілька років зменшує підріст свіжої
зелені.
Сухої та сонячної погоди в кілька
разів збільшується ймовірність лісових
пожеж, коли гинуть дерева, рослини і
тварини.
Боротьба зі сміттям шляхом спалювання у Європі властива тільки
українцям. В Австрії, Німеччині чи
Швейцарії за спалювання сміття громадяни сплачують великі штрафи. У
країнах Європи добре відпрацьована

система вивозу та переробки сміття,
чого в нас, на жаль, немає.
В Україні керівнику господарства
треба отримати відповідний дозвіл для
того, щоб спалити рослинні залишки
на полі. Спалювання рослинності
на узбіччях доріг, на схилах балок та
пасовищах категорично заборонене
законом і тягне за собою штрафи.
Керуючись ст. 50 Конституції, яка

гарантує кожному безпечне для життя і здоров’я довкілля, кожен з нас
може допомогти екологам боротися з
цим явищем. Ст. 16 і 22 Закону «Про
охорону атмосферного повітря» забороняють спалювання листя. Відповідальність за порушення цієї норми
передбачена ст. 77-1 Адмінкодексу
України. Вона передбачає накладання штрафів на винних у розмірі від 10

до 20 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, а на посадових
осіб – 50-70 неоподатковуваних мінімумів.
Ми нарікаємо на погану екологію
і на те, що держава нічого не робить
для покращення ситуації. І водночас
власноруч робимо її ще гіршою. При
спалюванні трави на присадибних ділянках виникає загроза перекидання
вогню на житлові будинки. При спалюванні стерні на фермерських полях
існує загроза неконтрольованого поширення вогню, особливо у вітряну
погоду.
З початком грибного сезону багато
любителів «тихого полювання» підуть
в ліс по гриби. Нагадуємо: непогашене багаття чи необережно викинутий
недопалок сигарети може призвести
до лісової пожежі, а це загубить ліс на
багато років.
Звертаємось також до районної організації УТМР із закликом провести
відповідну роз’яснювальну роботу з
мисливцями, щоби не допустити несанкціонованих пожеж на полях, які
можуть привести до масових лісових
пожеж.
Людмила МАТЮКЕВИЧ, головний спеціаліст
держуправління з охорони навколишнього
середовища
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Тиждень, що минає

23 æîâòíÿ – Афганістан «потрясло» на 6,1 балла за шкалою Ріхтера.
На щастя, обійшлося без жертв.
24 æîâòíÿ – Теракт у Багдаді.
Загинуло 135 людей.
25 æîâòíÿ – На сході Латвії
впав радіоактивний метеорит.
26 æîâòíÿ – За висновками
вчених, цей день став найнепродуктивнішим у році.
27 æîâòíÿ – У Мінську розбився російський літак. Загинуло 5
людей.
28 æîâòí ÿ – У Кабулі
терористи захопили посольство
ООН. Загинули 6 працівників посольства.
29 æîâòí ÿ – Норвежець
намагався провезти через кордон
на власному тілі кількох пітонів, а в
трусах – ящірок.
Хронограф

31 æîâòíÿ - Католики відзначають Геловін або день усіх святих. 1992
– Іван Павло II оголосив рішення про
церковну реабілітацію Галілео Галілея.
Народилися: Чан Кайші, китайський
політик, голова Гоміндану (1887), Анатолій Папанов, театральний і кіноактор
(1922).
1 ëèñòîïàäà – 1944 – У Кремлі
вручений перший орден «Мати-героїня». Цього ж дня 1955-го в СРСР
дозволили аборти.
2 ëèñòîïàäà – 1894 – На
російський престол зійшов останній
імператор Микола II.
3 ëèñòîïàäà – 1903 – Голландський фізіолог В. Ейнтховен розробив
електрокардіограф. На світ з’явилися
Самуїл Маршак, дитячий письменник
(1887), Дольф (Ганс) Лундґрен, шведський актор (1959).
4 ëèñòîïàäà – 1848 – Відкрите
перше у світі метро. Ідею побудувати
підземку для швидкого транспортування городян від одного кінця Лондона
до іншого подав адвокат із Сіті Чарльз
Пірсон. Перша лінія, завдовжки 6
км, з’єднувала лондонські вокзали
Піддінгтон і Фаррінгдон і називалася
«Metropolitan Railway». Скорочення цієї
назви до 5 літер породило «метро». 1914го у Нью-Йорку відбувся перший показ
мод. Народилися: Олександр Колчак,
адмірал, голова білого руху (1874), Луїш
Фігу, португальський футболіст, найдорожчий футболіст світу (1972).
5 ëèñòîïàäà – 1913 – Народилася Вів’єн Лі, англійська акторка, лауреат двох «Оскарів», яка зіграла Скарлет
О’Хара та леді Гамільтон.
6 ëèñòîïàäà – Міжнародний
день науки. 1494-го народився Сулейман I Кануні (Пишний, Великий),
турецький султан з династії Османів,
завойовник Балкан, Закавказзя, Месопотамії, Аравії та Алжиру.
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Афган садить
«на голку»

Не пити й не
хропіти…

За даними ООН, Афганістан – глобальний монополіст з нелегального
виробництва опіуму.
Відповідно до доповіді,
оприлюдненої Управлінням ООН з боротьби з
наркотиками та злочинністю, Афганістан виробляє 92% всього опіуму
в світі. Щорічно з країни вивозиться приблизно
3,5 тис. т опіуму. Сучасний обсяг світового ринку
опіуму експерти оцінили
в $65 млрд. Приблизно
$160 млн. з цих коштів щорічно йде на фінансування
міжнародного тероризму.
Близько 15 млн. жителів
планети – опіумні наркомани, при цьому щорічно
від уживання опіатів гине
100 тис. людей. У документі
стверджується, що тільки в

60-річна британська
пенсіонерка Дженні Чепмен хропе голосніше літака. Гучність хропіння
літньої жінки становить
111,6 децибела, що на 13
децибел голосніше звуку
двигуна трактора, на 11
– шуму поїзда і на 8 – звуку
двигуна літака. Потужність
хропіння Дженні визначили в спеціальному реабілітаційному центрі, до
якого вона звернулася із
проханням допомогти їй
позбутися цієї вади.
Чоловік Дженні, Колін,
розповідає, що коли хропіння дружини стає надто
гучним, він іде до іншої
спальні, закриває всі двері
між кімнатами і накриває
голову подушкою. Тільки це

Росії від героїну афганського виробництва щорічно
помирає 30 тис. осіб. Це
удвічі перевищує загальне
число жертв серед радянських військовослужбовців
під час афганської кампанії
1979-1989 років.
Основна маса опіуму
вивозиться через Пакистан,
країни Центральної Азії та
Іран. При цьому спецслужби Ірану перехоплюють
приблизно 20% завезеного
на його територію афганського опіуму, Пакистану
– 17%, а Росія та європейські країни – менше 5%.
За оцінками авторів
доповіді, вартість одного
грама героїну в Кабулі не
перевищує $3, при цьому
його ціна на вулицях деяких
великих європейських міст
може досягати $100.

Містечко
без поліції
Усі 15 осіб особового складу поліцейського управління
міста Будаорш на півночі
Угорщини звільнилися, вигравши в лотерею джек-пот.
Виграш поліцейських у перерахунку на фунти стерлінгів
– понад 10 млн. Це шостий
за розміром джек-пот за всю

допомагає йому знову заснути. За словами Коліна, найнеприємнішим є те, що сама
Дженні теж не може спати
через власне хропіння.
Для боротьби зі своїм
недоліком британка перепробувала всі можливі
засоби – від пігулок до
хірургічного втручання,
але нічого не допомогло.
Лікарі реабілітаційного
центру порекомендували
їй повністю відмовитися
від алкоголю, їсти здорову
їжу та займатися спортом. Сама Дженні вважає,
що ці поради допоможуть
їй поправити здоров’я,
але навряд чи позбавлять
від храпу. Тим більше, що
повністю відмовитися від
алкоголю вона не готова.

Блакитні й
без барвника

історію проведення лотерей
в Угорщині.
Тим часом поліцейське
начальство перекидає в Будаорш резервні підрозділи. Вони забезпечуватимуть
правопорядок, поки не знайдуться охочі працювати в
поліції.

Мобілка літаку
не заважає?
Пасажири, що летіли з
іспанського міста Мурсія
до англійського Ньюкасла,
змушені були затриматися на
4 години в аеропорту: представники авіакомпанії шукали в літаку мобілку, загублену
одним з пасажирів.
Після приземлення в
Мурсії один з пасажирів авіакомпанії «Jet2.com» упустив
свій телефон у вентиляційний канал. Оскільки телефон
був увімкнений, керівництво
ухвалило рішення не злітати
до тих пір, поки мобільний не
знайдуть. Десятки представників авіакомпанії і наземних
служб аеропорту розбирали
передній ряд сидінь і деталі
внутрішньої обшивки, намагаючись витягнути телефон.
Коли врешті-решт мобілку знайшли, прес-секре-

тар «Jet2.com» вибачився
за затримку і подякував пасажирам за терпіння, заявивши, що рішення знайти
включений мобільний було
продиктовано насамперед
турботою про безпеку. Проте експерти стверджують,
що мобілки, ноутбуки та
інша техніка не шкідливі для
радіонавігаційних приладів і
бортових комп’ютерів літаків. Частоти, на яких працює
авіатехніка, істотно відрізняються від характеристик
побутових електроприладів.
Навіть найкращий ноутбук не в змозі вплинути на
бортовий комп’ютер або завадити переговорам пілотів і
диспетчерів. Усі побоювання
і заборони авіакомпаній колись були актуальні у 1990-х
роках. Але навіть тоді вплив
персональних пристроїв не був очевидним. Усе робилося з
міркувань, «аби чого
не трапилось». Сьогодні технології розвиваються ще стрімкіше, але авіатехніка
жодним чином не
перетинається з розвитком побутової
телекомунікації.

Японія стане першою
у світі державою, де продаватимуть натуральні
сині троянди. Новий сорт
«Аплодисменти» вже схвалений урядовою комісією
з біологічної безпеки. Очікується, що одна квітка
коштуватиме 2-3 тис. ієн
($22-23). Це майже у 10
разів дорожче від інших
троянд.

У природі синіх троянд
не існує, бо в цих квітів
ген, який виробляє синій
пігмент, відсутній. У магазинах продаються блакитні троянди, але вони
«зроблені» зі звичайних
білих за допомоги штучного барвника. В новому
сорті королеви квітів за
блакить відповідатиме ген,
вживлений з братків.

Не полишаючи
«роботи»…
Житель Німеччини,
перш ніж приїхати на допит у справі про крадіжку
в магазині, скоїв ще одне
пограбування.
Маючи на руках детальний опис двох грабіжників
і машини, на якій втекли
злодії, поліцейські отримали завдання розслідувати
справу про пограбування в
магазині «Blomberg». Проте їм довелося повернутися
до відділку з порожніми
руками. Яким же було їхнє
здивування, коли вони

виявили у себе в конторі
чоловіка, який вражаюче
підходив під опис одного з учасників ранкового
пограбування. Невдахазлодій чекав на початок
допиту у справі про дрібну
крадіжку. Неподалік від
відділку поліцейські знайшли другого грабіжника,
який чекав на свого компаньйона в машині. Авто
злодіїв було напхане вкраденими товарами. Тож відповісти доведеться відразу
за 2 пограбування.

