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Погода
19-25 листопада: справжня осінь
19 листопада вночі + 11, вдень +16... останні теплі промінці...
20 листопада вночі +9, вдень +12... не дощ, а справжня злива...
21 листопада вночі + 5, вдень +12... тривалий осінній дощ...
22 листопада вночі +4, вдень +9... як там парасолька?..
23 листопада вночі +7, вдень +13... і знову до...
24 листопада вночі +5, вдень +8... з неба «щедро» ллє...
25 листопада вночі +1, вдень +4... дощик не вщухає...

versii@ukr.net
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У чернівцяхвиступали

світові зірки

«Філармонія – це як церква, як храм, де
люди моляться високому мистецтву...»

6 стор.
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Щоби
лікуватися,
треба мати
залізне
здоров’я

Я кий клімат

буде на буковині
Від глобального потепління очікуємо
дефіциту води та втрати врожаю.

22 стор.

День
студента,
постфактум

Брати Лазаруки з «Обнови» розповідають, чим відрізняється студент-католик від
звичайного.

У Чернівцях
закриватимуть виші
– У нас дуже багато вищих навчальних
закладів, але часто їхні якісні показники
підготовки спеціалістів не відповідають
вимогам, – заявив начальник Головного
управління освіти і науки ОДА Михайло Бауер. – Виходить, що держава замовляє, а ми
готуємо «шару». Навести порядок тут дуже
важко. Я наражаюся на шалений опір з усіх
боків. Але, незважаючи ні на що, наступного
року ми повинні закрити кілька вишів, які
неякісно готують спеціалістів. Я вже написав до Міносвіти кілька пропозицій з цього
приводу. Чи піде МОН назустріч – сказати
важко, адже саме Міністерство видавало
ліцензії на підготовку спеціалістів у цих ВНЗ,
– сказав головний освітянин області.

Якмолочнийфальсифікат
стор. 18
переміг натурпродукт
Передплата
на газету «Версії» триває

Ціна на 1 місяць: 7.10 грн
Ціна на 6 місяців: 39.75 грн
Ціна на рік: 78.30 грн
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 09584
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відпочинку ім. Шевченка в Чернівцях установили таблички «Палити заборонено».
Тож відтепер в обласному центрі є 2 місця,
де за цигарку можуть оштрафувати – вул.
Кобилянської та ЦПК. Тут навіть визначили
спеціальні місця для паління, чого немає на
пішохідній вулиці Чернівців.

Кожен з нас усе життя залишається в серці дитиною. «Дорослі діти» ходять на роботу,
влаштовують особисте життя, щодня вирішують багато справ. І лише іноді, коли випадає
нагода, мріють, як у дитинстві.
До дня святого Миколая редакція газети «Версії» підготувала сюрприз для своїх дорослих
читачів і читачок. Напишіть свого листа Святому Миколаю, адже він любить і пам’ятає вас ще зовсім
маленькими. Тож не соромтеся повернутися в дитинство і викласти найзаповітніші бажання в листі до
нього. Автори трьох найоригінальніших листів отримують подарунки від газети «Версії».
Відправляйте свої листи на електронну адресу akcija.versii@gmail.com.
Наша адреса: м.Чернівці, вул. Л. Кобилиці, 21А.

абзац

▪ У Центральному парку культури та

Вперед у... дитинство!

■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.
■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,
оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –
Чернівецької філії Української академії цілительства:

Довідки за телефоном: 099 757 19 57

Н а ш а а д р е с а : м . Ч е р н і в ц і , п л . Те а т р а л ь н а , 6 , Буд и н о к
офіцерів, офіс-центр, II поверх, кабінет №3.
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Авто- і мотокросмени закрили сезон:
миттєвості життя
Німчич підкорив
Лютик

команди «Брют-Буковина». «Срібло» здобув Михайло Голинський
(ФМС Івано-Франківської області),
а бронзу – Юрій Чуріков («БрютБуковина»).
Перше місце в класі квадроциклів у Дмитра Гірштейна з Києва, а
третє – в Михайла Бучинського (м.
Чернівці).

«Полонила моє
серце...»
Василь Лютик,
момент польоту
Якби не президент МК «Мотопрофі» Василь Лютик із смт. Берегомет, то ІІ етап чемпіонату України
з ендуро-кросу й не відбувся б, бо
саме він профінансував цей захід.
Перший етап дводенного екстрим-кросу (3х70 км) відбувся
на території Косівщини, а другий,
значно складніший, бо завадили
погодні умови, – на Вижниччині та
Путильщині.
Перше місце в абсолютному
заліку посів Олег Скрипников з

Вінничанину Віталію Онуфрійчуку підкорилася машина баггі. А
його серце заполонила чернівчанка,
спортсменка, студентка і просто
красуня Альона Зуєва. У хлопця
мову відібрало. Він посадив дівчину
за кермо своєї швидкісної улюблениці й почувався щасливим.

Підприємцінездадуться

Альона навчається на 5 курсі КНТУ, займається художньою
гімнастикою. Віталій приїхав на
змагання під стягами вінницької
команди «Венамото».
Подивимося, що буде далі...
Може, Онуфрійчук почне виступати
за Буковину?

Чемпіонат Європи
буде в Чернівцях
15 травня 2011 року буковинці
стануть свідками чемпіонату Європи
в класі 65-85 см3, який відбудеться у
Чернівцях. У ньому візьмуть участь
переможці та призери нинішнього
сезону. На жаль, серед них майже
не буде наших земляків, бо вони
їздять на більш потужних мотоциклах.
Шанси витупити мають Корнелія
Панько (Хуст), Олександр Чура
(Львів), Дмитро Курищук (Косів) та
Ростислав Войціцький (Свалява),
Дмитро Грималюк (Косів), який виступав за СТК «Буковина».

Віталій ДМИТРЮК, фото автора

Всеукраїнська акція на підтримку малого бізнесу привернула увагу не лише влади, але й
пересічних чернівчан. Розлючені
підприємці зупинили рух громадського транспорту... спонтанно.
Акції протесту проходили в всіх
містах України. До Києва під стіни
Верховної ради приїхало кілька
сотень чернівчан. Понад 20 тисяч
представників 24 буковинських
ринків вийшли на вулиці з лозунгами: «Панове-депутати, почуйте
підприємців!»
– Верховна рада приступила до
обговорення 2-го читання нового податкового кодексу, не дослухавшись

до думки підприємців, – розповів
«Версіям» координатор акцій, директор ГО «Асоціація ринків Буковини»
Валерій Бордіян.
Підприємці «Калинівського» ринку прийшли до ОДА, щоби зустрітися
з депутатами або губернатором, але
до них ніхто не вийшов. Представники ринків перекрили дороги.
– Це було їхнє спонтанне рішення. Ми не планували нічого подібного, – заявив В. Бордіян.
Організатори акції запевняють:
якщо чиновники не дослухаються до
їхніх вимог, протести триватимуть,
доки кодекс не переглянуть.

Емма АНТОНЮК, «Версії»

акценти тижня

Відродження:

Чернівецька обласна філармонія

1876-1877 pоків у Чернівцях
коштами любителів музики була збудована концертна зала Українського
музичного товариства, яке займалось
пропагандою українських пісень і
музичних творів та організовувало
концерти відомих співаків. Зокрема,
у її стінах виступали відомі світові співаки і музиканти: Карузо, Ліст, Крушельницька, Лисенко, Шаляпін...
Чернівецьку обласну філармонію
заснували 8 липня 1940 року. На
її сцені стояли артисти зі світовим
іменем: Гмиря, Утьосов, Шульженко,
Лемешев, Кабалевський, Ріхтер, Ойстрах, Коган, Ростропович, Гнатюк,
Солов’яненко, Мирошниченко...
Зі сцени чернівецької філармонії
зазвучали і стали відомі світові співаки та артисти Сіді Таль, Орест Руснак,
Софія Ротару, Назарій Яремчук,
Василь Зінкевич, Павло Дворський,
Лілія Сандулеса, Іво Бобул, Семен
та Андрій Шкурган, вокально-інструментальні ансамблі «Червона
Рута», «Смерічка», «Черемош»,
«Жива вода».
А 18 серпня 1992 року відбулось
урочисте відкриття залу органної
та камерної музики, присвячене І-й
річниці Дня Незалежності України.
Першими виконавцями стали солісти
філармонії Світлана Бардаус (орган)
і Заслужені артисти України, скрип-

ковий дует Павло Чеботов і Людмила
Шапко.
13 листопада нинішнього року
відчинила двері оновлена філармонія. Її реконструкція тривала від
2008 року. Кошторисна вартість
проекту склала понад 11 млн грн.
Найперше, збережена унікальна
акустика залу, а технічне оформлення сцени відповідає найсучаснішим стандартам. Обладнання
виготовив наш Машзавод.
Концерт світового рівня, який
відбувся того вечора в залі філармонії, відкрив регіональний фестиваль
класичної музики «Буковинський
листопад-2010», який триватиме
до 21 листопада. Виступили Народний артист Росії, Заслужений артист
України, соліст Маріїнського театру
Василь Герелло (баритон), солістка
міланського театру «Ла Скала»
Даніела Скіллачі (сопрано), лауреат
міжнародного конкурсу диригентів
«Mario Gusella» Фабіо Мостранджело.
Для буковинської публіки прозвучали
арії з опер «Травіата» й «Трубадур»
Джузеппе Верді, «Дон Жуан» і «Весілля Фігаро» В-А. Моцарта, «Сільська честь» П’єтро Масканьї.
Зал філармонії був переповнений: більше сотні людей не мали
сидячих місць і стоячи на балконі
переглянули весь концерт.

ФАНАТИ й ФАНАТКИ ТЕНОРА
ГЕРЕЛЛА ЇЗДЯТЬ ЗА НИМ УСІМ СВІТОМ
Наш видатний земляк Василь Герелло живе у шаленому
ритмі. 12 листопада після концерту в «Октябрьському»,
де було 6 тисяч глядачів, йому довелося тікати через
службовий вхід, щоби встигнути на 17.00 на літак до
Чернівців. У суботу – репетиція та відвідини батьків у
рідних Васловівцях на Заставнівщині, у неділю – концерт
у чернівецькій філармонії, у понеділок – від’їзд, у вівторок
– концерт, у середу – спектакль в опері...

Нам спокій тільки
сниться
– Не пам’ятаю, коли був у відпустці, – зізнався відомий тенор
на прес-конференції. – Моє життя
проходить у дорозі. Тому поруч, як
правило, дружина. Шкода, що син
не зміг приїхати зі мною. Він уже дорослий: 23 роки, юрист, у нього свої
справи. Зате разом зі мною прибули
друзі з Нью-Йорка й Цюріха, а також
з Петербурга, Москви, Києва. Вони
зупинилися у готелі «Буковина» та
в сімейних номерах нашого друга
Василя Ватаманюка, директора
цегельного заводу.
– А прихильники?
– Вони також їздять за мною усім
світом, навіть через океан.
...Зізнаюсь, як побачив під
крилом літака рідну Буковину, від
емоцій закапали сльози. Немає
кращої землі за рідну.
Василь Герелло народився
в селі Васловівці на Заставнівщині. 1991 року і закінчив
Санкт-Петербурзьку державну
консерваторію ім. Римського-Корсакова. В 1990-му, ще
студентом 4-го курсу, його запросили до трупи Маріїнського
театру.
Прадід Василя – італієць з

Неаполя, який потрапив на Буковину під час Першої світової
війни і залишився тут через кохання до української дівчини.

Удома як удома: всі
довкола рідні
До речі, Буковина дуже сподобалися моїм друзям – видатній
співачці Даніелці Скілаччі, солістці
«Ла Скала», яка 1998 року на
Міжнародному конкурсі Джузеппе
ді Стефано в Трапані названа найкращою оперною співачкою, та
Фабіо Мостранджело, італійському
диригенту та піаністу. Вони назвали Чернівці фантастичним містом,
яке зустріло їх, як старих друзів. А
Даніела просто закохалася в наш
університет-резиденцію. Обоє в
захваті від виконавської майстерності чернівецького симфонічного
оркестру.
На Буковині їм засмакували і
вареники, і борщ, і сало. Дружина
Фабіо – українка за походженням.
Чули, що він казав на прес-конференції? Що вона його додому
не пустить, якщо він не привезе з
собою сала.
– Гадаю, ваші батьки йому
вже напакували валізу… Як зауважила Даніела, ваша родина

обнімала та обціловувала їх, як
рідних…
Пане Василю, перейдемо від
фізичного харчу до духовного.
Подейкують, що Фабіо – непоганий співак. На репетиціях
оркестру за вашої відсутності він
виконував чоловічу партію…
– Фабіо – дуже щира, відверта,
весела й талановита людина! Я
взагалі відчуваю його не тільки як
друга, а як брата. Ми багато років
разом. Це – Людина-оркестр! З
ним я можу виступати навіть без
репетицій.

«Пающіє труси»
накрили всіх нас
– Якою була історія цього незабутнього для буковинців концерту? Принаймні, я не пам’ятаю
такого шаленства публіки протягом останніх 20 років!
– Я народився 13 березня.
Тож захотілося за 4 місяці до дня
народження заспівати на відкритті
філармонії саме 13 листопада. Сказав про це губернатору.
Чернівці розуміються на культурі, тут є традиції, а не тільки та попса, що заполонила все довкола. На
жаль, «Пающіє труси» не тільки на
естраді, а скрізь – у газетах, літературі, на телебаченні. А про серйозну
музику кажуть: «не формат».
Але буковинці, на щастя, від
природи відчувають і шанують
серйозне мистецтво. Тому й для
концерту ми вибрали найкращі
оперні, але доволі складні твори. Бо
і в класиці є речі, що сприймаються
полегшено, а є – захмарні вершини,
до розуміння яких треба добиратися, вчитися...

Закінчення на 7 стор.
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кримінал
За наркотою – до
Вижниці?

В одній з аптек цього райцентру правоохоронці виявили
нестачу психотропних ліків
Це майже 4 тис. доз наркотичних засобів: «Феназепаму» 2680
таблеток, «Трамадолу» 10 ампул,
«Клоназепаму» 50 таблеток, «Сібазону» 400 таблеток і 750 ампул,
«Фенобарбіталу» 60 таблеток.
Оскільки усі ці ліки є препаратами особливого зберігання
та суворої звітності, запитань
виникає багато. В ході слідства
правоохоронці мають з’ясувати:
хто, куди та почому?

«БМВ»-убивця
23-річна власниця «БМВ-730»
з Купки на Глибоччині на одній з
вулиць села не впоралася з керуванням, з’їхала на швидкості у
кювет, а далі – на дерево… Лікарі
Глибоцької ЦРЛ констатували, що
травми були несумісні з життям.

Двоє з моторолера
У Подвір’ївці на Кельменеччині 24-річний місцевий мешканець на «Мерседесі» на одній з
вулиць села не встиг зреагувати
на рух транспорту і зіткнувся із
зустрічним моторолером. Водій та
пасажир моторолера, ровесники
власника «Мерседеса», загинули
на місці.

Жвавенький дідок
40-річний житель мешканець
с. Валя-Кузьмін на Глибоччині
проїжджав через Коровію, коли на
дорогу поза межами пішохідного
переходу вискочив 64-річний
місцевий житель. Дідусь відбувся
переломом плеча і лікуванням у
лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях.

Познімати не
довелося
48-річний мешканець Ванчиківців, що на Новоселиччині,
повернувшись додому, побачив,
що одне з вікон його будинку
розбите. В оселі господар не побачив відеокамери «JVC», чорної
«шкірянки» та готівки – на загальну суму майже 10 тис. грн.
Правоохоронці виявили, що через
розбите вікно вдерся 26-річний
односелець господаря, і затримали його з речовими доказами.

Що було в
директора
До директорського кабінету
одного з садгірських підприємств навідався хтось невідомий.
Двері-вікна цілі, замка ніхто не
ламав, а $1500 та майже 7 тис.
грн – зникли. Правоохоронці
зробили висновок, що був підібраний ключ, – і встановили
«спритника». Рідного директора
обікрав 23-річний вантажник з
цього ж підприємства, мешканець
Шубранця на Заставнівщині. Речові докази вилучені. Порушено
кримінальну справу.

За матеріалами СЗГ УМВС в
області
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погляд

ПІДПІЛЬНЕКАЗИНОНАЛЕЖАЛОДЕПУТАТУМІСЬКРАДИ
Підпільне казино викрите у
розважальному закладі просто у
центрі Чернівців. Як мовиться, на
гарячому: коли до казино завітали
правоохоронці, велася гра й персонал працював «у поті чола».
Звичайним відвідувачам потрапити до казино, яке працювало
у підвальному приміщенні й тільки
вночі, було неможливо. Крім рекомендацій від постійних клієнтів,
кандидати у гравці проходили
певну перевірку. І заклад вочевидь
процвітав!
Принаймні, співробітники податкової міліції вилучили понад

$200, 800 Євро, 45 тис. грн, 3 тис.
фішок на 194 тис. грн. А також 9
гральних столів десь на 1 млн. грн,
сервер, комп’ютерну техніку на
суму біля 10 тис. грн. Відвідувачів
казино пригощали алкогольними
напоями відомих світових брендів із
закордонними акцизними марками.
На тютюнових виробах вартістю
біля 19 тис. грн акцизні марки були
українські.
А ще податківці отримали «бонуси»: «чорну» бухгалтерію та медичні картки «лівого» персоналу. У
касі казино знайдено понад 70 тис.
грн, звичайно ж, неоприбуткованої

готівки. «Улов» склав понад 1 млн.
250 тис. грн.
Триває перевірка. За її результатами до власника грального закладу, до слова, депутата міської
ради, будуть застосовані відповідні
санкції. Наразі за діяльність без ліцензії та порушення Закону України
«Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування
та послуг» йому загрожує понад
360 тис. грн штрафу. А за Законом
«Про заборону грального бізнесу в
Україні» додасться штрафна санкція
майже на 7 млн. грн.

ЗА «СОЛОДКЕ ЖИТТЯ» – 16 МІЛЬЙОНІВ ШТРАФУ
від податків. Ревізори встановили,
зокрема, використання фіктивних
фірм. Це «дозволяло» спритникам
безпідставно включати до податкового кредиту ПДВ та занижувати

Підприємство, до якого навідалися з плановою перевіркою буковинські податківці, спеціалізується
на гуртовій торгівлі солодощами.
А ще – на розробці схем ухиляння

оподатковуваний дохід. Тепер
власникові доведеться сплатити
понад 11 мільйонів гривень ПДВ та
4,6 млн. грн ПДФО

За матеріалами ДПА в

готуємось до свята

СОБОРНУ ПЛОЩУ ПЕРЕТВОРЯТЬ
НА РІЗДВЯНИЙ ЯРМАРОК
Гучні дискусії про таке «перевтілення» лунали під час
консультаційної ради, де автори проекту презентували свої
ідеї громадськості.
Установлення святкових павільйонів на Соборній площі вже
практикували торік. Нині пропонують залишити назавжди. Наразі
вже стоїть кілька павільйонів біля
зупинки. Планується, що й на
протилежному боці теж будуть
невеличкі магазини.
Голова архітектурної ради
Сергій Осадчук переконаний, що

чернівчани наполягатимуть на
створенні справжньої новорічної
атмосфери, тож павільйони повинні бути відкритими, як скажімо на
різдвяних ярмарках у Львові.
У проекті передбачене також місце для тролейбусної та
маршрутної зупинок. А там, де
працюватимуть кафе, поставлять
два додаткових біотуалети. Дахи
конструкцій будуть на зразок
тентів, щоби влітку можна було
зняти стіни й зробити альтанки. Тут
зможуть розміститися до сімдесяти
відвідувачів.

На думку художника Івана
Салевича, необхідно розробити
концепцію, щоби сукупність павільйонів стала єдиним ансамблем,
який зміг би вписатися в архітектуру міста.
Автори проекту планують також установити у павільйонах вайфай-зони, викладати місцеву пресу
та інформацію про рух потягів і
літаків. Автори проекту пообіцяли,
що дослуховуватимуться до думки
чернівчан стосовно облаштування
Соборної площі.

Аліна ГРИНЧУК, «Версії»

радіомовимо

Ігри та інтерактив на 70-річчя
Учора в обласній бібліотеці
ім. М. Івасюка ветерани журналістики та медійна молодь
святкували 70-річчя обласного
радіо.
Відзначали поважний ювілей у
формі радіо-ефіру. Ведучі Тетяна
Смолдирєва та Лариса Драюк брали
інтерв’ю у людей, які зробили вагомий внесок у роботу обласного ра-

діо. Журналісти Людмила Паранюк,
Микола Цвірінько, Віталій Демченко,
філологиня Надія Бабич, політолог
Ігор Буркут розповідали про свої
«стосунки» з радіо. Спеціально на
свято приїхала зі столиці колишня
колега радійщиків Паша Нечаєва. А
в письменника Мирослава Лазарука
брав інтерв’ю його син, молодий
журналіст Мар’ян Лазарук.