№44 (304) 30.10 - 06.11.2009

Передплатний індекс09584

україна

Âåðñ³ ¿

Задоволення
В Україні
дозволили пити стають розкішшю
за кермом
Услід за випивкою подорожчає й паління. Верховна
Рада ухвалила закон, який
передбачає підвищення
ставок акцизного збору на
тютюнові вироби.
Згідно з законом, складна ставка акцизу, тобто така,
що складається з гривнів і
відсотків одночасно, становитиме:
■ на сигари – 80 грн за
100 штук і 36% відповідно
(нині 69 грн і 20%);

У МВС розробили документ, який регламентує
порядок виявлення у водіїв
алкогольного, наркотичного
чи іншого сп’яніння. Головне
нововведення – запроваджується нижня допустима норма вмісту алкоголю в крові
водія. Інструкція регламентує, що п’яним вважається
той водій, у якого при видиху
виявлять більше 0,2 проміле

алкоголю. Досі п’яним вважається той, у крові якого
алкоголю більше, ніж 0%.
Норма у 0,2 проміле означає, що можна випити не
більше 0,2 грама чистого
спирту на один кілограм
ваги. Тобто при вазі людини
у 80 кг межа випивки – 35
грамів горілки, 100 г сухого
вина чи 200 г пива середньої
міцності.

Тією ж зброєю…
Юлія ТИМОШЕНКО
доручила Міністерству внутрішніх справ використовувати «провокацію хабара»
для боротьби з корупцією
під час видачі актів на землю.
Про це керівник уряду заявила під час селекторної наради
з питання видачі земельних
актів з керівниками областей.
Тимошенко наголосила, що в
системі видачі земельних ак-

тів багато випадків хабарів.
– МВС одержало спеціальну команду, і вони займатимуться тим, що провокуватимуть хабарників,
даватимуть штучні хабарі,
аби подивитися, хто їх бере»,
– сказала прем’єрка.
Тимошенко висловилася
також «за» декларування чиновниками і членами їхніх
родин своїх витрат.

Найгірше живуть
консули…
Кабмін виділив зі Стабілізаційного фонду 63 млн.
грн МЗС на утримання закордонних дипломатичних
установ. Кошти виділили
для того, щоби стабілізувати
критичний фінансовий стан
закордонних дипустанов
України. Гроші покриють
видатки, які забезпечують

життєдіяльність установ,
будуть покращені умови праці та життя співробітників
закордонних дипломатичних представництв. Кошти
спрямують також на захист
прав громадян України за
кордоном, зокрема, відкриттю Генконсульства України в
Едмонтоні (Канада).

Сукня з яловичини
Відомі модельєри Олексій
Залевський та Ольга Громова
шокували столичний бомонд
незвичайним показом під час
українського тижня високої
моди. Глядачам презентували
колекцію, «родзинками» якої
були аксесуари з… сирого
м’яса. На подіум виходили
моделі з сумочками, кейсами, клатчами і віялами
з бичих ребер. Зі стейків і
вирізки «надизайнерили»
хусток, краваток, намист і на-

віть спідницю. Що й казати,
яскраво-червоні трояндочки
з м’яса на вечірніх сукнях
виглядали, м’яко кажучи,
екстравагантно.
Як зізналися організатори, вечірка мала виховати у
гостей любов до м’яса і довести, що нині не модно бути
вегетаріанцем. Отриманий
ефект виявився протилежним: за словами відвідувачів,
нічого, крім відрази до м’яса
вони не відчули.
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■ на цигарки без фільтру і
папіроси – 44 грн/100 штук і
36% (нині 40,25 грн і 20%);
■ на сигарети з фільтром
– 80 грн/100 штук і 36%
(нині 69 грн і 20%);
■ на тютюн, його замінники, тютюнові екстракти
та есенції – 31 грн/кг і 36%
(нині 28,75 грн і 20%);
■ на жувальний і нюхальний тютюн – 12,5 грн/
кг і 36% (нині 11,5 грн і
20%).

Тиждень, що минає

23 æîâòíÿ – З’їзд регіоналів
висунув кандидатом у президенти Віктора Януковича.
24 æîâòíÿ – Хід у відповідь:
на Майдані Незалежності партія
«Батьківщина» висунула кандидатом
у президенти Юлію Тимошенко.
25 æîâòíÿ – «Укрпромбанк»
заявив про виплату зобов’язань за депозитами від середини листопада.
26 æîâòíÿ – Кабмін скасував
розпорядження про надання державними медичними установами платних
послуг.

Мера обиратимемо
у травні

27 æîâòíÿ – Віктор Ющенко
йде на вибори президента як самовисуванець.

ВР призначила чергові
вибори депутатів місцевих
рад та сільських, селищних
і міських голів на 30 травня 2010 року. За ухвалення
проекту постанови проголосувало 390 депутатів.
Парламент доручив ЦВК
вжити заходи щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення цих виборів,
а Кабміну забезпечити їхнє
фінансування за рахунок
коштів держбюджету на

28 æîâòíÿ – Мінздоров’я
утворило комісію для вивчення невідомого вірусу грипу на Тернопільщині.

2010 рік.
Повноваження мерів,
обраних у березні 2006-го,
повинні були закінчитися
у березні 2010 року, а повноваження голів місцевих
рад, обраних у березні 2006
року, – у березні 2011 року.
У зв’язку з такою ситуацією, Асоціація міст України
неодноразово зверталася до
уряду, президента й парламенту з вимогою провести
вибори усіх місцевих органів
влади одночасно.

Бізнес «піднімається»
За даними Міжнародної фінансової корпорації
(IFC), витрати українського
бізнесу на перевірки контрольних органів і отримання
всіх дозволів в 2008 році становили 8,2 млрд. грн. Разом
з тим IFC відзначила певний прогрес у формуванні
сприятливого інвестклімату
в Україні.
Так, тривалість отримання дозволів, необхідних для
роботи компанії, 2009-го
скоротилася до 54 днів в
порівнянні з 60 днями в 2006
році. Крім того, в 2008 році

порівняно з 2006-м кількість підприємств, що перевіряються контрольними
органами, зменшилася від
95% до 75% від їх загальної
кількості.
Серед подальших кроків, необхідних для поліпшення інвестклімату в
Україні, IFC називає введення добровільної стандартизації товарів і послуг
замість обов’язкової сертифікації, а також впровадження принципу «мовчазної згоди» для реєстрації
нових підприємств.

Міні-красуня світу
11-річна харків’янка
Анастасія Ткач отримала
титул Міні-міс світу-2009.
Журі конкурсу,
який відбувався
в турецькій Анталії, підкорила
краса дівчинки та
її знання англійської мови. Настя
залишила позаду конкуренток з
Бельгії, Франції,
Болгарії, Росії,
ПАР та Німеччини. Дівчинка
увесь рік виконуватиме обов’язки
офіційного посла
фестивалю «Little Miss World».

Залишатися в модельному
бізнесі в дорослому житті
Настя не планує.

29 æîâòíÿ – Працівники посольства України в США захворіли на
грип А/Н1N1.
Хронограф

31 æîâòíÿ –1973 – Собор
єпископів Української Автокефальної церкви ухвалив постанову про
єдність Української Православної
церкви.
1 ëèñòîïàäà – 1927 – Утворений футбольний клуб «Динамо»
(Київ). 1939 – Верховна Рада СРСР
ухвалила закон про включення
Західної України до складу СРСР
із возз’єднанням її з Українською
РСР.
2 ëèñòîï àäà –1937 – У
Соловецькому таборі особливого
призначення за вироком Трійки
розстріляні Лесь Курбас, Микола
Куліш, Валер’ян Підмогильний,
Марко Вороний та інші. Загалом, в
один день страчено понад 100 представників української інтелігенції.
3 ëèñòîïàäà – 1918 – Народне віче в Чернівцях вирішило
приєднати Північну Буковину до
України. 1996-го в аеропорту Донецька кілери в масках розстріляли
нардепа, відомого бізнесмена Євгена Щербаня.
4 ëèñòîïàäà – 1708 – Гетьман Іван Мазепа повідомив Петру I
про свій перехід на сторону Швеції
і рушив на з’єднання з військами
Карла XII. 1872-го народився Богдан
Лепкий, письменник, автор тетралогiї «Мазепа».
5 ëèñòîïàäà – 1953 – У
Києві відкрито міст Патона. Народилися: кінорежисер Кіра Муратова
(1934), Олег Блохін, футболіст і
тренер (1952).
6 ëèñòîïàäà – 1943 – Війська
Першого українського фронту під командуванням генерала Ватутіна розгромили німецькі війська і штурмом
взяли столицю України – Київ.
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Справжня Жінка нашого часу
Багато моїх знайомих переконано стверджують, що жодного загадкового феномену
Юлії Тимошенко немає. Звичайне людське
співпереживання, вміння співчувати саме й є
найбільшим її секретом.
Недавно вели з одним знайомим дискусію про атомну
енергетику і він жартома сказав, що нинішньої осені виповнюється десять років з часу
появи перших в Україні «атомних майданів». Він пояснив: у
вересні-грудні 1999 року атомники вийшли на площі містсупутників АЕС і страйкували: їм тоді понад півроку не
виплачували заробітну плату.
Станції функціонували, виробляли електроенергію, за яку
держава одержувала кошти,
а тим, хто керував ланцюговою реакцією, не було за що
жити. Вони поставили намети
і там проводили чергування.
Ситуація тоді була вельми
кепською, коли не сказати
катастрофічною. Персонал
вдався до голодування, аби
на весь світ прокричати про
убоге становище еліти атомної
енергетики і розбудити совість бюрократичних рептилій
ядерної галузі, яких у кожній
такій родині проклинали, на
чім світ стоїть.
Уже наближалася та межа,
коли ліцензованих реакторників, турбіністів та інших
спеціалістів через виснаження
могли не допустити до виконання їхніх обов’язків, бо
стан здоров’я погіршувався.
А замінити ніким! Тоді їх ніхто не почув – фахівців, які є

гарантами безпеки ядерних
енергетичних об’єктів. Ніхто
не пройнявся тривогою. І
лише коли у грудні 1999 року
Юлія Тимошенко стала віцепрем’єром з питань паливноенергетичного комплексу,
вона подала руку людям, що
вже зневірилися і, було, стали покидати наші станції, бо
наших професіоналів почали
переманювати російські АЕС.
Юлія Тимошенко зупинила
цей процес занепаду, повівши
боротьбу із корупційними
силами у паливно-енергетичному секторі України.
Тоді ж (ми це добре пам’ятаємо!) у селах вимикали
електроенергію. Картина:
АЕС сяє вогнями, наче гірляндами, а в довколишніх селах,
розташованих у тридцятикілометровій зоні, вечорами
кромішня темінь! Чи є ще
якесь дошкульніше знущання? Коли віце-прем’єрка
взялася наводити порядок,
у маріонеток-диспетчерів
зникло будь-яке бажання залишати села в пітьмі.
Дивуюся, як Юлія Володимирівна всюди встигає!
Ще опівдні, глянь, проводить
нараду з проблем вугільної
галузі, а вже по обіді поїхала за
триста кілометрів інспектувати міжнародну автомагістраль
Київ-Чоп, реконструкцію