За 70 років обласне радіо стало
невід’ємною частиною життя буковинців. Бо люди, які там працюють,
вкладають душу в кожний ефір.
Адже для них це не просто робота,
а стиль життя.
Для всіх шанувальників обласного радіо готується сюрприз: книга, яку нині пише директорка радіо
«Буковина» Тетяна Смолдирєва.

батьки на сьомому небі

Нічним клубам «прикрутили гайки»
– У Чернівцях обмежили роботу
чотирьох нічних закладів до 22.00,
– повідомив заступник начальника
департаменту економіки міської
ради Євген Крамаренко. – Зокрема,
це нічні клуби «Сезам» та «Сьоме
небо». Упорядкувати роботу цих
закладів потрібно було вже давно. Рішення ухвалила відповідна
комісія після подання міліцією всіх

безчинств, які кояться на території
цих клубів: хуліганства, обслуговування неповнолітніх, порушення
тиші на прилеглій території тощо. Ті
господарі, які не взяли до уваги всі
зауваження, будуть покарані. Зараз
у нас на клопотанні є ще 4 об’єкти,
щодо яких розглядатимуть рішення
про обмеження їхньої роботи.
– Ще один сумнівний заклад,

обмеження роботи якого ми домагаємося, це бар «У Петровича»,
– додав начальник УМВС в Чернівецькій області Микола Харабара
– Ми вже склали акти порушень у
цьому барі. Але через неправильну
їхню підготовку комісія при міськраді повернула їх. Зараз ми готуємо
перелік усіх правопорушень на 8-ми
аркушах.

Людмили
ЧЕРЕДАРИК

Міністр – не сантехнік
І саме тому він, за логікою, що
існує в нашій державі, не обов’язково повинен бути спеціалістом у
тій галузі, яку очолює. Зовсім інша
справа – сантехнік. Неможливо
уявити, щоби замість спеціаліста
по трубах ви запросили додому
історика, філолога, юриста або
лікаря поміняти заіржавілу трубу
чи бачок від унітазу. Натомість
надати пост міністра з надзвичайних ситуацій чи екології людині,
далекій, за освітою, від цих проблем – запросто. Складається
враження, що два ці міністерства
стали розмінною монетою політичних ігор можновладців. Хоча
саме в їхніх стінах вирішуються
чи не найбільш глобальні питання
життєдіяльності держави. І саме
вони мають працювати якщо не
на випередження, то, принаймні,
на запобігання біді та масштабним
катастрофам.
Пригадується фосфорна аварія
на Львівській залізниці. Тоді МНСники почали гасити загоряння
фосфору водою, що не могло не
спричинити важких опіків дихальних шляхів і отруєнь у молодих
рятувальників.
Але це нікому не стало уроком.
Як і звернення громадських організацій екологічного спрямування
до очільників трьох гілок влади
України із закликом зупинити
деградацію Мінприроди України.
Бо за останні 10 років на посаді міністра охорони довкілля побували
7 різних осіб, а під них щоразу змінювалася структура міністерства.
А це, на думку авторів звернення,
поставило під сумнів здатність
Мінприроди виконувати належні
функції. І це тоді, коли Україна
вкрай потребує природоохоронної
структури, здатної припинити процес знищення її природи!
Триває наступ на закріплені
в Орхуській конвенції екологічні
права громадськості. Зокрема,
став закритим для суспільства процес роботи над проектом Стратегії
національної екологічної політики,
попередній варіант якої розроблений за участі громадськості,
а нинішній взагалі не проходив
громадського обговорення.
Усвідомлюючи, що час бити на
сполох, автори звернення запронували за допомоги європейських
фахівців провести незалежний
аудит управлінської спроможності
системи Мінприроди!
Та в нас, як у байці про кота
й кухара, де Васька слухає та
їсть. Владну колоду карт і далі
тасують: шістки з тузами, королів з
валетами. Бо головне, щоби масть
була одна...
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виборчі

Версії

Політичний небосхил Буковини:

До підсумків місцевих виборів у Чернівецькій області
Всього
В тому числі
обрано В багатомандат- В мажоритарних округах
депутатів ному окрузі
Чернівецька обласна рада (104 депутати)

Назва партій, депутати від
яких отримали мандати
( у порядку зменшення)

% ЗА в
багатомандатному
окрузі

Примітка.- Повторне голосування було проведено в Диновецькій сільській
раді Новоселицького району;
За рішенням районної виборчої комісії вибори депутатів Сокирянської районної
ради по Корманському одномандатному мажоритарному виборчому округу
визнані недійсними.
© «Центр інформаційно-аналітичних досліджень»

Всього
В тому числі
обрано В багатомандат- В мажоритарних округах
депутатів ному окрузі
Заставнівська районна рада (68 депутатів)

Назва партій, депутати від
яких отримали мандати
( у порядку зменшення)

% від загальної кількості
депутатів

% ЗА в
багатомандатному
окрузі

% від загальної кількості
депутатів

1

Партія регіонів			

48

18

30

21,83

46,15

1

ВО “Батьківщина”			

19

9

10

10,62

27,94

2

Фронт змін				

23

12

11

14,47

22,12

2

Партія регіонів			

16

10

6

22,55

23,53

3

ВО „Батьківщина”			

17

14

3

16,11

16,35

3

Наша Україна			

14

5

9

11,28

20,59

4

Наша Україна			

9

5

4

5,85

8,65

4

Фронт Змін				

13

6

7

12,15

19,12

5

ВО „Свобода”			

4

3

1

3,71

3,85

5

Сильна Україна			

3

2

1

3,94

4,41

6

Народна партія			

1

-

1

2,43

0,96

6

ВО «Свобода»			

2

2

-

4,23

2,94

7

Соціалістична партія України		

1

-

1

1,83

0,96

7

Українська соц.-дем. партія		

1

-

1

-

1,47

8

Громадянська позиція			

1

-

1

0,99

0,96

Всього				

68

34

34

64,77

100,00

Всього				

104

52

52

67,22

100,00

Чернівецька міська рада (60 депутатів)

Кельменецька районна рада (50 депутатів)
1

ВО “Батьківщина”			

16

7

9

21,45

32,00

2

Фронт Змін				

11

5

6

13,53

22,00
16,00

1

ВО “Батьківщина”			

17

8

9

20,01

28,33

2

Фронт Змін				

16

9

7

17,51

26,67

3

Партія регіонів			

8

7

1

21,54

26,67

4

Народна партія			

4

2

2

4,41

8,00

5

Соціалістична партія України		

4

1

3

3,4

8,00

3

Партія регіонів			

16

8

8

16,08

4

Політична партія “Наша Україна”		

6

2

4

3,38

10,00

5

ВО “Свобода”			

3

3

-

6,13

5,00

6

Наша Україна			

3

2

1

7,06

6,00

7

За Права Людини			

2

1

1

3,09

4,00
2,00

6

Республіканська партія України		

1

-

1

2,45

1,67

7

Третя Сила				

1

-

1

0,55

1,67

8

Реформи і порядок			

1

-

1

-

100,00

9

Сильна Україна”			

1

-

1

-

2,00

Всього				

50

25

25

74,48

100,00

Всього				

60

30

30

66,11

Шевченківська районна у м.Чернівці рада (50 депутатів)

Кіцманська районна рада (58 депутатів)

1

Фронт змін»			

20

9

11

21,86

40,00

2

ВО «Батьківщина»			

15

6

9

15,71

30,00

1

ВО “Батьківщина”			

13

8

5

17,85

22,41

3

Партія Регіонів			

11

7

4

16,67

22,00

2

Наша Україна			

10

3

7

6,93

17,24

4

ВО «Свобода»			

2

2

-

5,39

4,00

3

За права людини			

9

3

6

7,36

15,52

5

Комуністична партія України		

1

1

-

3,44

2,00

4

Фронт змін				

8

7

1

17,03

13,79

6

Народно-демократична партія		

1

-

1

-

2,00

5

Партія регіонів			

6

4

2

10,65

10,34

Всього				

50

25

25

63,07

100,00

6

ВО “Свобода”			

4

2

2

5,45

6,90

7

Народна партія			

4

-

4

-

6,90

8

Народний рух України			

3

2

1

3,49

5,17

Першотравнева районна у м.Чернівці рада (50 депутатів)
1

Фронт змін				

16

8

8

20,12

32,00

2

ВО «Батьківщина»			

15

6

9

16,05

30,00

3

Партія регіонів			

12

6

6

17,43

24,00

4

ВО «Свобода»			

2

2

-

5,15

4,00

5

Наша Україна			

2

1

1

3,93

4,00

6

Сильна Україна			

1

1

-

3,06

2,00

7

Комуністична партія України		

1

1

-

3,11

2,00

8

Народно-демократична партія		

1

-

1

-

2,00

Всього				

50

25

25

68,85

100,00
39,47

Садгірська районна у м.Чернівці рада (38 депутатів)
1

ВО «Батьківщина»			

15

7

8

27,84

2

Фронт змін			

6

6

21,14

31,58

3

Партія регіонів			

12

5

3

2

10,8

13,16

4

Наша Україна			

2

2

-

5,18

5,26

5

Сильна Україна			

2

-

2

-

5,26

6

ВО «Свобода»			

1

1

-

4,38

2,63

7

Республіканська партія України

-

1

-

2,63

38

19

19

69,34

1

Всього				

100,00

Новодністровська міська рада (30 депутатів)
1

Фронт Змін”			

7

4

3

17,44

23,33

2

Партія регіонів			

6

5

1

21,75

20,00

3

ВО “Батьківщина”			

5

4

1

14,42

16,67

4

Українська Народна Партія		

3

-

3

-

10,00

5

СДПУ(об’єднана)			

2

2

-

7,02

6,67

6

Сильна Україна			

2

-

2

-

6,67

-

7

Єдиний Центр			

2

-

2

8

Народний Рух України за єдність		

2

-

2

9

Народна партія			

1

-

1

Всього				

30

15

15

6,67
-

-

6,67
3,33
100,00

Вижницька районна рада (34 депутати)
1

Партія регіонів			

9

3

6

10,61

26,47

2

ВО “Батьківщина”			

7

4

3

17,49

20,59

3

Фронт Змін				

6

4

2

16,72

17,65

4

Народна партія			

4

2

2

9,47

11,76

5

Наша Україна			

4

2

2

9,16

11,76

6

Громадянська позиція			

3

2

1

5,58

8,82

7

Народний Рух України за єдність		

1

-

1

Всього				

34

17

17

69,03

-

100,00

2,94

Герцаївська районна рада (28 депутатів)
1

Партія регіонів			

18

8

10

43,92

64,29

2

ВО “Батьківщина”			

5

3

2

12,4

17,86

3

Фронт Змін				

3

3

-

9,71

10,71

4

Народна партія			

2

-

2

4,53

7,14

Всього				

28

14

14

70,56

100,00

Глибоцька районна рада (50 депутатів)
1

Партія регіонів			

18

8

10

20,61

36,00

2

ВО “Батьківщина”			

12

6

6

17,8

24,00

3

Фронт Змін				

6

4

2

10,51

12,00

4

Наша Україна			

6

3

3

7,6

12,00

5

Сильна Україна			

5

2

3

4,39

10,00

6

Народна партія			

3

2

1

3,7

6,00

Всього				

50

25

25

64,61

100,00

9

Громадянська партія “Пора”		

1

-

1

-

Всього				

58

29

29

68,76

1,72
100,00

Новоселицька районна рада (62 депутати)
1

Партія регіонів			

27

11

16

26,67

43,55

2

ВО «Батьківщина» 			

8

5

3

10,03

12,90

3

Комуністична партія України		

5

2

3

5,17

8,06

4

Соціалістична партія України		

5

3

2

7,95

8,06

5

Народна партія			

4

2

2

4,34

6,45

6

Фронт змін				

4

4

-

9,07

6,45

7

Наша Україна			

3

2

1

4,37

4,84

8

Сильна Україна			

3

1

2

3,71

4,84

9

Громадянська позиція			

1

-

1

-

1,61

10

ВО «Свобода»			

1

1

-

3,35

1,61

Всього				

61

31

30

74,66

98,39

Путильська районна рада (28 депутатів)
1

Партія регіонів			

14

5

9

28,31

50,00

2

Партія промисл. і підпр. України		

4

2

2

8,63

14,29

3

Народна партія			

4

2

2

6,76

14,29

4

Фронт змін				

3

2

1

7,67

10,71

5

ВО Батьківщина			

2

2

-

12,26

7,14

6

Наша Україна			

1

1

-

6,56

3,57

Всього				

28

14

14

70,19

100,00

Сокирянська районна рада (44 депутати)
1

Партія регіонів			

15

6

9

21,77

34,09

2

ВО «Батьківщина»			

12

7

5

23,25

27,27

3

Фронт Змін				

5

4

1

11,8

11,36

4

Народна партія			

4

-

4

3,38

9,09

5

Сильна Україна			

3

2

1

5,74

6,82

6

Українська Народна Партія		

2

2

-

4,23

4,55

7

Наша Україна			

2

1

1

3,05

4,55

Всього				

43

22

21

73,22

97,73

Сторожинецька районна рада (52 депутати)
1

Партія регіонів 			

18

8

10

20,81

34,62

2

ВО «Батьківщина» 			

13

7

6

18,5

25,00

3

Наша Україна 			

6

3

3

8,82

11,54

4

Соціалістична партія України

5

1

4

3,75

9,62

5

Народна партія 			

4

2

2

4,96

7,69

6

Фронт змін				

4

4

-

11,29

7,69
1,92

7

Сильна Україна” 			

1

1

-

3,32

8

Громадянська позиція”			

1

-

1

-

Всього				

52

26

26

71,45

1,92
100,00

Хотинська районна рада (64 депутати)
1

Партія регіонів			

20

9

11

20,73

31,25

2

Фронт змін				

12

7

5

15,68

18,75
14,06

3

Народна партія			

9

2

7

4,65

4

Наша Україна			

7

4

3

8,01

10,94

5

ВО «Батьківщина»			

5

4

1

9,42

7,81

6

Соціалістична партія України		

4

2

2

3,25

6,25

7

Єдиний Центр			

4

2

2

4,3

6,25

8

Сильна Україна			

2

2

-

3,82

3,13

9

Партія Зелених України		

1

-

1

-

1,56

Всього				

64

32

32

69,86

100,00
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Владазкотлетами–окремо,алюдизмухами–окремо…
втратила довіру краян. Більше того:
вони взагалі стали буковинцям нецікаві. Після виборів влада почала
жити своїм життям, а люди – своїм, і ці
дві лінії наближаються до того, щоби

стати паралельними й розійтися.
Попри це, політичні сили
продовжують вдавати бурхливу життєдіяльність, звинувачувати одне одного
і… обіцяти! У цьому вони демонструють

Після виборів до органів місцевого самоврядування на одній з
багатостраждальних нецентральних
вулиць Чернівців якийсь дідусь закидав вічну яму уламками цегли, привіз

тачку бетону і самостійно розпочав
«ямковий ремонт»…
Для тих, хто ще не зрозумів, чому
на місцевих виборах у краї переміг
«противсіх»: більшість політиків

«Вибори відбулися
насправді в ніч
з 1-го на 2-ге
листопада…»

«Ми не опозиція, ми партія мабутнього…»

Такого висновку дійшли представники обласного «Фронту змін».
Цього тижня вони поділилися зі
ЗМІ своїми планами на найближче
майбутнє.
Як зазначив керівник обласних
«фронтовиків» Максим Бурбак,
очолювана ним в області політична сила «не підтримує політики
влади, але не поділяє й ідеології
інших політичних сил». Це мало би
означати, що «Фронт змін» буде в
області «як кіт, який гуляє сам по
собі», – але сесії райрад у Заставні
й Хотині, де ФЗ дружно голосував з
Партією регіонів за «регіональних»
очільників райрад і «фронтових»
їхніх заступників, викликали чимало запитань у журналістів. На
закиди стосовно злиття з владою
у пана Бурбака були відповіді. Які,
втім, не спростували й не заперечили суворих фактів «ситуативного
об’єднання»…
І Максим Бурбак, і керівник
фракції «Фронт Змін» у Чернівецькій
міській раді Олексій Каспрук підкреслили, що депутати від партії
не претендуватимуть на так звані
«престижні» комітети, які займатимуться, до прикладу, розробкою
надр чи земельним розподілом.
Пріоритети «Фронту Змін» – комунальне господарство, медицина,
освіта. Хоча це викликало шквал
критики в Інтернет-коментарях,
яка звелася до того, що насправді
заява «фронтовиків» означає «Не
хвилюйтеся, владники, ми нікуди
не будемо втручатися, де влада
гроші дерибанить» (перепрошуємо
за мову оригіналу).
Стратегічне завдання партії
– наповнити місцеве самоврядування реальними повноваженнями,
заявили брифінгувальники. Тож
першими кроками «фронтовиків»
у крайовому парламенті будуть
повернення повноважень, делегованих обласною радою ОДА та
створення виконкому при ній.
Другий крок – звітність ради перед
громадою. Третє – внесення на
розгляд ради проекту змін до регламенту обласної ради в частині,
яка регулює статус опозиції. Для
здійснення поставленої мети фракції
«Фронту Змін» відкриті для представників усіх партій: «Ми готові на
умовах членства у партії прийняти
до своїх фракцій усіх, хто справді
прагне змін», – підкреслив Максим
Бурбак. Лишилося дочекатися, хто
наступний – на фронт…
– Ваше ставлення до влади?
– Таке ж, як до
своєї дружини: трішки боюся,
трішки хвалю, трішки люблю,
але загалом хочу іншу.

Місцева «Сильна Україна» так
і не змогла чітко визначитися, чи
вона провладна, чи опозиційна
сила: на підсумковій післявиборній
прес-конференції лідер буковинських сильноукраїнців В’ячеслав
Тимерівський заперечував і те, й
інше. Натомість виокремив свою
команду як «єдину політичну силу,
яка намагалася провести МІСЦЕВУ
кампанію». Найпереконливішими прикладами цього він назвав
здійснений тігіпковими орлами на
обласних теренах автобусний тур
і розроблену місцеву програму. Та
все одно результат виборів розцінили як незадовільний.
Попри невдоволення, партія має
представництво в районних радах
– 40 депутатів, а також 5 сільських
голів. Окрім роботи в місцевому
самоврядуванні, надалі планують
реалізовувати низку проектів, серед

яких – «Суспільний контроль». Буковинські «сильноукраїнці» мають
намір контролювати і оприлюднювати інформацію, як голосують
депутати інших політичних сил, чи
не йде це врозріз із їхніми передвиборчими обіцянками, як узагалі
відвідують сесії… Адже згідно з законом, депутата можна й відкликати,
наголошує пан Тимерівський.
Низький результат на виборах
обласна «Сильна Україна» пов’язує
з кількома факторами. Зокрема, і з
тим, що їхній лідер – у владі («Всіх
собак повісили на нас»), і з тим,
що, можливо, саме їхній виборець
виявився не надто дисциплінованим
(не прийшов на вибори) та не надто
кмітливим (не розібрався з бюлетенями…). Нотка образи на електорат
пролунала і у фразі «Популізм
інших лідерів був для виборців
більш прийнятним, аніж конструктив

нашого лідера…» Та «сильноукраїнці» лишаються твердими у своїх
намірах: «Ми міняти риторику не
будемо. Адже без реформ подальший розвиток неможливий».
Найприкрішою для тігіпківців,
очевидно, стала не стільки власна
поразка, скільки успіх Фронту Змін:
чим же ще пояснити таку нищівну
критику «Сильної України» саме
на адресу цих опонентів та їхньої
«квоти опозиції». Далі буде чітко
видно, хто є провладною партією,
хто «ручною опозицією», а хто
– справжньою».
Це твердження справді не викликає заперечень. Особливо на
тлі загальноукраїнських мітингів
протесту проти прийняття нового
податкового кодексу, співавтором
якого є саме Сергій Тігіпко. Члени
партії «Сильна Україна» у масових
протестах участі не беруть…

ЕкспертзвиборчогоправаБорисРуснак:«Ітинавійну
без війська і без патронів – немає жодного сенсу!»