якої веде італійська компанія.
Вона побачила не лише відмінне полотно, яке готують
до Євро-2012, але й огріхи:
виконавець «забув» заасфальтувати узбіччя. Всипала «на
горіхи» начальникам і пішла
до гурту селян, які поскаржилися, що через будівництво в
них будинки руйнуються. Це
ж усе по радіо розповідали.
Опісля, виступаючи на місцевому телебаченні, вона із
сумом констатувала, що вірус
чиновницької бездушності
гірше всякої кризи підточує
Україну.
Її компетентність та розуміння проблем – ось риса,
яка викликає повагу. Їй з
гірким болем розповідали
на Рівненщині, що громадянам із онкологічними захворюваннями сьогодні немає можливості надавати
висококваліфіковану допомогу в повному обсязі, бо
відсутні відповідні умови.
Для того, аби налагодити
сучасний процес лікування,
треба ввести в дію другу чергу
диспансеру. І вона не просто
пообіцяла, а на наступний
же день ініціювала рішення
уряду з цього питання. І вже
половина необхідної суми
надійшла в область. А тут
це конче потрібно, адже на
Рівненщині кількість онкохворих має тенденцію до зростання – над нашим краєм же
пронеслася чорнобильська
хмара, та її наслідки ще довго
будемо викашлювати. В області з усіх, хто занедужав на
рак, 54,1% – мешканці пів-

нічних районів, забруднених
радіонуклідами внаслідок
аварії на ЧАЕС.
Переконаний, що Юлія
Володимирівна особливо зацікавиться й дітками, які проживають на цій території. Тут
що не хлопчик чи дівчинка,
то мають по чотири-п’ять
хвороб...
Дав би їй Бог снаги й терпіння, аби впоратися з державними (читай – нашими)
клопотами, аби припинилося
політичне волоцюжництво ,
аби люди достеменно зрозуміли, хто така самобутня Юлія, а
хто – свищики з ярмарчища,
які лише й дивляться, аби цуплуп та собі в комору.
Я вірю, що одного разу

тендітна і сильна Юлія скаже:
«Хлопці, позашивайте собі
кишені, а ні, то я це зроблю
сама». Так було у країнах Прибалтики. Ті,що не послухалися
цієї поради нових президентів,
і досі вирівнюють тюремні
нари... І чим раніше станеться
таке в нас, тим ближчим буде
обрій добра, тим швидше відлучаться від корита всілякі
загребущі драпіжники-здирники.
У Юлії, скажу вам, шановна громадо, висока сортність
духу. Я переконаний: це жінка
нашого часу, такий Президент
держави – це новий образ
України для світу.
Антон АНТОНЕВИЧ, заслужений
вчитель України, м.Рівне

Не такого президента потребує Україна
або Фантоми від Арсенія Яценюка
Нещодавно Арсеній Яценюк
заявив, що найбільше українців
турбує «тільки одне – їхнє особисте
майбутнє… Людей перестали цікавити фантоми, коли країну ділили
– мова, НАТО, ЄС, Росія, ОУН-УПА,
Велика Вітчизняна війна. Людей
турбує найважливіше і найскладніше питання: що буде завтра».

У цьому пасажі ключове
слово – «фантом», яке означає
привид – щось уявне, надумане.
Як мені здається, претендент на

посаду Президента України просто
ототожнив людей
із собою коханим.
Тож, щоби його
не мучив привид
Арсенія-президента, а він сам
не мучив інших
своїми туманними словесними
конструкціями, хочу заспокоїти. Завтра Арсеній Яценюк
Президентом України не буде.
Крапка.

Поясню, чому. Причин мої
колеги по університету, який
Яценюк закінчив, називають
багато. Серед них, наприклад,
подвійний (і за віком, і за терміном) фальстарт. Яценюк абсолютно «зелений» – маю на
увазі відсутність політичного
досвіду, а не мільйони вкраденої в народу для олігархів
«зелені», що нею він швиргає
на всі боки, і навіть не мінімально критичний для балотування вік. А виборчу кампанію
він розпочав за півроку до її

законного початку.
І почав аж надто невдало.
Хіба досвідчений політик приїде до рідного міста, нехай і наших зрусифікованих Чернівців,
з російськомовними гаслами?
«Вернуть власть стране»? Якій?
Може, Росії? З іншого боку, за
нашою Конституцією, влада
належить народу. Не знати цього не личить учневі навіть дуже
середньої школи, а це говорить
колишній голова Верховної
Ради України. До речі, слова
«Україна» Яценюк старанно
уникає. Йому миліша якась
уявна «країна». Яка? То він хоче
бути Президентом України чи
країни?
У молодика явне запаморочення від високих посад, якими
його розбестив примхливий і
необачний президент Ющенко.
Після третьорядних посад, які
Яценюк обіймав при Кучмі,
підозрюю, не без допомоги
«волохатої руки», він записує в
своїй біографії: «21 березня 2007
затверджений на посаду міні-

стра закордонних справ України. 2007 – депутат Верховної
Ради VI скликання (пройшов за
списком блоку «Наша Україна
– Народна самооборона», був
у списку під номером 3 (захотілося стати першим – В.Я.); 4
грудня 2007 – 12 листопада 2008
– спікер Верховної Ради (масло
масляне, адже спікер означає
голова парламенту – В.Я.) VI
скликання (обраний 227 голосами, звільнений 232 голосами
– В.Я.); грудень 2008 – ініціює
«Фронт змін», на базі якого буде
створена нова партія (наче в
Україні партій бракує – В.Я.)»
Ось такий наш чернівецький Арсеній. На всіх посадах – і
«пологи» дострокові, і «смерть»
передчасна. Ніде більше року
не протримався. Таких звуть
літунами.
На мою думку, не такого
Президента потребує Україна.
Володимир ЯСІНСЬКИЙ, доктор
фізико-математичних наук,
професор ЧНУ ім. Ю. Федьковича
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творчі
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Коли він справжній?
На білбордах...

Арсеній Яценюк, на мій погляд,
ще стане предметом досліджень біографів майбутнього, звісно, якщо після
цієї президентської кампанії в нього
залишиться бажання продовжити політичну діяльність. Щонайменше, його
особиста кар‘єра має небагато аналогів
у сучасній історії України. Навіть при
тому, що при зміні політичної формації
було більш ніж достатньо людей, яких за
випадком долі заносило на самий верх.
Яскравим прикладом є робота сторожем
у приватній структурі на початку 90-х
майбутнього голови Адміністрації Президента і голови ВРУ В. Литвина.
Віхи кар’єри Арсенія Петровича
складалися не тільки під крилом провідника «моральної влади». Перед тим,
як зайняти місце зама В.Балоги (на мій
погляд, ключове місце, яке згодом стало
вирішальним при прийнятті рішення
про його призначення на спікерське
крісло – що для вперше обраного депутата не має аналогів у світі), він устиг
попрацювати міністром економіки в
уряді Єханурова, перед тим – першим
заступником одеського губернатора (на

той час В.Цушка), куди він потрапив
якраз після своєї роботи замом С.Тігіпка
у Нацбанку. Останнє місце теж доволі
знаменне: перша поява його імені на
шпальтах газет… Нехай і з приводу замороження вкладів населення. Але згодом він став представляти себе мало не
рятівником економіки країни. Сьогодні,
коли сама «помаранчева революція»
розглядається як певний блеф і добре
спланована вистава, можна робити висновки і з іншого…
Не менш важлива і його робота
міністром економіки Криму – хлопцю
лише перевалило за 25 (!), що для такої
посади замало, навіть за умови деякого
досвіду роботи заступником голови
правління банку «Аваль». На мій погляд, у цих метаморфозах багато чого
прояснюється, якщо пригадати старт
його кар’єри ще у чернівецькому періоді.
Тоді фірма «ЮРЕК Лтд» працювала під
крилом самого Михайла Папієва – того
самого, відомого колишнього есдека, а
нині – соратника самого Януковича. Те,
як есдеки вправно просували свої кадри
– зовсім не легенди, а життєві реалії. До-

сить назвати тих самих П.Порошенка,
В.Балогу, Н.Шуфрича з М.Папієвим і
ще багато особистостей калібром поменше. Сьогодні очевидно, що Яценюк
у спікерському кріслі розглядався саме
як противага прем’єру. І в цьому сенсі він
точно отримав згоду регіоналів – тому
його можна вважати креатурою не тільки Ющенка.
Отже, можна зробити висновок, що
є достатньо людей, які зацікавлені у
використанні Яценюка як технічного
кандидата в президенти України – це

ті, хто, наприклад, не бажають перемоги
Ю.Тимошенко…
Нинішні промови Яценюка як кандидата підозріло мало чим відрізняються
від промов самого В.Ющенка, хіба що за
манерою говорити. На 99% – це та ж критика уряду. І жодної критики президента!
Що саме пропонується, відомо лише
з тих же білбордів: «Україну врятує: нова
індустріалізація, боєздатна армія, здорові освічені люди, продуктивне село».
Оскільки на перших рекламних щитах
було накреслено «Арсеній», можна при-

Справжня позиція Яценюка за багатьма питаннями – «секрет Полішинеля».
Мабуть, політтехнологи не завжди в змозі
контролювати те, що він дозволяє собі
висловлювати за межами передвиборчих
мітингів.

экономического пространства? Как это
ни парадоксально, но я ее поддерживал. К
сожалению, как-то всё заглохло. После
этого пришел Янукович, и они так и не
возобновили переговорный процесс».
Проти реабілітації воїнів ОУН-УПА:
Лідер «Фронту змін» зізнався, що
на посаді Президента не визнає вояків УПА воюючою стороною в Другій
Світовій війні. «Я не даю обіцянку
законодавчо підтримати це питання»,
– заявив Яценюк під час візиту у Волинь 22.04.09.
Проти скасування депутатської недоторканності:
«Я був одним із найзавзятіших противників цього гасла, оскільки не вважаю
скасування депутатської недоторканності ключовим пріоритетом».
Проти газифікації сіл:
«Мы тянем в глубинку газ, зная, что
он подорожает. Чего таким образом
достигаем? Во-первых, мы увеличиваем
энергозависимость, во-вторых, наращи-

ваем неплатежи, ведь за газ нечем будет
рассчитываться».
Проти сільських лікарень:
«Сеть больниц, которая была при Советском Союзе, сегодня не соответствует реалиям. Ее нельзя обеспечить. Вместо
больницы необходимо купить три «скорые
помощи», которые будут подвозить пациента до больницы при кризисе».
Проти членства в НАТО:
Яценюк відкрито заявив, що його
підпис під зверненням до НАТО з
проханням про надання Україні ПДЧ
(так званий «лист трьох» за підписом
В.Ющенка, Ю.Тимошенко, А.Яценюка)
був його помилкою.
На боці Росії в її конфлікті з Грузією:
«Давайте начнем с российско-грузинского конфликта. Первое – и я это
не единожды констатировал, – я не
поддерживаю действий президента Грузии Михаила Саакашвили».
Підтримав президента Росії Медвєдєва у його нападках на Україну:

«Конечно, действующий президент
Украины дал очень много поводов для
того, чтобы считать его политику антироссийской».
Зізнався, що є непрофесіоналом:
«Та який з мене президент? Ви подивіться, яка тут (сесійна зала Верховної
Ради. - Авт.) божевільня! Я он із цим хай
розберусь»
Спадкоємець Кучми та Ющенка:
«Я думаю, что у нас есть молодые
политики. Мне нравится Яценюк. Он
еще слишком молодой политик и делает
некоторые ошибки, думая, что взял уже
быка за рога. По моему мнению, у него
большое будущее. Таких людей следует
поддерживать и растить политическую
элиту из таких, как Яценюк» – Леонід
Кучма.
«Я не приховую своїх симпатій до
Арсенія Петровича. Цю людину я знаю
вже багато років. Багато чого з того,
що відбувалося в його кар’єрі, було завдяки моїм рішенням. Тому що я впевнений:

...І за їхнім прикриттям

Збільшення пенсійного віку:
«Старіння населення є загрозою як
для країни в цілому, так і для формування
Пенсійного фонду зокрема. Немає іншого
виходу, як змінювати пенсійний вік.
Заморожування банківських депозитів:
У 2004 році Яценюк, виконуючи
обов’язки голови Нацбанку, уперше
заморозив депозити вкладників. Завдяки такому досвіду сьогодні сотні
тисяч вкладників т. зв. проблемних
банків не мають змоги повернути свої
заощадження.
Прибічник Єдиного Економічного
Простору:
«Помните, была такая идея единого

перегони

Інші не беруться до уваги

Віктор Янукович і Юлія Тимошенко – беззаперечні фаворити президентських виборів.
Такі тенденції демонструє соціологія на старті передвиборних президентських перегонів.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович і Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко
пішли у відрив від інших потенційних
кандидатів у президенти. Про це свідчать
дані соціологічного дослідження, проведеного Центром соціальних і маркетингових досліджень «СОЦІС».
Отже, в прогнозі на перший тур
претенденти розташувалися в такій
послідовності: Янукович – 28,7%,
Тимошенко – 19,0%, Яценюк – 8,2%,
Симоненко – 3,6%, Литвин – 2,9%,
Ющенко – 2,8%, Тігіпко – 2,6%, Тягнибок – 1%. Інші не набирають і 1%.