Такий висновок для політичних партій – учасників місцевих
виборів-2010 зробив фахівець за
підсумками спостереження громадських організацій за процесом
волевиявлення громадян і особливо
– підрахунком їхніх голосів. Оскільки, за словами Бориса Артемовича,
давати правові оцінки ситуації, що
склалася й досі триває, також сенсу
мало, хоча на прес-конференції
«Комітету виборців» було дуже
емоційно. Наводилися факти порушень виборчого законодавства
– як уже відомі, так і «свіжі». Адже
на 35 округах в області відбулося

так зване «повторне голосування».
Хоча насправді, згідно з законодавством, це були «повторні вибори».
Різниця – суттєва…
«Повторне голосування» відбувається у двотижневий термін
після основних виборів і лише у
випадку, коли кандидати на окрузі
набрали однакову кількість голосів. Повторні вибори – у випадках,
коли основні вибори не відбулися
(кандидат набрав менше половини
голосів виборців, які здійснили
волевиявлення, або з інших причин), до того ж у 60-денний термін.
Отож, те, що відбулося 14 листопада на Буковині під назвою «повторного голосування», насправді
було чимось зооооовсім іншим… І
дуже далеким від узгодження з
законом.
На цьому вкотре наголосили
керівник моніторингової групи
Ігор Бабюк («Законом керують,
як хочуть, і роблять з ним, що
хочуть…») та експерт Борис Руснак

(«Закону про вибори до місцевих
рад ніхто не знав, не знає по сьогодні, і ним ніхто не керувався…»).
Обидва підкреслили і професійну неготовність політичних сил
до юридичної боротьби за свою
правоту: «Потрібен був масовий
професійний спротив! – наголосив Б.Руснак. – Не 1-2 скарги чи
позови в суд, а тисячі!»
У результаті повного правового
свавілля (а на прес-конференції
КВУ лунали й гостріші оцінки) і
неготовності політичних партій до
протидії цьому, область має майже
виконану на другий день після
виборів заяву голови ОДА – Партії
регіонів: 48 депутатів-регіоналів
в облраді. Обіцяв 49. Але, як зазначили громадські організації на
прес-конференції, «пошуки 49-го
ще тривають». У виборчих комісіях.
Адже в Україні, за твердженням
експертів, успішно апробована російська технологія: рахувати доти,
доки не порахують, «як треба».

«Батьківщина»: причина поразки демсил у Заставні –
порушення домовленостей колегами-демократами

Про це йдеться у поширеній Заставнівською райпарторганізацією
ВО «Батьківщина» заяві «Тільки
правда про вибори. Хронологія
подій у районі». У ній наводиться
перебіг виборчих подій – від підбору парторганізацією кандидатур
у депутати місцевих рад і аж до
скандальної першої сесії райради
VI скликання. Партійці наголошують
на тому, що від початку виборчого
процесу відбувався тотальний
тиск «провладних чиновників на
кандидатів у депутати міської та
районної рад від ВО «Батьківщина».
У заяві зазначається, що за період
9-10 жовтня 2010 року з дистанції
зійшли 2/3 від загальної кількості
кандидатів у депутати до Заставнівської міськради від ВО «Батьківщина», переважно працівники
освіти і медицини. Після офіційного
оприлюднення списків кандидатів у
депутати місцевих рад, зазначають
заставнівські «батьківщинівці»,
дзвінки, тиск, шантаж, погрози, залякування, підкупи продовжувалися… Згадуються в заяві і «нечувані,
кричущі порушення законодавства
на очах у правоохоронних органів,
прокуратури, нагла фальсифікація
результатів виборів з викраденням,

підміною бюлетенів та багато інших
заактованих зловживань», нульовий
результат впливу комісій судів.
І до хронології. Заставнівська
«Батьківщина» повідомляє, що
8-9 листопада 2010 року відбулися попередні перемовини та
домовленість між депутатами від
ВО «Батьківщина» (19 чол.), партії
«Наша Україна» (14 чол.) та ВО
«Свобода» (2 чол.) щодо обрання
голови від ВО «Батьківщина» та
заступника голови від партії «Наша
Україна» (разом 35 депутатів при
загальному складі ради – 68). А
вже 10 листопада представники
партії «НУ» та обласний керівник
ВО «Свобода» оголосили, що політичні сили, які вони представляють, участі в роботі сесії райради
не братимуть… Згодом представники депутатів від ВО «Батьківщина»
переконалися в тому, що процес
голосування депутатів у сесійній
залі продуманий так, аби можна
було відстежити кожен голос.
Незважаючи на пропозицію
керівника депутатів від ВО «Батьківщина» Івана Ковалюка взяти
участь у роботі сесії усім без
винятку депутатам і наявною
більшістю голосів відстояти свої

позиції, представники партії «Наша
Україна» та керівники обласної
організації ВО «Свобода» відмовилися брати участь у роботі сесії.
Водночас у заяві зазначається,
що під час проведення зібрання
трьох фракції у приміщення неодноразово заходили представники
обласної та районної виконавчої
влади, керівники управлінь РДА
з ультимативними вимогами до
депутатів, які працюють у державних установах, про необхідність
працювати або на сесії райради,
або на своїх робочих місцях. Коли
депутати трьох фракцій домовилися взяти перерву на деякий час,
частина з них одразу потрапила
«у «дружні обійми» керівників
управлінь, відділів РДА, і таким
чином у сесійній залі утворився
регламентний депутатський кворум». Стримати натиск влади не
вдалося, сесія у складі депутатів
від Партії регіонів, партії «Фронт
змін», партії «Сильна Україна»,
окремих депутатів від партії «Наша
Україна» та ВО «Батьківщина» розпочала свою роботу. Результат був
передбачуваним: головою райради
став регіонал, заступником – представник «Фронту змін»…

одностайність, як і в оцінці минулих виборів, називаючи останні то жахом (як
«Фронт змін»), то фарсом (як «Сильна
Україна»), то вакханалією (як експерти
з виборчого права).

«Епідемія
політичних зрад
на Буковині: Хто?
Чому? Для кого?»
Отак просто і без евфемізмів оголосила тему своєї прес-конференції
цього тижня Чернівецька обласна організація Всеукраїнського об’єднання
«Свобода».
Як влучно зазначили «свободівці»,
уже сьогодні формуються коаліції на
місцевому рівні. І, на їхнє бачення, ситуація на Буковині, і загалом в Україні
– загрозлива: депутати масово «зраджують» виборців. Ті політичні сили,
які у своїх передвиборних кампаніях
наголошували на своїй опозиційності
та демократичності («Свобода» називає саме «Фронт Змін», «Батьківщину»
та «Нашу Україну»), нині починають,
за спостереженнями «Свободи»,
співпрацювати, або й об’єднуватися з
провладною ПР, зраджуючи інтереси
українців.
Голова Чернівецької обласної
організації ВО «Свобода» Віталій
Мельничук під час прес-конференції
навів кілька прикладів цього. Серед
найяскравіших – сумновідома сесія
Заставнівської райради.
– Коли обирали голову ради,
«Свобода» готова була підтримати
представника від «Батьківщини»,
– заявив п. Мельничук. – Якби це
в повному складі зробили й інші
демократичні сили, ми б створили
більшість. Натомість, представники
ПР тиском, шантажем і залякуваннями перетягнули деяких депутатів
«Батьківщини» та «НУ» на свій бік, і
головою Заставнівської райради став
регіонал.
Так само демократична більшість
могла б утворитися і в Чернівецькій
облраді, але згадувати про «Нашу
Україну» як про дієвого борця за інтереси виборців, вважає В.Мельничук,
«узагалі не доводиться, адже Голова
облорганізації «Наша Україна» Володимир Куліш каже, що його фракція
готова підтримати гідну кандидатуру
на голову облради із середовища
Партії регіонів». Критиці він піддав і
депутатів від «Фронту змін», які «на
перших організаційних сесіях районних рад також створюють більшості з
провладною партією»:
– Тож виникає запитання: «Де
ж їхня опозиційність»? – зазначає
В.Мельничук.
Керівник виборчого штабу ВО
«Свобода» Назар Горук категорично
заявив, що вони жодним чином не
будуть співпрацювати чи підтримувати
Партію регіонів. «Свобода», за його
твердженням – «єдина проукраїнська
опозиційна сила, яка не порушує
своїх обіцянок і не зраджує інтересів
українців».
Нагадаємо, що до органів місцевого
самоврядування на Буковині від «Свободи» було обрано 24 депутати, зокрема, 4 – до облради, 3 – до міської.

Підготувала сторінку
Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
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ТЕПЛО йДЕ! ГОТУЙМОСЯ!

Відглобальногопотеплінняочікуютьдефіцитуводитавтративрожаю
Ясне небо, яскраве сонце і температура +18...
Напоєні теплом і світлом, на деревах з’являються
бруньки, а на городах ніяк не відцвітуть хризантеми
та айстри. Усе б нічого, тільки от за календарем
листопад, а не квітень...
Клімат помітно змінюється. Причому, відчути це
ми змогли ще влітку, коли надворі стояла виснажлива
спека. Потім усі чекали на дощову осінь, а отримали
затяжне бабине літо. Невже все це – перші ознаки
глобального потепління? І чим така зміна клімату
загрожує Чернівецькій області? З такими запитаннями
звернулися до Андрія НІКОЛАЄВА, директора
навчально-наукової геофізичної обсерваторії
Чернівецького національного університету.

Примхи природи?..
– Більшість науковців переконана, що нинішнє потепління
спричинене техногенними чинниками – викидами парникових газів,
– розповідає Андрій Миколайович,
– і пов’язане з надмірною концентрацією вуглекислого газу в атмосфері. Принцип дії такий: промені з
космосу потрапляють на поверхню
Землі і нагрівають її максимум до 80
градусів (десь на Мексиканському
нагір’ї). Тепер земна поверхня сама
починає випромінювати енергію. Ця
енергія – безперервний тепловий
спектр, який в атмосфері цілком
поглинається водою та вуглекислим
газом. Тож виходить, що випромінювання на Землю потрапляє,
а назад уже не повертається. Так
Земля поступово розігрівається.
– Але, Андрію Миколайовичу, складається враження, що
Україну глобальне потепління
найбільше «зачепило» саме
протягом останнього року...
– Насправді це не так. Якщо

говорити про температуру повітря
за окремо взяті роки, то бувало, що
температура повітря влітку перевищувала і 2008-ий, і 2010-ий роки.
Але небезпечно не те, що температура в якомусь окремо взятому
році перевищувала середню норму,
а сама тенденція зростання середніх температур протягом останніх
кількох років поспіль.
Ми побудували графік, на якому
можна чітко відстежити загальну
тенденцію потепління. Наприклад,
від 1876-го до 1987-го року на
Буковині спостерігалася тенденція
до зниження температури повітря.
А від 1988 року в нашому краї почалося стрімке потепління. За цей
період і в Україні середня річна
температура повітря підвищилася
на один градус.
– Це не надто багато… І здається, в такому потеплінні можна знайти й деякі «плюси»?
– Звісно, «плюси» є. Наприклад,
завдяки теплій погоді скорочується
опалювальний сезон і, відповід-

но, заощаджується паливо. Крім
того, є більше часу для виконання
сільськогосподарських робіт. Але,
попри позитивні моменти, маємо
чимало ризиків. Причому, якщо в
цілому світі до глобального потепління почали серйозно готуватися
вже сьогодні, то в нас до цього
ставляться несерйозно.
– Про які саме ризики йдеться?
– Чи не найбільший ризик потепління – дефіцит водних ресурсів.
Річ у тім, що температура повітря
підвищується, а кількість опадів
– зменшується. Від 1925 року Прут
перебуває у маловодній фазі. І, незважаючи на цьогорічний паводок,
жодних глобальних змін не сталося.
Нині спостерігаємо й виснаження
поверхневих вод, а це, в свою чергу, знижує запаси підземних вод,
які постачають якісну воду. Тож
ситуація дійсно-таки загрозлива!