Як відзначив під час прес-конференції в УНІАН виконавчий директор
Центру «СОЦІС» Олександр Стегній,
порівняно з липнем 2009 року зросли
рейтинги основних двох кандидатів
– Януковича й Тимошенко, на 0,9% і
2,1% відповідно.
Це дає можливість експертові дійти
наступного висновку: «У кампанії є два
реальних лідери. Питання, хто вийде в
другий тур, не дуже інтригує, оскільки
висока ймовірність виходу до другого
туру саме Януковича та Тимошенко».
А от лідер «Фронту змін» Арсеній

Яценюк «постраждав» більше за всіх.
Його рейтинг, порівняно з липнем зменшився більше, ніж на третину (-4,9%).
Тепер стосовно прогнозу на другий
тур. Тут симпатії виборців розподілилися
в такий спосіб: у Януковича – 40,3%, у
Тимошенко – 32,6%. До того ж, Олександр Стегній зауважив про скорочення
розриву між кандидатами. Варто відзначити, що Тимошенко лідирує в 16
областях на Заході та в Центрі України, а
також у Києві, а Янукович – у 8 областях
на Сході, в Автономній республіці Крим
і Севастополі.

За даними Центру «СОЦІС», серед
тих громадян, які ще не визначилися,
за кого голосувати в другому турі, до
кандидатури Тимошенко «схиляється» вдвічі більше респондентів, ніж
до Януковича. Як зауважив соціолог
Стегній, лідер Партії регіонів «черпає»
додатковий електорат серед лівих, а
Тимошенко – зі значно численнішого
флангу, представленого «помаранчевими» політиками.
Усього було опитано 5009 респондентів.
Микита КОЛЕСНІЧЕНКО
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Валерій БЕБИК:

«На Заході і в
Центрі ніхто не виграє у Тимошенко»
Президентська виборна кампанія 2010 року стартувала.
І хоча чимало учасників зробили це вже давно, добратися до
півфіналу, себто другого туру, згідно з даними досліджень,
мають шанси лише двоє – нинішній лідер опозиції, голова Партії регіонів Віктор Янукович і прем’єр-міністр Юлія
Тимошенко. Про те, якими є політичні розклади і які шанси
політиків на перемогу, розмовляємо з доктором політичних
наук, професором, головою Всеукраїнської асоціації політичних наук Валерієм БЕБИКОМ.

– Пане Валерію, як би ви оцінили
нинішню виборну кампанію?
– Ця кампанія не буде такою
агресивною і політично емоційною,
як попередня, 2004 року. Не буде й
такого протистояння між західними
і східними регіонами. Адже спільні
економічні проблеми значно зблизили
українців на різних берегах Дніпра.
Боротьба буде між двома найбільш
рейтинговими політиками – лідером опозиції Віктором Януковичем і
прем’єр-міністром Юлією Тимошенко
– представниками різних бачень розвитку України. Янукович, як свідчать
його заяви (плани з впровадження
другої державної мови, підтримка дій
російського керівництва на Кавказі та
заяв президента Росії щодо україноросійських відносин) визначився зі
своїм політичним кредо. Він робить
ставку на проросійських виборців
сходу і півдня країни. Причому, виборців старшого віку, бо молодь, яка
виросла в незалежній Україні, і на сході
вже не сприймає такої риторики. А
Тимошенко – це політичний антипод
Януковича. Це політик, що представляє європейський вибір українців, але
не поступиться будь-кому національними інтересами. Її виборці – це населення західних і центральних регіонів,
а також столиці та великих міст.
– Чи може ще хтось втрутитися у
боротьбу?
– З можливих учасників президентських виборів, жоден політик не має
шансів змінити такий розклад. Спроби
Яценюка відібрати голоси в Тимошенко

на Заході України приречені. Виборець
цього регіону має достатньо високий
рівень політичної культури і ніколи не
піддавався на політтехнології там, де
стояло питання про цивілізаційний
і демократичний вибір України: так
було в 1999 році, коли Кучма боровся
з комуністом Симоненком, так було й
у 2004-му, коли Ющенко протистояв
ставленику олігархату Януковичу. А
сам факт того, що Яценюк найбільш
активно веде виборчу кампанію саме на
заході країни, свідчить про те, що поки
що він – не самостійний політик: певні
сили, які за ним стоять, зацікавлені у
політичному ослабленні Тимошенко
і використовують для цього молодого
і недосвідченого, але надто амбітного
Яценюка.
– Які це, на Вашу думку, сили?
– Це очевидне, якщо володієш
певною інформацією і уважно стежиш
за ЗМІ. Наприклад, останнім часом
інтерв’ю Яценюка постійно з’являються в журналі «Профіль», де головним
редактором є колишній прес-секретар Кучми Олена Громницька. Потім
анонси цих інтерв’ю журнал розміщує
на сіті-лайтах в усій країні – така собі
прихована політична реклама Яценюка. А зять Кучми Віктор Пінчук як організатор забезпечив Яценюку доступ
до трибуни на престижному міжнародному зібранні політиків і економістів у
Ялті, що відбулося нещодавно. Та й сам
екс-президент Леонід Кучма неодноразово висловлювався про Яценюка
як про перспективного політика. Тому,
вважаю, що сім’я Кучми, яка володіє

чималими фінансовими ресурсами,
але втратила вплив на політичні процеси після 2004 року, намагається повернути політичний вплив саме через
Арсенія Яценюка. Але, на мою думку,
це програшно. Це щось на зразок таких
політичних проектів як «Віче» чи «Команда озимого покоління». Яскрава
телекартинка, презентабельні люди,
але за тим немає реального бачення
розвитку країни. Тому Яценюку для
успіху на майбутньє треба займатися
системною політичною роботою і
не пов’язувати себе з людьми, що
причетні до накопичення великих
капіталів у напівкримінальний спосіб
під патронатом попереднього глави
держави. А нинішні вибори він однозначно програє.
– А які шанси у Ющенка? Адже він
теж заявив про участь у виборах...
– Політична поведінка Ющенка наразі є ірраціональною. Щоби
підняти свій рейтинг, він узявся
проштовхувати проект Конституції,
де основні постулати запозичені з
кучмівського референдуму 2000-го
року – однієї з найбільш антидемократичних політичних кампаній, які
будь-коли мали місце в історії незалежної України: згадаймо лише, що в
деяких регіонах позитивний результат зашкалював за 100 відсотків! Але
для переважної більшості українців
конституційні ініціативи Ющенка є
проблемами другорядними. Тому на
рейтингу чинного президента це не
позначиться. Взагалі Ющенко затіяв
усю політичну кампанію не стільки
заради успіху на президентських виборах, скільки для збереження особистого рейтингу для майбутніх парламентських виборів. І отих «прохідних» три
відсотки він намагатиметься набрати
на заході країни. Тому й робить акцент
на гуманітарно-історичних проектах
і презентує себе як єдиний проукраїнський кандидат. Звідси і його урапатріотична риторика, за якою немає
жодних реальних дій, окрім масованої
роздачі державних звань і нагород.
– Чи вдасться Тимошенко похитну-

ти позиції Януковича на сході, а йому,
наприклад, покращити результати на
заході?
– Несприйняття Тимошенко на
сході чи півдні вже не існує. Про
це свідчать результати парламентських виборів 2007 року. Акцент на
соціально-економічних питаннях,
який зараз робить прем’єр-міністр,
однозначно буде всюди позитивно сприйнятий. Тому в неї є всі
можливості активно працювати в
електоральній ніші лідера опозиції.
В Януковича ситуація складніша. В
нього є стабільний рейтинг, але відсутня перспектива його зростання.
До того ж, Янукович, на мою думку,
зараз прагне не стільки виграти,
скільки не програти з розгромним рахунком. Щоби також мати ще шанси
для післявиборних переговорів. Тому
він і працює переважно на сході й
півдні та зосередився на старих виборчих гаслах зразка 2006-2007 років.
А в такий спосіб йому буде надто
складно розраховувати на успіх. Тож
на цьому фоні у Тимошенко значно
більші перспективи стати четвертим
президентом України. Вже зараз у неї
немає серйозного політичного конкурента на заході і в центрі України, а
на сході і півдні вона відвойовуватиме електорат у Януковича економічними і соціальними ініціативами.

точка зору

Ізраїль став на захист
Арсенія Яценюка
В МЗС Ізраїлю висловили сподівання, що в Україні не
спекулюватимуть питанням про національність Арсенія
Яценюка. Цікаво, як відреагує на цю стурбованість сам
кандидат, який, здається, вже всіх переконав, що він «українець по духу»?
Впливове ізраїльське видання «Haaretz» у редакційній статті висловлює занепокоєння, що з наближенням виборів
президента в Україні дедалі потужніше
розкручується «антисемітська карта».
Аналізуючи перші передвиборні тенденції в Україні, провідний оглядач газети
«Haaretz» з питань пострадянського простору Лілі Галілі доходить висновку, що

розіграш «антисемітської карти» вже
став ледь не головною «родзинкою»
чорних PR-технологій на початку президентської кампанії в Україні.
Галілі наголошує, що першою «жертвою» став Арсеній Яценюк: на питанні
його національної приналежності спекулює преса та політичні опоненти.
В Ізраїлі вважають таку тенденцію

небезпечною. Від небезпеки інтенсивного спекулювання на національній
темі у ході української президентської кампанії застерігають і в МЗС
Ізраїлю.
Як повідомила «Німецька хвиля», у
прес-службі міністерства «все ж сподіваються на порядність і розсудливість
українських політиків і передвиборних
штабів кандидатів».
Звичайно, той факт, що Ізраїль
став на захист Яценюка, не потребує
коментарів. Це нормальна практика, коли Росія захищає росіян, які
живуть в інших країнах. Україна так
само піклується про свою діаспору та

її представників. Аналогічно чинять в
Ізраїлі, захищаючи «свого» кандидата
у президенти в Україні.