Клімат у Чернівцях
стає некомфортним
– У Чернівцях сьогодні, з огляду
на клімат, уже не так комфортно,
як було 20-30 років тому. Скажімо,
літо було вологішим і не таким спекотним, як, наприклад, цьогоріч,
– зауважує Андрій Ніколаєв. – Внаслідок глобального потепління в
межах Землі змінилася циркуляція
повітряних мас. Улітку до нас надходили повітряні маси з Сахари
і Аравійського півострова, тож
повітря було сухе й гаряче. Нині
ж до нас прийшла повітряна маса
з субтропіків. Пізніше, ймовірно,
її витіснить повітря з Північного
льодовитого океану, яке принесе
із собою похолодання. Є прогнози,

м. Чернівці, р. Прут – майбутнє
що вже за два тижні на Буковині
випаде сніг.
– Виходить, звичні для нас
пори року теж можуть зміститися і навіть переплутатися?
– Принаймні, вже нині зима стає
коротшою, не формуються стійкі
снігові покриви. А весна приходить
усе раніше. Є навіть припущення,
що в Чернівецькій області змінилися напрями вітрів. А вітер – це і
є циркуляція повітряних мас, зміна
погоди.

Запасаймося
теплолюбними
культурами!
– Андрію Миколайовичу, то
чого ж нам чекати від глобального потепління? До чого себе
готувати?
– Найперше, поступово змінюватимуться межі природних зон. Там,
де нині степи, можуть утворитися напівпустелі, а замість лісів – лісостеп.
Найбільше від цього постраждає
сільське господарство. Тому я радив

«ПОГОДА НЕ МОЖЕ БУТИ РУТИНОЮ!»
Не часто сьогодні зустрінеш людину, яка з
таким захопленням говорить про свою роботу, як
Тетяна НЕГАДАЙЛОВА – начальник Чернівецького
обласного гідрометеоцентру. Але життя підтверджує її
впевненість, що наразі люди найчастіше обговорюють
політику й погоду. Отже й ми в традиційному руслі – із
запитаннями про погоду. Листопадове «бабине літо»
– це норма чи аномалія?
– Певною мірою нинішня погода, скажімо так, нетипова…
Але нічого надзвичайного не
відбувається: наприклад, 1967го у першій декаді листопада
температура повітря в Чернівцях
була навіть на градус вищою, ніж
зараз. Тож повоєнних рекордів
ми не побили – хіба в окремі дні.
Просто особливо помітна нинішня
тепла погода на контрасті – після
холодного вересня й жовтня. На
жаль, не збереглося довоєнного
щоденника спостережень: частина
архіву свого часу була передана
Коломийській, Ленінградській та
іншим лабораторіям. Хоча дані
щоденних спостережень збиралися
від 1882-го року…

– Як часто ваша служба помиляється у прогнозах?
– Річна справджуваність наших
прогнозів – 96%. І повірте, навряд
чи є професії, де люди ставляться
до себе суворіше. Для нас несправдження прогнозу – це коли очікували
помірного дощу, а пішов легкий… До
того ж, наша робота – не лише прогноз погоди. До нашої компетенції
належать і пункти хімічних спостережень (досліджуємо забрудненість
довкілля), і запуск зондів до різних
шарів атмосфери, і робота метеорологічного локатора тощо…. Насправді
ж грубі «прольоти» бувають рідко,
адже й мережа спостережень значно покращилася. Хоча люди доволі
часто телефонують стосовно помил-

кових прогнозів в Інтернеті. Там це
трапляється, адже хоч Інтернет-прогнози і базуються на наших вихідних
даних, та для висновків користуються
«голою» розрахунковою програмою,
яка не проходить інженерної обробки. Такі помилки зазвичай виникають
під час різких змін у погоді.
– Якою буде нинішня зима?
– Насправді обласний гідрометеоцентр дає тільки короткострокові
прогнози. Але знаю, що, за даними
столичних гідрометеорологів, наступна зима буде близькою до
норми, хіба що повітря в січні – на
градус теплішим.
– Хто, окрім обивателів, для
яких ваші прогнози є орієнтиром, чи брати із собою вранці
парасольку, користується прогнозами гідрометеоцентру?
– Мабуть, легше відповісти, хто
сьогодні від погоди не залежить…
І промисловість, і сільське господарство надзвичайно залежні від
погоди. Найпростіший приклад:
внесення різних видів добрив вимагає різних погодних умов – одні
добрива будуть ефективними, якщо
після обробки ними буде дощ, інші

– якщо буде суха погода. А пригадую
всі наради під час повеней 2008-го та
цього року: вони починалися з наших
доповідей. Адже ми прогнозуємо
спочатку опади, коли їх ще немає, а
далі – рівень підняття води в річках,
до того ж на гірських річках (знову
ж таки тоді, коли й дощі лише передбачаються!) У таких розрахунках є
подвійна складність – прогноз на прогноз. Отже після політики найчастіше
люди звертаються таки до погоди.
– Чи вистачає у вас спеціалістів?
– Бракує синоптиків та метеорологів. Раніше таких фахівців випускали наш географічний факультет,
Одеський екологічний університет,
кафедра на геофаку в Києві. Середньотехнічний персонал готували
Херсонський та Харківський метеорологічні технікуми. Наразі таких
фахівців не вистачає, адже вони не
є представниками універсальних
професій. Тому йдемо на перенавчання. Найкраще перекваліфіковуються фізики та математики.
Попри все, нам удалося омолодити
колектив і зараз ми маємо дуже
гарну та ініціативну команду.

би вже зараз змінювати технологію
ведення господарства, поступово
переходити на вирощування тих
культур, що не потребують багато
вологи і нормально переносять високі температури повітря.
Уже зараз спостерігаємо деякі
зміни флори і фауни. На нашій
території з’являються більш теплолюбні види рослин і тварин. Якось у
Пруті я зловив «бичка» – рибу, яка
водиться тільки у Чорному морі.
Найнебезпечніше тепло тим, що
його дуже полюбляють різноманітні
бактерії. Вони не вимерзатимуть за
зиму, тож можливі спалахи серйозних епідемій.
– Тепло насувається. І найближчим часом на холод не
варто сподіватися?
– Це дискусійна тема. Одні науковці переконані, що глобальне
потепління триватиме й далі. Інші
твердять, що незабаром тепло зміниться черговим похолоданням. Нам
залишається тільки спостерігати за
примхами природи.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Прогноз на зиму
Зима зі снігом та морозами в
Україні таки буде!
Вона розпочнеться 25 листопада,
повідомив директор Гідрометцентру
Микола Кульбіда.
Адже в них з`явилися більш точні
прогнози на половину місяця, що
залишилася.
– Найтепліші дні вже минули,
– говорить М.Кульбіда. – Від 18 до 24
листопада буде невелике похолодання, до 10-15 градусів тепла. А ось від
25 і до 28 листопада в Україну вторгнеться холодне арктичне повітря.
Температура вночі може знизитися до
5-10 градусів морозу, вдень – до 0-5
нижче нуля. На всій території України,
крім південного заходу, можливий
невеликий сніг. 29-30 листопада
знову трохи потеплішає до 5-0 тепла
вночі, та 5-10 вдень. Як далі – поки
що невідомо…
0

0

0

0

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»
Редакція «Версій» вітає шановних співрозмовників та усіх їхніх
колег із професійним святом – Днем
працівників гідрометеорологічної служби!
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Три запитання... Лесі ФЕДОРЕНКО
Вона полонить своєю
усмішкою, вражає гострим
розумом і влучними
коментарями. Саме вона
зробила популярними
проекти «Панно кохання»
та «Три запитання
мерові». Леся Федоренко
– жінка-легенда, яка
надала особливого
забарвлення буковинським
медіа. Ексклюзивно
для «Версій», у день
працівників телебачення та
радіомовлення, розповіла
про стосунки з Миколою
Федоруком, про друзів і
ворогів та про спілкування з
екс-президентом Ющенком.
У журналістику Леся Федоренко
потрапила випадково. Після закінчення філологічного факультету
ЧНУ працювала мистецтвознавицею
у філармонії. Її першою телеспробою
стала програма «Панно кохання»
на каналі «ТВА». Та згодом Леся
зрозуміла, що, окрім зовнішності,
дикції та харизми, може використовувати свій інтелект, тож незабаром
яскрава ведуча вітальної програми
стала першокласною журналісткою.
Ньюзмейкери знали: якщо Федорен-

ко працює над сюжетом, репортаж
неодмінно буде досконалим – від
підводки до кінцевих слів. Її козир – у
влучності та лаконічності, Леся знає
як і чим зацікавити глядача. Тож вирішила спробувати дістати максимум
цікавої інформації від цієї людини,
обмежившись знаковими та символічними трьома запитаннями.
– Лесю, за 11 років роботи у
програмі «Три запитання мерові» містом ширилися чутки про
про Ваш роман з Миколою Федо-

руком. Можете їх підтвердити чи
спростувати?
– Так, я про них знаю (сміється).
До таких пліток ставлюся з гумором.
Сподіваюся, що Микола Трохимович
– також. Якщо ж відкинути жарти і
чутки, «Три запитання мерові» стали для мене не просто програмою, а
життєвим проектом. Чернівчанам він
заімпонував. На минулих місцевих
виборах 2006-го року прямий ефір
з міським головою розпочався о
22.30 і тривав аж до 2 ночі. Це був
дуже виснажливий ефір. Люди не
переставали телефонувати.
– Розкажіть про свої мрії...
– У 2005-му дуже хотіла взяти
ексклюзивне інтерв’ю у Віктора
Ющенка. Здійснила цей задум під
час сходження на Говерлу. На
підході до вершини на Говерляні
приземлився президентський гелікоптер. Охорона зробила живий коридор так, що до президента майже
неможливо було дістатися. Але ми
з оператором попід ноги охоронців