Але від кого захищає?!
Адже Яценюк проводить передвиборну кампанію – і ніхто йому не
заважає. Він, як і будь-який громадянин України, має право обиратися й
обирати. Та чи оберуть його українці?
Це вже прерогатива не ізраїльського, а
українського народу. Тут уже вступає в
силу власне суверенне право. Зовнішній тиск і підказки не можуть вплинути
на це суверенне право
Богдан РУДЬКО, журналіст
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Зарплата «в конверті» –
злидні на старість
Окремі роботодавці свідомо
ігнорують закони, виплачуючи
зарплату своїм працівникам,
повністю або частково, неофіційно – «в конверті», не сплачуючи
при цьому внесків та податків.
Цим вони не тільки обкрадають
бюджет держави, але й позбавляють найманих працівників
гідного соціального захисту та
належної пенсії. Роботодавець
у кінцевому результаті залишається у виграші, адже, офіційно
виплачуючи робітникам мізерну
зарплату, він ухиляється від сплати податків – економить кошти.
А робітник, навпаки, багато

втрачає. Виходячи з мізерної
офіційної зарплати, йому нарахують мізерну пенсію, мізерну
суму допомоги з безробіття (у разі
втрати роботи) або за лікарняним
тощо.
А якщо робітник всю зарплату отримує «в конверті»,
тоді офіційно він взагалі вважається непрацюючим. Йому
не зараховується страховий
стаж, а відповідно він не буде
одержувати пенсію по старості,
в нього немає гарантованого
розміру заробітної плати, його
можуть звільнити в будь-який
час без жодних компенсацій.

Більше того, у нього немає
жодних соціальних гарантій,
передбачених для працівника:
права на відпустку, зокрема додаткову; права на оплату листа
непрацездатності та допомогу
з безробіття; права не працювати у вихідний та святковий
день; права на охорону праці;
права на соціальне страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних
захворювань тощо. Маючи
дуже сумнівний виграш сьогодні, він однозначно програє
у майбутньому.
Тим горе-роботодавцям,

які виплачують зарплати в
«конвертах», нагадуємо, що за
ухилення від сплати податків,
зборів, обов’язкових платежів
установлено кримінальну відповідальність.
У ст. 209 Кримінального кодексу України виплата заробітної
плати «в конверті» інкримінується як легалізація (відмивання)
доходів, одержаних злочинним
шляхом, і карається позбавленням волі на строк від трьох
до шести років з конфіскацією
коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, і з
конфіскацією майна.

Згідно з ст. 212-1 Кримінального кодексу України,
ухиляння від сплати страхових
внесків на загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування
карається штрафом від трьохсот
до п’ятисот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або
позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до
трьох років.
Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області
тел.: 7-57-22, 51-59-59,
www.pfu.cv.ua

пріоритети

Подбай про пенсію змолоду Служити людям
Згідно із Законом України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»,
який набрав чинності 2004
року, кардинально змінились
принципи пенсійного забезпечення громадян. По-перше,
страховий стаж залежить не
тільки від запису і печатки в
трудовій книжці, а від того,
протягом якого періоду за найманого працівника платили
внески. По-друге, розмір пенсії прямо пропорційний тій
заробітній платі, з якої вони
сплачувалися.
Страховий стаж, необхідний
для призначення пенсій, зараховується помісячно, відповідно до фактично сплачених
страхових внесків до Пенсійного фонду. Для зарахування
одного місяця страхового стажу
страховий внесок за найманого працівника, сплачений
роботодавцем, повинен бути не
менший, ніж мінімальний страховий внесок – від 1 жовтня
2009 – 228,8 грн (мінімальна
зарплата 650 грн ×35,2%).
Роботодавці зобов’язані
сплачувати страхові внески
в день отримання коштів на

заробітну плату, але не пізніше
20 календарних днів від дня
закінчення звітного місяця.
Якщо роботодавець не сплатив
внески у зазначені терміни, за
ним зараховується борг.
Борг стягується зі страхувальника разом з нарахованими
фінансовими санкціями в залежності від терміну затримки.
Кожен керівник підприємства,
установи, організації повинен
зрозуміти, що, не сплативши
належні кошти до Пенсійного
фонду, він, з одного боку, затримує своєчасну виплату пенсій,
з іншого – відволікає значні
суми коштів на сплату пені та
фінансових санкцій. А головне
– періоди, за які не сплачені
внески, не будуть включені
найманому працівникові у
страховий стаж і заробіток для
обчислення пенсії.
От і виходить, що інколи
працівники є заручниками
ситуації. Бо через відсутність
коштів або через невдале керівництво підприємства боргують
перед Пенсійним фондом.
Закон чітко встановив права найманого працівника – застрахованої особи, зокрема,

такі:
■ отримувати в установленому порядку свідоцтво про
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування;
■ вимагати від страхувальника підтвердження про сплату
страхових внесків, в тому числі
в письмовій формі;
■ вимагати від страхувальника сплати страхових внесків, в тому числі в судовому
порядку;
■ отримувати безоплатно у
виконавчих органах Пенсійного фонду відомості, внесені
до його персональної облікової
картки в системі персоніфікованого обліку;
■ звертатися із заявою до
територіального органу Пенсійного фонду про уточнення
відомостей, внесених до персональної облікової картки в
системі персоніфікованого
обліку.
Нині можемо впевнено сказати: пенсію отримає лише той,
хто її заробив.
Тетяна ШЕМЧУК, головний
спеціаліст відділу надходження
доходів ГУ ПФУ в Чернівецькій
області

Пенсійні пільги водіям
Відповідно до п. 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» про запровадження
пенсійного забезпечення через
професійні та корпоративні
фонди особам, які працювали
або працюють на посадах, які,
відповідно до попереднього
законодавства, давали право
на призначення пенсії за віком
на пільгових умовах, пенсії
призначаються за нормами
цього Закону в разі досягнення віку і наявності трудового
стажу, передбаченого Законом
України «Про пенсійне забезпечення».
Згідно з п. «з» ст.13 Закону
України «Про пенсійне забез-

печення», право на пенсію за віком на пільгових умовах мають
водії міського пасажирського
транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв):
чоловіки – після досягнення
55 років при стажі роботи 25
років, в тому числі на роботі, що
дає право на пільги, – не менше
12 років 6 місяців;
жінки – після досягнення
50 років і при стажі роботи 20
років, в тому числі на зазначеній
роботі – не менше 10 років.
Підстав для призначення
пільгової пенсії за віком відповідно до п. «з» ст. 13 цього Закону
водіям міського пасажирського
транспорту, які зайняті перевезенням пасажирів у межах
міста на власних (орендованих)

маршрутних
мікроавтобусах■
таксі, немає, оскільки мікроавтобуси-таксі не відносяться
до такого типу автобусів, робота
на яких свого часу була визнана
шкідливою.
За відсутності запису в трудовій книжці про характер роботи працівника, яка дає право
на пільгову пенсію відповідно
до п. «з» зазначеної статті, ця
обставина підтверджується
окремою довідкою адміністрації, яка складається на підставі
наявних документів у визначеному порядку.
Ганна МОСКОВЧУК, головний
спеціаліст відділу з питань
призначення пенсій ГУ ПФУ в
Чернівецькій області

Один із пріоритетних напрямків роботи підрозділів
Пенсійного фонду – підвищення якості обслуговування
громадян. Зокрема, зменшення необхідності обов’язкового
відвідування органів Фонду та
часу обслуговування, своєчасне, доступне та зрозуміле інформування громадян про їхні
права та обов’язки та зміни у
пенсійному законодавстві.
У підрозділах Пенсійного
фонду в області звертається
постійна увага на якісну підготовку відповідей на звернення
громадян і забезпечення прав
заявників на ознайомлення з
матеріалами перевірок.
Аби зменшити кількість
звернень громадян і запобігти повторним зверненням, в
управліннях Фонду працюють
постійні «гарячі» телефонні
лінії, де надаються відповіді
щодо призначення й виплати
пенсії. Номери телефонів
«гарячої» лінії оприлюднені
в засобах масової інформації.
Протягом робочого дня фахівці з питань призначення
пенсії надають відповідні
роз’яснення.
Для наближення обслуговування до місця проживання
осіб, які набули права на соціальний захист, продовжується робота зі створення секторів пенсійного забезпечення
у підвідомчих управліннях
Пенсійного фонду України
в Чернівецькій області. Під
час роботи таких секторів у
п’яти сільських районах і двох
районах міста Чернівців здійснюється прийом документів
на призначення (перерахунок)
пенсій, надаються роз’яснення щодо порядку оформлення
документів на пенсію, сплати
страхових внесків і набуття
страхового стажу, проводиться
видача пенсійних посвідчень
тощо. Працівники Фонду
забезпечують роботу шести
консультативних пунктів у
приміщеннях ВАТ Держав-

ного ощадного банку України,
Приватбанку та стаціонарного
відділення госпіталю ветеранів війни м. Чернівці.
У зверненнях до органів
ПФУ в Чернівецькій області,
в тому числі й на особистих
прийомах громадяни найчастіше порушували питання
правильності призначення
пенсії та проведення перерахунків – 1647 (понад 14%
від загальної кількості звернень); роз’яснення окремих
норм чинного пенсійного
забезпечення – 9912 (понад
82%); сплати страхових внесків – 328 (понад 2%).
1367 пенсіонерів, не задоволених вирішенням своїх
проблем за місцем проживання, звернулися цього року до
приймальні громадян головного управління. Працівники
зазначають кожному заявнику,
що принцип розрахунку пенсії
за віком однаковий для всіх
одержувачів цього виду пенсії.
Порівняння пенсійних виплат
окремих одержувачів пенсій
є недоречним, оскільки при
обчисленні розміру пенсії
враховуються індивідуальні
показники страхового стажу,
заробітної плати, середньої
заробітної плати працівників,
зайнятих у галузях економіки
України.
Толерантність, повага до
всіх людей, незалежно від
їхньої статі, національності,
хвороби, майнового статусу
є головною засадою, на якій
ґрунтується спілкування з населенням фахівців Пенсійного
фонду України в Чернівецькій
області.
Телефон «гарячої» телефонної лінії Головного управління
ПФУ в Чернівецькій області
– 7-57-22.
Олена ПОПОВИЧ, завідувач
сектору по роботі зі зверненнями
громадян Головного управління
ПФУ в Чернівецькій області
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Пізнай себе, щоби
вдосконалитися і відновитися
Чернівецький «Аура центр» став першим на Заході України
Цензори проти чакр і
біополя
Протягом останніх років
такі поняття, як «аура», «чакра»,
«біополе» не просто увійшли, а
увірвалися в наше повсякденне
життя. Хоча ще 2-3 десятиліття
тому їх не можна було навіть
називати вголос. Пригадую, як
уперше використала їх разом
із словом «екстрасенсорика» в
інтерв’ю із завкурсом кафедри
психіатрії, уже покійним Підкамінним. І суворі цензори, які
вичитували в день виходу всі
газети Буковини – обласні та
районні, зняли матеріал зі сторінки, себто заборонили його
друк. Добре, що тоді, в старі
тихі часи, редакційний портфель, як правило, мав чималі
запаси. Тож замість цього матеріалу швиденько поставили
інший. А вже потім, вживаючи
евфемізми та синоніми, щоби
уникнути цих слів, усе ж таки
вдалося надрукувати цікаву

Вадим Шубравський

інформацію про Кірліанівське
світіння довкола пальців рук,
зокрема, і тіла загалом.
Отож, почувши про відкриття у Чернівцях «Аура центру»,
просто не могла обійти його
увагою. До зустрічі з Ніною та
Вадимом Шубравськими, які
не побоялися кинути престижні й добре оплачувані посади
мененджерів у розкрученних
автосалонах столиці й зайнятися тим, що спочатку було їхнім
хобі, готувалася серйозно.
Освіжила в пам’яті інформацію про чакри з книги «Ендоекологія здоров’я» відомого
російського науковця, професора Івана Неумивакіна, який
30 років свого життя присвятив
космічній медицини, став лауреатом Держпремії, отримав
звання Заслуженого винахідника Росії. Коли ж вийшов
на пенсію, то всі сили віддав
розвитку народної медицини
та цілительства.
Щоби було зрозуміліше, про
що йтиметься, нагадаю: кожна
людина має власне елекромаг-

нітне випромінювання, так зване біополе чи ауру (з грецького
– подих вітерцю, потік), але, на
жаль, не знає своїх колосальних
можливостей, пов’язаних із
цим. Адже у Природі, приміром, усе живе спілкуєтся з
допомогою електромагнітних
сигналів. І тільки в людини ця
здатність притупилася.
Чакри ж – це енергетичні
центри, які акумулюють і розподіляють фізичну, розумову,
емоційну та духовну енергію.
На санскриті «чакра» означає
колесо, диск. У назві закладена
ідея того, що вона обертається
зі своєю особливою частотою.
Коли людина помирає, то через
20 хвилин 1-а чакра, розташована в районі копчика, розпадається. Вона, до речі, несе
відповідальність за життєву
силу. 2-а чакра розпадається на
3-й день після смерті, а 3-я – на
9-й. Так званий центр душевної
енергії, де «живе» віщун, який
попереджає людину на тонкому
духовному рівні про потрібний
напрямок дій, знаходиться у
4-ій чакрі – серцевій. Після
смерті вона розкладається на
40-й день. 5-а і 6-а чакри відповідальні за інтелект і розум.
Нарешті 7-а – це наш духовний
центр, який керує інтелектом і
надсвідомістю. Завдяки їй відбуваються осявання, інтуїтивні
знахідки та вихід на зв’язок з
Космічним Розумом. Прикметно, 5,6 і 7 чакри не розпадаються, а продовжують існувати в
безтілесному світі, звідки можна зчитувати інформацію про
людину, що вже померла. Цією
здатністю, як відомо, володіють
екстрасенси.

Аура не збреше...
Тож в «Аура центрі» кожен
охочий може побачити знімок
власної аури. Для цього достатньо покласти руку на спеціальний прилад, який зчитує вашу
інформацію та переводить її на
фото в комп’ютері.
– Потім ми роздруковуємо
два знімки, де ви бачите себе
з аурою та графіки ваших біоданих і чакр, – пояснює Ніна
технологію справи. – А потім
ще на 25 сторінках даємо пояснення. Скажу одразу: поганих
аур немає, просто вони всі різні.
Як і люди, які перебувають на
різному рівні розвитку. До речі,
аура завжди кольорова.
– Чому? – вихоплюється
мимоволі.
– Це залежить від розвитку тонких енергетичних тіл і
від розкритості енергетичних
центрів, тобто чакр. Останні ж
бо відповідають семи кольорам
веселки та семи музичним нотам. З часом колір аури може
змінюватися, це залежить від

Ніна Шубравська

розумової та емоційної діяльності людини. Але, що важливо, аура завжди свідчить про
істинне, правдиве внутрішнє
життя людини. Її не можна
підробити.
– А все ж таки для чого потрібне фото аури?
– Найперше, знімок аури
цікавий з пізнавальної точки
зору. Бо, гадаю, чимало з нас
вибрали рід занять, який не
відповідає потребам душі,
темпераменту та іншим психоемоційним критеріям. Тому
життя таких людей перебуває
у постійній напрузі: на межі
стресу в одних – і тихому напівзапамороченні від нереалізованого потенціалу в інших.
Більше того, навіть люди,
яким притаманна внутрішня
гармонія, періодично відчувають душевний дискомфорт,
викликаний зовнішніми чинниками. Тож фото аури допоможе будь-якій людині.
– У чому допоможе? Можна
конкретніше?
– Будь ласка. Знімок аури
дозволяє людині заглянути в себе, глибше пізнати, а
отже і самовдосконалитися,
тобто зреалізувати своє найголовніше завдання на Землі.
Допомагає також краще зрозуміти свій внутрішній світ,
помітити залежність здоров’я
від психоемоційного стану.
Крім того, відстежити, як зовнішні фактори впливають на
фізичний душевний та енергетичний стан.

Коваль власного
щастя – ти
Уся ця інформація навчить
контролювати свій психоемоційний стан, згладжувати
наслідки зовнішніх впливів,
вибирати оптимальні рішення
у складних та відповідальних

ситуаціях, а також побачити
зміни після занять духовними
практиками, йогою, використанням ефірних масел та інших благотворних впливів на
свою свідомість. Певним чином Ви починаєте оцінювати
не тільки вплив зовнішнього
світу, а й ваших дій на ауру.
– А можна приклад з життя?
– Їх доволі, бо люди до
нас звертаються у різних ситуаціях. Одні хочуть знати,
чи правильним шляхом вони
йдуть по життю, чи саме ті
завдання, які реалізують, поставлені перед ними. Інших
до нас приводить цікавість або
ж безвихідь. Але, як правило,
наші зустрічі зміннюють життя відвідувачів на краще.
Якось до нас зайшла жінка,
по ній було видно, що вона в
розпачі. Нагадувала загнаного в кут беззахисного звірка.
Розповідь підтвердила наше
враження: чоловік без роботи,
її також звільнили. Буває, що
нема чим нагодувати дітейшколярів.
Губи ще молодої, але змученої життям, жінки тремтіли
– ось-ось заплаче. Вона хотіла
у нас дізнатися, в якій галузі
їй шукати вихід, чим зайнятися.

Ми напоїли її чаєм, заспокоїли, потім, провівши аналіз
аури та чакр, поцікавилися,
чи немає в неї, бува, якогось
хобі.
– Люблю шити, вигадувати
нові фасони, – голос її зазвучав уже зовсім по-іншому.
– Коли ж поєдную сучасні
лінії та народні мотиви, – усі
задивляються.
– А чому б вам не спробувати себе в тому, що ви
вмієте? – запропонували ми.
– Принаймні, заробите кілька
копійок із задоволенням.
Ви не повірите, але менше
ніж за рік ця жінка завітала
до нас із тортом і «Шампанським». Спочатку ми її не
впізнали, бо поріг переступила усміхнена та задоволена
життям молодиця. Ми ледь
упізнали в ній ту затравлену
маленьку жіночку. Вона розповіла, що вже навіть відкрила
своє міні-ательє...
Звичайно, не в кожного
пізнання свого Я так кардинально змінить життя. Та все
ж, за словами Вадима та Ніни,
чимало їхніх відвідувачів згодом починають серйозно замислюватися над тим, чому
вони тут, на цій Землі, з якою
метою? .
Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»
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оздоровчі
творчі

Поліартрит – хвороба, що сковує рухи
Від остеоартриту потерпає стільки людей, що ви можете
отримати цінні поради не лише від лікаря, але й від мами,
подруги, сусідів, водопровідника... Протизапалювальні
засоби, звичайно, полегшують біль, однак ви можете
зробити більше! Нескладні кроки мало-помалу наблизять
вас до заповітної мрії – зробити ваші рухи вільними і безболісними.
Артрит – наслідок зношування пружних та гладеньких прокладок поміж
з’єднуваних кісток. Коли
такий хрящ стирається,
кістки за кожним рухом
дряпаються одна об одну,
що спричиняє біль і подальшу деформацію суглоба. Остеоартрит можливий
у будь-якому віці, ураження зазнають в основному коліна і кульшові
суглоби. Часто страждають
кістки пальців на руках
і ногах. Найбільш відомі
три форми артриту – ревматоїдний, інфекційний,
подагричний.

Ласкаве тепло і
бадьорий холод
Значне полегшення дає зігрівання
запаленого суглоба. Електрична ковдра чи мішок, грілка-подушка, звичайні пляшки з гарячою водою. Гріти до

20 хвилин. Допомагають також гаряча
ванна або душ.
Деяким, навпаки допомагає охолодження запаленого суглоба, надто
коли біль різкий, смикаючий. Спро-

буйте на 5 хв. прикласти кубик льоду,
обгорнутий рушником, коли льоду немає, підійде пакет заморожених овочів
або пельменів.
Добре знімають біль мазі з екстрактом перцю, зміїною або бджолиною
отрутою.

аби повітря в оселі стало сухішим.

Профілактика

Потрібна нескладна фізкультура
будь-якого типу: ходіння, плавання,
велосипед, йога. Чим краща ваша фізична форма, тим менший пов’язаний
з рухом біль. Але при загостреннях не
займайтеся через силу, краще перепочити. Порадьтеся з лікарем щодо
спеціального силового тренування.

Q Скиньте зайву вагу. Не важливо,
скільки ви важите, але скинувши 4-5 кг
і не набираючи їх знову, ви зменшите
ризик колінного артриту вдвічі.
Q Міняйте маршрути піших прогулянок: це позбавить ваші суглоби від
стереотипних навантажень.
Q Не жалійте грошей на зручне
взуття. Низькі підбори зменшать навантаження на п’яти, стопу, кульшові
суглоби й коліна. Звичайно, про
«шпильки» забувайте.
Q Вітамін С та інші антиоксиданти
знижують ризик артриту. Збільшіть
також вживання цинку.

А чи рівні у вас ноги?

Бігцем до лікаря!

За артриту кульшового чи колінного суглобів існує велика ймовірність
різниці у довжині ніг. Попросіть лікаря
виміряти вам ноги. Коли є різниця
– носіть спеціальне взуття, це полегшить біль.

Звертайтеся до лікаря, коли суглоб
болісний при доторках, набряклий,
малорухливий, почервонілий. Коли
ви й знаєте свій діагноз, проконсультуйтеся з лікарем при помітних змінах
у стані хворих суглобів.

Прогноз погоди

Спроба – не хвороба

Багато хворих на артрити скаржаться на посилення болів «до дощу».
І це не хвора уява. Різке збільшення
вологості, зниження атмосферного
тиску погіршують рух крові і кровозабезпечення хворих суглобів. Коли
обіцяють дощ, ввімкніть кондиціонер,

При артриті здавна рекомендують
мідні браслети, що відтягують біль.
Австралійські лікарі помітили, що
люди, які носять браслети, меше потерпають від болів, ніж ті, що обмежуються знеболювальними засобами.
Лідія КОСТИНСЬКА, порадниця «Версій»

Не відмовляйтеся від
рухів

лікувальне харчування

Дієта при поліартриті
Люди, що потерпають від поліартриту, готові застосувати будь-які засоби лікування, аби позбутися виснажливих
болів, однак про лікувальне харчування та необхідність
дотримання дієти часто забувають. Для успішного лікування
поліартриту лікувальне харчування просто необхідне. А
інколи це єдиний спосіб позбутися недуги або принаймні
утихомирити її.
Коли у вас поліартрит, ви обов’язково потребуєте протиалергічної дієти. Треба їсти більше овочів, фруктів, різні
каші, рибу, нежирне м’ясо.
Q Обмежте вживання кухонної
солі: позбудетеся скутості суглобів, набряків, зменшите запальні процеси.
Q Відмовтеся від солодкого, гострого, соленого, маринованого, копченого, бо такі продукти насичують
організм алергенами, отже, загострюють поліартрит.

Q Алергічну налаштованість організму допоможуть зменшити настої
петрушки ( зелені й коріння), квіток та
листя брусниці, вероніки лікарської,
листя кропиви, підбілу (мати-й-мачухи), чорної смородини. Для приготування таких настоїв 1 ст. л. рослинної
сировини залийте склянкою окропу,

Чергуйте вживання рослинних засобів: попили 2-3 тижні одну рослину,
зробіть тиждень перерви, попийте іншу.
Q Виключте з раціону екзотичні
фрукти: лимони, апельсини, грейпфрути, ананаси, банани, а також міцний чай, каву, кока-колу, лимонади.
Краще пийте компоти з ягід, свіжих
та сушених фруктів, ягідні морси й
киселі, настій шипшини, каркаде, а
також трав’яні чаї.
Пам’ятайте: за ревматоїдного артриту треба вживати доволі багато
рідини: не менш ніж 2 л на добу.
Q При артриті допомагає чай з
плодів ялівця, плодів, листя, квіток
та гілочок черемхи, калини, малини,
трави конюшини та звіробою.