прокралися до Віктора Андрійовича.
Він обійняв мене за плечі і відповів
на усі запитання.
Також, наче казку, пригадую
свою поїздку до Австрії. Я працювала
над фільмом про чернівчан, які там
живуть. Різдво в Австрії – це щось
неймовірне: ярмарки, Віфлеємський
вогонь на кожній станції метро, запах
гвоздики і кориці, які додають до
глінтвейну...
Про плани та проекти не розповідатиму. Не тому, що забобонна...
(загадково посміхається).
– Чим нині живете, окрім
телебачення?
– Мій син Андрійко долучився до
організації «Пласт». Я почала брати
участь у їхніх акціях, допомагати
організовувати різні заходи... Це все
так затягнуло, що я зрозуміла: треба
«узаконити» свої стосунки з «Пластом». Тож нині маю в штаті власний
гурток – новацький рій «Совенята».
Кілька місяців тому в мене виникли серйозні проблеми зі здоров’ям.
Але робота в «Пласті» дуже допомогла мені триматися в тонусі. Після
цього випадку Андрійко вирішив
стати лікарем, хоча завжди мріяв
бути пожежником.
Леся Федоренко не вміє тримати
зла на людей, своїм життєвим кредом
вважає вислів «Стався до людей
так, як ти хочеш, щоби ставилися
до тебе».
Вона керує інформаційним відділом ТРК «Буковина», займається
громадською діяльністю, виховує
11-річного сина і при цьому виглядає,
як справжня леді. «У жінки має бути
досконалими зачіска і манікюр»,
– вважає пані Леся. Тож щотижня
знаходить у графіку час для особистого перукаря та манікюрниці.
Що б не траплялося в її житті,
якою б виснажливою не була робота,
скільки б заздрості не виникало в
конкурентів, Леся Федоренко за-

вжди усміхнена, впевнена у собі й
цілеспрямована. Такий собі образ
української супер-жінки, успішної,
красивої та інтелектуальної.
P.S. З усіх правил є винятки. Тож,
для читачів «Версій» ми підготували
бонус: «четверте запитання».
Коли я поцікавилася у Лесі про
стосунки з друзями та колективом,
вона пожартувала, мовляв: «у них і
запитай». Я так і зробила.
Оксана Зима, тележурналістка:
Для мене Леся – наставниця у
журналістській роботі, але в першу
чергу подруга. Коли я приїхала жити
до Чернівців, Леся, як ніхто допомагала мені із записами до лікаря, давала необхідні координати, іноді навіть
застосовувала свої зв’язки. Скільки б
я до неї не зверталася, вона завжди
відгукується. Хороша подруга, на неї
можна покластися.
Володимир Антонюк (голова
правління міського благодійного
фонду «Життя заради життя»):
Лесю Федоренко найкраще характеризують два слова: людяність
і професіоналізм. Вдале поєднання
цих характеристик притаманне, на
жаль, небагатьом. Леся – професіоналка, яка працює з людьми і вміє
знаходити слова, що дозволяють
по-новому відкрити (побачити) звичні
речі. Із задоволенням приймаю від неї
запрошення на телеефіри, які вона
веде – це робота з задоволенням!
Ігор Наконечний, активіст
«Пласту»:
Подруга Леся є незамінною частиною нашого пластового гурту в
Чернівцях.
Вона завжди проявляє себе як
надзвичайно активна, життєрадісна
людина. Просто дивовижно, звідки
в неї стільки сил, щоби, виховуючи
сина і працюючи на телебаченні, знаходити час на активне пластування.

Емма АНТОНЮК, «Версії»

бельканто

ФАНАТИІФАНАТКИТЕНОРАГЕРЕЛЛАЇЗДЯТЬЗАНИМУСІМСВІТОМ

Закінчення. Поч. на 2 стор.

Зірки «Ла Скала»
співатимуть у нас
– Мрію зробити щорічний фестиваль. Найкращі зірки «Ла Скала»
співатимуть у Чернівцях і… у Васловівцях. Я обіцяю…
Річ у тім, що філармонія – це як
церква, як храм, де люди моляться
високому мистецтву, співають і гра-

ють серйозну музику. І я сподіваюся,
що кожний артист, який тут виступатиме, буде намолювати й намолювати
тут високий дух мистецтва, дух, що
очищає та облагороджує людей, робить їх мудрішими й добрішими...
– Ви – відомий меценат,
підтримуєте власними коштами
талановитих дітей. Але в Росії. Щоправда, в рідному селі
збудували газопровід... Одне
слово, допомагаєте людям. А
не думали про підтримку наших
юних талантів? Адже Буковина
– напрочуд співучий регіон.
– Із задоволенням. Живемо одне
життя. А багажник туди, де тобі
дається метр на два, ніхто із собою
не забрав. Сподіваюся, що колись
це здійсниться. Я б хотів. Хлопець
я жвавий, можу багато ще чого
натворити. Головне, добре робити
свою справу: чи ти мільйонер, чи
маєш 3 гривні в кишені.
До речі, серед моїх друзів є
багато справжніх меценатів, які до-

помагають дітям, храмам, лікарням.
І вони ніколи не хваляться цим.

Артист світу, а не
однієї країни
– Пане Василю, так про Вас
сказала Генеральний консул
України в Санкт-Петербурзі. І
зауважила далі, що ви – незаслужено тільки Заслужений
артист України. Адже, скажімо,
Кіркоров і Басков – Народні
артисти України. І це тоді, коли
для популяризації української
пісні в світі Ви робите нині найбільше... Та й на ваших афішах
завжди написано: видатний
український співак.
– Так, немає жодного концерту,
на якому я не співав би українську
народну пісню. Як правило, це я роблю на «біс». Нещодавно у мене був
великий концерт у Парижі, в Опері,
під патронатом Саркозі. Наприкінці
співав українських пісень. Люди в

залі, не розуміючи слів, плакали.
Між іншим, на виконання рідних
пісень виходжу у вишиванці. Пригадую, якось був дуже довгий «біс»
і я завершував концерт арією Фігаро
з «Севільського цирюльника».
Уявляєте? Це був перший Фігаро у
вишиванці.
А в Маріїнському театрі на розкладках завжди продаються диски
«Василь Герелло, українські пісні».
Щоправда, їх розбирають миттєво.
– А чи зустрічалися Вам в
Італії наші заробітчани?
– Дуже хотілося б бачити наших
заробітчан у «Ла Скала», а не на
вокзалі, де вони п’ють дешеве вино
з пакетів. Ще ніхто не придумав кращого способу розворушити людську
душу, ніж живий звук концерту.
Комп’ютер геніально відтворює і
людський голос, і звук скрипки.
Але щось таки буде не так, чогось
бракуватиме. І це ЩОСЬ є людським
фактором, людським елементом.
Утім, в Італії співає багато укра-

їнських артистів. Скажімо, на думку
Даніели, українська та італійська
пісні дуже подібні. І це, мабуть,
тому, каже вона, що маємо подібні
серця.
Принаймні, я знаю достеменно,
що Буковина більша навіть за Америку. А знаєте – чому? Бо вона душевніша. І я – ваш, буковинський.
P.S. На цьому можна було б поставити оптимістичну крапку, коли б
не політичний реверанс пана Василя
у бік нинішньої влади наприкінці
концерту. Погоджуюсь, вдячність
повинна бути присутньою, але не
може бути протиставлення «тієї»
і «цієї».
Водночас відчула у землякові
саме нашу буковинську толерантність. Прощаючись із журналістами,
він подякував їм і сказав: «Пишіть
те, що вважаєте за потрібне. Пишіть,
як хочете. А Боженька простить
вас...».

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
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Цитати тижня

«Москаль для мене людина, яка так забрехалася, що вже просто не може нікому
дивитися в очі... Але останні його висловлювання свідчать про те, що він втратив
усяку мораль і совість. Я припиняю будьякі публічні розмови з Москалем, ми з ним
зустрінемось у суді» – народний депутат
від ПР Інна БОГОСЛОВСЬКА пообіцяла
стягнути з соратника Луценка «все до
ниточки» за звинувачення в крадіжці каструль.

«Я навіть в реанімації була з комп’ютером. Як сказав мені один з медиків-професорів, людина може робити все, що їй
хочеться, це лише сприяє одужанню. Я
написала повість «Червона Атлантида»
– заступник глави Адміністрації Президента
Ганна ГЕРМАН у лікарні встигла написати
книгу.
Це книга про трьох сильних жінок.
Сюжет починається ще за радянських
часів і триває в наші. Вони переживають
і щастя, і нещастя, і якось дають собі раду
з цим… Наразі авторка вичитує рукопис.
Десь до кінця місяця він потрапить до
видавництва.
За словами самої Герман, образи головних героїнь збірні і не стосуються її особистої біографії. Літературною творчістю
Герман займається не вперше: 2003-го вийшла збірка її новел «Піраміди невидимі».

«Книга декана юридичного факультету
Національного університету ім. Шевченка
Івана Гриценка містить «крамольні» речі:
за його підручником, росіяни та українці
етнічно та генетично відрізняються» – глава
Міносвіти Дмитро ТАБАЧНИК про зняття з
книги «Історія українського права» статусу
навчального посібника через «проукраїнське» висвітлення науки.
– Там є кілька речей, які викликають
острах у будь-якої нормальної людини. Там
написано про те, що росіяни і українці відрізняються розумово, етнічно та генетично.
Там йдеться також, що в Росії ніколи не
було права і багато чого іншого, – зазначив Табачник.
– Будь-який автор має право на будьякі погляди. Ми зробили тільки одне-єдине:
відкликали з цього підручника гриф «навчальний посібник для ВНЗ», – уточнив
Табачник.
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ГОЛОВНА ЯЛИНКА В ГЛАМУРІ ЦУКОР ПОВЗЕ ДОГОРИ

15 грудня на Майдані завершать установлення ялинки.
За традицією, вона засяє напередодні дня Святого Миколая 18
грудня. В неї буде 2 відмінності
від попередніх: іграшки з СРСР
і каміння від Сваровскі. У попередні роки іграшки були з картону, а більшу частину прикрас
складала реклама інвесторів
ялинки. Цьогоріч, незважаючи
на проблеми з бюджетом, ялинку вирішили «огламурити».
– Головна ідея – ретроялинка. На ній будуть і ялинкові
кульки зі скла, і картонні іграшки а-ля 50-ті роки, – розповів голова комісії Київради з культури
Олександр Бригінець.
Окрім іграшок-кроликів

Ціни на цукор в Україні можуть зрости, – повідомляє сайт
Мінекономіки:
– Внаслідок тривалого зростання світових цін на цукор існує
ризик відновлення зростання
внутрішніх цін, – йдеться у повідомленні.
За даними Мінекономіки, від
травня на світових ринках спостерігалося зростання цін на цукор. У

травні-жовтні ціни на білий цукор
на Лондонській біржі підвищилися
на 57,1% до $730,3 за тонну, на
цукор-сирець на Нью-Йоркській
біржі – на 90,1% до $632,9. Внутрішні споживчі ціни на цукор за
підсумком січня-жовтня зросли
на 16,2%, ціни виробників – на
17,2%. Оскільки власного цукру
Україна майже не виробляє, доводиться залежати від імпортерів.

ЗНИЗУ – ДОРОЖЧЕ

СИР ЗДЕШЕВШАЄ?