настоювати 15-30 хвилин. Вживайте
по півсклянки 3-4 рази на день до їжі
або через 2 години по ній протягом
2-3 тижнів.
Обов’язково додавайте до раціону
зелень, фрукти й овочі з сильним запахом, що мають антибактеріальні
властивості: летючі ефірні олії знищують мікробів.
Q Дуже корисні журавлина та
брусниця, що містять природні антибіотики – бензойну кислоту та глікозид
вакцинин.
Q Відмовтеся від винограду, зате
дуже корисні яблука: два яблука на

день допомагають очистити організм. Ці
фрукти містять багато пектинів та геміцелюлози, які сприяють перистальтиці
кишечнику та його очищенню, звільненню від багатьох шкідливих бактерій.
Особливо корисні яблука ароматних
сортів – антонівка, ранет Семиренка.
Багаті на пектини та гемицелюлозу
сливи, плоди чорної та червоної смородини, агрус.
Q Допомагають очищенню організму й висівки.
Q Раціон хворого на поліартрит
має бути багатий на овочі з високим
вмістом вітаміну С, З, У, каротину. Це
морква, гарбуз, капуста, буряк, квасоля, кукурудза, помідори. До овочевих
салатів корисно додавати цибулю,
часник, терті корені хрону, редьки.
Q Не забувайте про кисломолочні
продукти, особливо про напої
з біфідо- та лактобактеріями:
вони витискують патофлору з
травного тракту
і заміняють її на
корисну мікрофлору.
Q Дуже корисні каші:
пшоняна, гречана, рисова,
пшенична, ячна
– зварені на
воді, без цукру,
з мінімальною
кількістю солі.
Можна додавати до них цибулі

або часнику. Корисні вівсяні, пшеничні та ячні пластівці, змішані з овочами
та зеленню.
Q Тваринні білки вживайте у вигляді відвареної курки, нежирного
відвареного м’яса.
Q Обов’язково потрібні яйця,
вони багаті на лецитин та холін, а нестача цих речовин ослаблює імунну
систему.
Q Дуже корисна риба, бо вона
містить повноцінні білки і багата на
надзвичайно важливі жирні кислоти
омега-3.
Q Для хворих на поліартрит корисний риб’ячий жир у капсулах: вживайте по 3 капсули двічі на день з їжею
(бажано, із першою стравою).
Лікувальне харчування допомагає
успішніше боротися із захворюваннями, сприяє очищенню організму та
покращенню обмінних процесів.
Микола ЯРОСЛАВСЬКИЙ, лікар
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Леді Ю здолає кризу

Відомий економіст із Вашингтона
висловлює підтримку Юлії Тимошенко
У розширеному інтерв’ю на сторінках провідного українського інформаційного Інтернет-ресурсу «Українська правда», Андерс
ОСЛУНД, старший співробітник вашингтонського Інституту міжнародної економіки імені Петерсена (Peterson Institute) дав високу
оцінку діяльності Прем’єр-міністра України
Юлії Тимошенко, зокрема стосовно застосовуваних нею методів боротьби з наслідками
світової фінансової кризи.
Пан Ослунд є представником тієї
когорти західних експертів з питань
України, які аналізують економічні
процеси в нашій державі, а Інститут
імені Петерсена недавно опублікував
його книгу про особливості ринкової
економіки та демократії в нинішній
Україні, яка удостоїлася схвальних
відгуків.
Розворот у ставленні
Ослунда до Тимошенко
видається особливо красномовним, беручи до уваги
той факт, що 2005 року цей
експерт був передовим західним критиком політики
першого уряду Тимошенко,
звинувачуючи її у невиправданому популізмі. У
згаданому інтерв’ю Ослунд
заявив: «Популізм був в
2005, зараз популізму немає».
Програма уряду
Тимошенко зразка 2005
року базувалася на передвиборній програмі Віктора
Ющенка, яка принесла
йому перемогу у президентських перегонах, а отже,
звинувачення у популізмі
зводяться нанівець уже
самим цим аргументом.
«Помаранчева революція»
2004 року була не лише виявом протесту проти фальсифікацій під час виборів,
а й небажанням миритися
з можливістю продовження
того десятиліття, що супроводжувалося непомірним збагаченням купки олігархів, яке викликало сильне соціальне
невдоволення на адресу владної еліти
часів президентства Леоніда Кучми.
Як зауважив журналіст «Української
правди» Сергій Лещенко, нинішнє інтерв’ю Ослунда стало черговим доказом непересічної здібності Тимошенко
перетворювати своїх ворогів на союзників. Така здібність – обов’язкова
риса успішного політика – є великою
рідкістю в українському політичному
середовищі. Наочним прикладом є
президент Ющенко, який закінчує
свою першу (і найімовірніше – єдину)
президентську каденцію із ліченими
союзниками на його боці, втративши
підтримку майже всіх тих, з ким він
прийшов до влади п’ять років тому.
Серед учасників блоку «Наша Україна
– Народна самооборона» лише одна
партія підтримує його кандидатуру на
наступних виборах президента – Народний союз «Наша Україна»; решта

– або входять у ряди об’єднання політичних партій «За сильну Україну»,
яке підтримує Тимошенко, або пропонують свого кандидата в президенти.
Ослунд, як і більшість вітчизняних і
західних експертів, вбачає суть наступних президентських виборів у боротьбі
між прем’єр-міністром Тимошенко
та лідером Партії регіонів Віктором

Пан Ослунд відкинув звинувачення в бік Уряду в тому, що гривня
як національна валюта знецінилася
на 65%. Натомість серед причин, які
призвели до такої ситуації, він відзначив слабку політику Національного
банку, яка полягала у прив’язуванні
гривні до американського долара
та небажанні відпустити її у «вільне
плавання». Згідно з Конституцією,
НБУ підпорядковується не уряду, а
президенту.
Монетарна політика НБУ, яка
ледь не призвела до фінансової катастрофи, спричинила високу інфляцію і вливання короткострокового
іноземного капіталу, каже Ослунд.
«Вона не відповідальна за це. Повторюю: головна причина фінансової
кризи в Україні – прив’язка гривні до
долара, і це не справа рук Тимошенко». НБУ був зобов’язаний перейти

Януковичем. Він упевнений, що два
чинники працюють на її користь.
По-перше, професійна економічна
політика Уряду та покращення економічного стану як наслідок такої політики. «Мені здається, що Тимошенко
прекрасно займалась економічною
кризою. Вона хороший кризовий
менеджер, це очевидно», – відзначив
він.
«Вона скоротила дефіцит бюджету.
Сьогодні я згоден із усіма її діями»,
– додав Ослунд. Водночас він звернув увагу на два інших досягнення
Прем’єр-міністра: Україна стала членом Світової організації торгівлі,
а внаслідок переговорів, які вела
Тимошенко, держава отримала кредит
МВФ на суму $16,4 мільярдів.
Дефіцит українського бюджету,
який складає 6% – на рівні середнього цьогорічного показника в Європі.
«6% дефіциту бюджету в Україні – це
непогано в умовах економічної кризи»,
– схвально відзначає Ослунд.

до плаваючого курсу, небезпідставно
переконує Ослунд (вперше він виступив з подібною критикою НБУ
ще в квітні).
По-друге, існує висока ймовірність того, що кандидати у президенти, які займуть третє, четверте та
п’яте місця, підтримають Тимошенко
у другому турі. Двоє з числа кандидатів «другого ешелону» швидше за все
будуть із колишнього «помаранчевого» табору – Анатолій Гриценко та
Арсеній Яценюк, у той час, як третій
– Сергій Тігіпко – колишній радник
прем’єр-міністра Тимошенко. З цього випливає, що серед двох основних
кандидатів лише Тимошенко володіє
можливістю домовитися із зазначеними учасниками передвиборної
гонки, оскільки жоден з них не підтримає Януковича.
Іншим фактором, який працюватиме на користь Тимошенко, є
демонстрація здібностей державного діяча, якою стають її виступи на

публічних заходах та в медіа. Ослунд
був серед учасників щорічного саміту
«Ялтинська європейська стратегія»,
де став свідком відверто слабких виступів Яценюка і Януковича та видатної презентації Тимошенко.
Журналіст «Української правди»
спитав Ослунда, які можуть виникнути ризики у зв’язку з обранням
Тимошенко на посаду президента,
натякаючи на несправедливі звинувачення в надмірному автократизмі,
які подекуди звучать на її адресу.
Ослунд у відповідь сказав: «Нічого
страшного не станеться. Україна – це
нормальна демократична країна,
незалежно від того, хто переможе.
Головна проблема України в тому,
що жодні рішення не виконуються».
Тимошенко пообіцяла в разі перемоги швидке вирішення конституційної
кризи, яка існує в Україні протягом
п’яти останніх років.
Ослунда запитали, які
інші фактори, окрім монетарної політики НБУ,
спричинили економічну
кризу в Україні. У відповідь він порадив провести
паралелі між падінням
ВВП України на 30% та ситуацією на світовому металургійному ринку, адже
металургія складає 40%
українського експорту. «В
цьому ніхто не винен. Винен тільки ринок», – додав
експерт.
«Українська правда»
запитала Ослунда, якої
думки він про січневі газові домовленості між
Україною та Росією, що
стали об’єктом критики з боку президента аж
до закликів їх скасувати.
Ослунд охарактеризував
їх як «дуже позитивні»,
оскільки прем’єр-міністр
Тимошенко позбулася корумпованої посередницької структури «РосУкрЕнерго», а також погодилася підняти
ціни на газ до рівня ринкових.
Зі спостережень відомого економіста Андерса Ослунда, які він висловив у інтерв’ю «Українській правді»,
можна зробити три висновки.
По-перше, українська фінансова
криза – це наслідок монетарної політики не Уряду, а НБУ, отже, опосередковано, й президента Ющенка, якому
цей орган влади підпорядковується,
згідно з українською Конституцією.
По-друге, падіння українського
ВВП – це наслідок не політики Уряду,
а радше ринкових процесів, а також
надмірної залежності держави від
експорту металургії.
Н а р е ш т і , п о - т р е т є , Ур я д
Тимошенко винятково вдало впорався з управлінням економікою,
яка виявилася однією з найбільше
вражених кризою в Європі.
Тарас КУЗЬО, професор Торонтонського
університету, Канада.
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на 30 жовтня-6 листопада

Як правильно пити з шефом
1. Відмовитися від випивки з шефом можна лише
з однієї причини: купа роботи.
2. Тримайте язика за зубами: усе, що ви скажете,
може бути використане проти вас. Те, що босс послабив вузол краватки, ще не значить, що він готовий
вислухати вашу думку про його одяг, секретарку чи
ділові якості. Не варто також зізнаватися, що це ви
перевищили ліміт Інтернету, «качаючи» порно.
3. Не говоріть компліментів офіціантці і не намагайтеся ущипнути її за дупу.
4. Пропонуйте оплатити все, навіть коли шеф «розгулявся на повну».
5. Коли ви напилися до того, що не здатні виконувати ці рекомендації, плюньте на них.

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
Коли дозволить здоров’я, 30-31-го вирушайте у ділову поїздку. Ваші можливості й
сподівання пов’язані з поїздками 1-3-го. 4-го
можна серйозно зайнятися здоров’ям, 5-6го викриється фінансова інтрига щодо вас.

ЛЕВ
31-31-го сімейне щастя залежить тільки від
ваших зусиль, 1-2-го є ймовірність додатково
підзаробити. 3-4-го доведеться багато рухатися, зустрічатися, розвивати партнерство
на користь справам. 5-6-го вас поцінує за це
начальство.

СТРІЛЕЦЬ
30-31-го завершуйте розпочате. 1-2-го проаналізуйте своє невдоволення та прийміть важливі
рішення. Знайомства 3-4-го корисні не стільки
для бізнесу, скільки для особистого, а 5-6-го,
навпаки закладуться підвалини успіху.

ТЕЛЕЦЬ
30-1-го матимете можливість заробити, але
2-3-го на вас очікують несподівані витрати.
4-5-го розвивайте партнерство і скористайтеся
шансом на успіх. 6-го тримайтеся подалі від
техніки та уникайте відвідувати будівництво.

ДІВА
Не починайте важливих справ 30-31-го, не довіряйте нікому фінансових документів 1-го. Успіхи
2-го розчарують вже наступного дня. Натомість
скористайтеся шансом 4-5-го. 6-го спробуйте ні
з ким не зустрічатися і не робити важливого.

КОЗЕРІГ
30-1-го розвиватимете справи. 2-го відпочиньте. Знайомство 3-4-го ризиковане, не довіряйте новим партнерам свої фінанси. 5-6-го
важливий час для підписання угод, заснування
бізнесу, вирішення особистих проблем.

БЛИЗНЮКИ
Ваше невдоволення 30-го – марне. 31-1-го на
вас очікують ділові успіхи та підписання угод.
2-3-го хтось з вашого оточення відкриється з
несподіваного боку. 4-5-го не проґавте шансу,
6-го правильно розпорядіться грошима.

ТЕРЕЗИ
Успіхом 30-31-го завдячуватимете не собі.
Натомість 1-2-го слід прийняти самостійні
рішення. 3-го можна скористатися чиєюсь
допомогою, а 4-го – не варто. Знайомства 56-го призведуть до несподіваних наслідків.

ВОДОЛІЙ
30-31-го можете захворіти в дорозі. 1-2-го
пошуки партнерів можуть бути невдалими. 34-го приймайте фінансові рішення, 5-го може
статися конфлікт через розподіл прибутків. 6го не переймайтеся чужим невдоволенням.

РАК
30-31-го отримайте гроші та не поспішайте їх
витрачати.1-2-го ви потрібні сім’ї, але від них
допомоги не очікуйте. Неприємності 3-го насправді 4-5-го обернуться на успіх, але не там,
де ви чекали. 6-те сприятливе для поїздок.

СКОРПІОН
30-31-го перевірте, чи варто так витрачати
гроші, як ви. 1-2-го занедужаєте, але матимете опіку в сімейному колі. Неприємності 3-го
будуть на користь: 4-6-го прийматимете вірні
рішення і витрачатимете правильно кошти.

РИБИ
30-го тримайтеся подалі від техніки. 31-1-го
правильно оцініть несподівані зміни. 2-3-го
наполегливо працюйте, 4-5-го – час для
підписання угод і прийняття рішень. 6-го
– сприятливий день для відвідин лікаря.

Художній музей
3 листопада, 15.00: Відкриття виставки живопису Манфреда Якоба Фогта
(Швабія, Німеччина). Фотовиставка Чернівецької організації спілки фотохудожників України до 20-річчя Національної спілки фотохудожників України.
«Бувальщина – сучасність», персональна виставка Марії Манчуленко та Євдокії Візнюк (ткацтво, вишивка, писанкарство).
Живопис Петра Яковенка (1914-2006) з колекції ЧХМ – до 95-річчя від дня
народження.
Виставковий центр «Вернісаж»
30 жовтня, 16.00: Відкриття виставки живопису Емми Андієвської (Німеччина).
Виставка плакату «Від мирної революції до німецької єдності» – до 20-річчя
падіння Берлінської стіни.
«Literatur Café» при КМЦ «Українська книга»
3 листопада, 18.00 – Літературний вівторок.

Театр
31 жовтня, 18.00: Закриття Фестивалю комедії «Золоті оплески Буковини».
Довідки за тел.
55-17-14, 52-50-85.
Ляльковий театр
1 листопада, 12.00: «Козенята та сірий вовк».
Кінопалац «Чернівці»
«Книга майстрів», фентезі – 10.30, 12.15, 14.00, 15.45, 19.15.
«Клони», фантастичний бойовик – 17.30, 21.10.
Палац кіно ім. О. Кобилянської
Великий зал. «Приборкання непокірних», комедія: 11.00,13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 21.00, 23.00.
Малий зал. «Коханці», мелодрама – 16.40.
«Пила-6», фільм жахів – 18.50, 20.40, 22.30.
«Елвін та бурундучки», анімаційний фільм – 11.00, 13.00, 14.50.
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Антон СТОЛЯРСЬКИЙ:
«Мій язик швидший за мозок»
Це головний недолік хлопців, що грають у КВН
5 листопада в «Юності Буковини» відбудеться концерт чемпіонів КВН України
2009-го року – чернівецької команди «Збірна Албанії». Програма «5 років еволюції»
присвячена 5-річчю команди. У «Збірній
Албанії» – 5 гравців: капітан Антон Столярський, Влад Черних, Володимир Кравчук,
Олександр Чепишко та Олександр Толубяк.
Директор команди – Микола Гринчук.
Досьє:
Команда КВН «Збірна Албанії» – переможець чемпіонату
України та володар Суперкубку
України (2009).
Володар Кубку Призерів і
срібний призер чемпіонату України (2008).
2006-го Антон Столярський
став найкращим гравцем студентської ліги, а 2008-го – найкращим капітаном сезону. Тричі
підряд – 2007, 2008 та 2009-го
«албанці» Влад Черних, Володимир Кравчук і Олександр
Чепишко отримували звання
«Кращий гравець чемпіонату
України».

– Як народжуються ідеї номерів? Є улюблені теми?
– Улюблених тем немає, є неулюблена – політика. Вона вже
«задовбала» не лише в житті, але
й на сцені. Тому жартуємо про неї
коротко, але «гостро». Загалом
більшість сюжетів беремо з життя, інколи вигадуємо. Найкраще
пишеться в когось на кухні. Один
подає ідею, інший коментує та
розвиває… Постійних авторів,
як це зараз модно, не маємо, усе
робимо самі.
– Що важче: грати чи писати?
– Залежить від настрою і
натхнення. Іноді нічого не при-

Антон Столярський і Влад
Черних – гравці збірної КВН
України.

ходить в голову, хочеться «відтягнутися на повну» на сцені. Іноді
буває поганий настрій і для сцени
немає сил. Хоча ми граємо лише
у гарному настрої, адже наша
енергетика передається публіці,
а погане розповсюджувати не
можна, його й так вистачає.
– Нині існує думка, що КВН
вичерпав себе, став неактуальним
і не смішним…
– Як на мене, у КВН відбувається зміна поколінь і це впливає
на нього не найкращим чином.
КВН став більш комерційним і
навіть більш «продажним». У телевізійному КВН все вирішують
гроші. Редактори програм працюють за принципом: «Менше
гумору, більше шоу», тому передачі «програють» у глядацьких
рейтингах. Крім того, участь
у так званому «телевізійному»
КВН дуже дорого коштує. Тому
команди, які не мають багатих

КВН
комерціалізується…
– Антоне, чому команда називається саме «Збірна Албанії»?
– Усі цим цікавляться… Ми
щоразу «подаємо» іншу версію:
родичі живуть в Албанії, у переліку країн ООН Албанія на
першому місці, коли думали про
назву, Албанія грала у футбол…
Насправді ж ми довго не могли
вирішити, як називатися, і хтось
з нас «кинув»: «Коли за 2 години
нічого не придумаємо, будемо
«Збірна Албанії»!» Так і сталося.
До речі, цю назву визнали вдалою. Багато молодших команд
за нашим прикладом почали
називатися збірними Бразилії,
Уругваю, ще когось…
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спонсорів, зокрема, й наша,
на телеекранах не «світяться»,
хоча за рівнем набагато вищі і
сильніші.
– З Олександром Васильовичем Масляковим спілкувався?
– Завжди кажу, що в нашій
команді аж два Олександри Васильовичі – Чепишко і Толубяк.
З Масляковим ми близько не
знайомі, бачив його в Сочі на
фестивалі команд КВН. Скажу
так: він великий розумник, адже
«забабахав» такий проект. Але
настає момент, коли все «розкручено так, що аж страшно». Вік
бере своє, але на сцені Масляков
досі тримається класно і жартує
набагато влучніше за деякі команди.
– Які з команд – твої улюблені?
– Найперше, колишня команда Санкт-Петербурга. Пам’ятаєте, там у них ще була така
собі Поліна… Вони першими
«осучаснили» КВН, зняли піджаки й краватки. Ну й звичайно,
«Уральские пельмени» – коман-

да-легенда.
– Що побачать глядачі на ва-

шому ювілейному концерті?
– У Чернівцях ми не виступали від лютого, тож глядачі
побачать нові номери, з якими
ми виграли чемпіонат України. Будуть розминка із залом,
конкурс з ведучим, музичний
конкурс, «домашні завдання»
– наші кращі номери, а також
2 відеопрезентації – номери, які
за умовами чемпіонату України,
мали бути показані на екрані.
Вестиме концерт киянин Андрій Котищук, капітан збірної
команди КВН України. Нашим гостем буде чернівецька
команда «Wiesbaden». Це молоді
перспективні хлопці, ми вважаємо їх нашими наступниками
у КВН.
– Хочеш сказати, що ви завершуєте кар’єру?
– Можливе й таке…

Як влаштувати
«квартирник»
– Чим займаються КВНники у повсякденному житті?

– Маємо рекламно-розважальне агентство, організовуємо

корпоративи, вечірки на замовлення, пишемо сценарії, граємо. Хоча за освітою я – юрист.
Відпрацював за фахом півтора
року і дуже сподіваюся, що до
юриспруденції не повернуся. Це
не моє. У мене від права «всихає
мозок». Може, це тому, що пішов
до школи у 5 років…
– Ти був вундеркіндом?
– Ні, це батьки чомусь так
вирішили. Тому школу закінчив,
ледь виповнилося 16, а університет – у 21.
– Маєш якісь захоплення, крім
КВН?
– Захоплююся музикою,
співаю, граю на гітарі. Мої друзі
класно грають на барабанах.
Люблю влаштовувати з друзями
«квартирники» – збираємося,
граємо, чай п’ємо. Ще серйозно
займаюся фотографією. Мрію
купити професійний фотік, але
поки на це немає грошей.
– Чим цікаве особисте життя
КВН-ників?
– Коли чесно, то з особистим
життям у нас якось не дуже…
Своє щастя знайшли тільки
двоє. У вересні Саша Чепишко
одружився з нашим звукорежисером Анею Острогляд, це перше
весілля в нашій команді. Володя
Кравчук збирається переїжджати
до Одеси – там живе його кохана дівчина. А решті поки що не
щастить…
– Невже немає гарних дівчат?
– Розумієш, у КВН-ників
особливий стиль мислення:
хочеться «прикольнутися» з
якоїсь події, «стебнутися» над
чимось. Знайти ту єдину, яка
тебе зрозуміє і прийме таким,
як є, важко…
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
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