Союз молочних підприємств
заявляє про зниження виробниками цін на сир на 10-20%.
Про це повідомив голова ради
директорів Союзу Вадим Чагаровський. Зниження відбулося
від 10% до 20%, залежно від
виробника. Чагаровський уточнив, що йдеться про відпускні
ціни виробника, і зазначив, що

в роздрібних мережах ціна на
сир зменшиться впродовж 2-х
тижнів. При цьому подальшого
зниження цін на тверді сири та
вершкове масло не буде.
Щодо цін на молочну продукцію з незбираного молока,
Чагаровський прогнозує підвищення у межах 5% до кінця
року.

СКАЖЕНІ АТАКУЮТЬ

цифри тижня

$5,3 млрд. переказали цьогоріч
українські заробітчани своїм родинам. Це
на 2 млн. більше, ніж торік, коли була
криза. Це більше, ніж наш річний дохід
від експорту зерна ($4 млрд.). Найбільше
грошей надійшло на батьківщину з Росії
– $1,25 млрд., зі США та Польщі –545 і 450
млн. відповідно.
Водночас Україна посідає 11-е місце і
за імміграцією. За даними Світового банку
за 2010 рік, у нас зареєструвалося 5,3
млн. іноземців переважно з Росії, Білорусі,
Казахстану.

(2011-й за китайським гороскопом – рік Кролика), ялинку
прикрасять іграшками з національною символікою, зробленими зі скла.
– На головній ялинці країни
будуть присутні національні
мотиви. Зараз роблять великі
світлодіодні кола з національною символікою і народними
орнаментами. Загалом використають 80 орнаментальних
мотивів, – зазначив Бригінець.
Цьогоріч ялинка, як і торік,
буде натуральною – з 1600-2400
сосонок. Щоправда, новорічне дерево не буде крутитися:
механічну конструкцію задля
безпеки треба реконструювати,
а на це немає грошей.

На Житомирщині сказилися
тварини і люди. Принаймні, з
діагнозом «сказ» в області вже
19 осіб. На карантин закриті
3 села. Ветлікарі кажуть: у
всьому винні лисиці.
За словами фахівців, за
нормами в лісі має мешкати

1 лисиця на тисячу гектарів.
Якщо більше, починається
епідемія сказу. Хворі лисиці
стають безстрашними, кусають
домашніх тварин, а ті – людей.
У цій місцевості норма перевищена уп’ятеро, тож мисливці
взялися за рушниці. Якщо
чисельність лисиць не скоротити, епідемія сказу неминуча,
запевняють мисливствознавці.
Тож на рудих полюють загоном.
Уже відстрелили 56 хижаків.
Щоби зацікавити мисливців, за
вбиту тварину платитимуть 50
грн. Загалом на приборкання
сказу з місцевих бюджетів виділили майже 50 тис. грн.

Держадміністрація залізничного транспорту України розглядає можливість диференціації
цін на верхні і нижні полиці у
потягах.
Як повідомив заступник
гендиректора «Укрзалізниці»
Леонід Лобойко, планується
зробити ціни на проїзд на нижніх

полицях трохи більшими, ніж на
верхніх.
Лобойко додав, що можна
розглянути також питання про
диференціацію цін між поїздами,
які мають кондиціонери, і потягами без системи кондиціонування.
Однак поки що ці нововведення
на стадії пропозицій.

ЗАБЕЗПЕЧИМО ПЛАНЕТУ
ТЕРМОМЕТРАМИ…
Екологічна громадська організація «Жива планета» опублікувала топ-5 найбільш небезпечних
виробництв в Україні. Очолив
перелік Калуський калійний завод
«Оріана». За словами захисників
природи, якщо отруйні відходи
цього заводу потраплять у Дністер, катастрофа буде не меншою,
ніж в Угорщині.
На другому місці чорного списку
екологів – Кохавинська паперова
фабрика у Львівській області.
Якщо її відходи потраплять у річку
Стрий, вони отруять воду в усьому
регіоні.
На третьому місці – металургійний комбінат «Азовсталь», який
викидає відходи від переробки
нафтопродуктів просто в Азовське
море. Четверте місце дістало-

ся комунальному підприємству
«Городводхоз» у Кременці на Тернопіллі, яке зливає стоки каналізації
у місцеву річку.
Завершує п’ятірку найбільш
екологічно небезпечних підприємств київський завод «Радикал». У
центрі столиці розміщена величезна
кількість ртуті: якщо розділити її на
жителів усієї планети, кожному дістанеться по 2 термометри.
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НАЙВПЛИВОВІШІ ПОЛІТИКИ ОБАМА НА СЕКС-ФЕСТІ

Глава КНР Ху Цзіньтао очолив
список наймогутніших людей світу, складений журналом «Forbes».
Глава КНР відтіснив на друге місце
торішнього лідера Барака Обаму.
На третьому місці – король Саудівської Аравії Абдалла ібн Абдель
Азіз Аль Сауд.
Російський прем’єр Володимир Путін зайняв четверту
позицію. Глава римо-католицької
церкви Бенедикт XVI посів п’яте
місце, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель – шосте.
На сьомому – прем’єр-міністр
Великої Британії Девід Кемерон.
Голова Федеральної резервної
системи США Бен Бернанке посів

восьму позицію, голова правлячої
партії «Індійський національний
конгрес» Соня Ганді – на дев’ятій.
Замикає десятку найбільш могутніх людей Білл Гейтс, засновник
«Microsoft».
До переліку потрапили також
президент Росії Дмитро Медведєв (12 місце) та віце-прем’єр
російського уряду Ігор Сечін (52
місце). Українців у цьому рейтингу
немає. Останнє, 68 місце в списку відведене засновнику сайту
«WikiLeaks» Джуліану Ассанджу.
Оприлюднені ним в Інтернеті
секретні документи неодноразово
збуджували широкий резонанс
у світі.

У китайському Гуанчжоу відбувся Фестиваль сексуальної культури,
де були представлені товари, призначені для любовних утіх. Серед
іншого кореспонденти китайських
державних ЗМІ виявили гумову
ляльку із зовнішністю американського президента Барака Обами.
Надувний Обама – в синьому
костюмі з червоною краваткою і
тримає прапор США.

Виставка в Гуанчжоу доступна
тільки для повнолітніх. За вхід треба
віддати 30 юанів ($3).
Скандальна знахідка спричинила шквал відгуків у китайському
Інтернеті. Дехто обурюється низькою якістю виробу, зазначаючи, що
президент США гідний найкращої
гумової моделі, а дехто цікавиться,
чому б не зробити ляльку Мао
Цзедуна?

хлопці).
Засновниця агентства Катка
Копецкі розповіла, що зазвичай
такими послугами користуються
зайняті люди, яким ніколи прибирати вдома.
– Ніхто не любить прибирати,
натомість усі люблять роздивлятися гарні тіла. Спостерігати
за напівголою людиною, що
прибирає твій будинок – це
чудовий спосіб розслабитися,
– висловила свою думку дівчина.
Катка підкреслила, що її компанія не надає клієнтам послуги
сексуального характеру.

НАЙПОТВОРНІША В СВІТІ

Американські соціологи оприлюднили у британській газеті «The
Daily Mail» рейтинг найбезглуздіших
відмовок, які працівники вигадували для своїх босів:
1. Бос, курка напала на мою
матір.
2. Я грав у боулінг і мої пальці
застрягли в кулі.
3. Я зважився на пересадку
волосся, але раптом усе пішло не
так, як планувалося.
4. Я так стомився, що заснув за
робочим столом, вдарився головою
і пошкодив шию.
5. Шеф, ви не повірите, але до
мого будинку увірвалися корови і
мені довелося викликати страхового
агента.

6. Я знаю, це звучить безглуздо,
але моя подруга запустила дзигою
у вікно їдальні.
7. Я не зможу сьогодні прийти:
моя нога застрягла у сміттєпроводі.
8. Вибачте, але сьогодні я не
відчуваю себе достатньо розумним
для того, щоби працювати.
9. Мені так незручно, але я
повинен терміново скосити траву
на подвір’ї, інакше мене оштрафує
Асоціація домовласників.
10. Тут таке: я обпік рота гарбузовим пирогом...
11. Я плавав на моторному човні
озером Ері, у мене закінчився бензин, і канадські прикордонники відбуксирували мене на свій берег.

НОВІТНЯ «КАМАСУТРА»

Науковці новозеландського
Національного інституту води
та атмосфери зібрали понад 30
тис. зразків мешканців морів під
час останнього перепису. Одну
з тварин через рожевий колір і
маленькі, схожі на свинячі, лапи
назвали морською свинею. Вона
живе глибоко під водою. Завдяки
своїй «красі», це створіння отримало титул найпотворнішої живої
істоти в світі.
Довкола низу тулуба худоборослини, як ще її називають,
розташовані «ноги». Ці відростки можна назвати й «руками»,

оскільки вони слугують тварині
для передачі їжі до роту. Їдять
морські свині виключно органіку,
яку знаходять у морі, чи те, що
впало на дно з поверхні океану.
Морські свині поміщаються
на долоні дорослої людини. Вони
класифікуються як голотурії з
ряду голкошкірих, – їх називають
ще «морськими огірками». «Свині» мешкають поруч з молюсками,
морськими зірками, коралами,
губками та морськими їжаками
і розповсюджені на рівнинних
глибинах Атлантичного, Тихого
та Індійського океану.

Цитати тижня

«Успіх Грузії у будівництві сучасної
держави в Кавказькому регіоні – найбільший кошмар для наших недоброзичливців»
– президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ
про грузинсько-російські стосунки.
– Для росіян грузини – найнезалежніше
мислячий народ, який нині створює державу, що є ефективнішою та успішнішою, ніж
їхня. Це найбільший кошмар, який вони
тільки могли б уявити, – заявив Саакашвілі.
– Ми є європейським, демократичним Сінгапуром. Оскільки Грузія змогла, це зможе
і весь Кавказ – це найбільша катастрофа,
яка може їм наснитися, – додав він.
«Перемогти Аль-Каїду неможливо, загроза нападів з боку ісламістів збережеться

ЯК НЕ ПІТИ НА РОБОТУ

ГОЛІ ПРИБИРАЛЬНИКИ
Студенти Карлового університету Праги відкрили агенцію
з прибирання квартир, головна «фішка» якої – усі роботи
голяка. За словами засновниці
компанії, вони з друзями вирішили відкрити таку агенцію,
коли втратили роботу через
фінансову кризу.
Вартість послуг компанії
– 170 євро на годину. Клієнт
може вибрати рівень оголеності
працівника: прибиральник може
приїхати на виклик у білизні,
топлес або зовсім голим. У штаті
агенції 15 осіб (і дівчата, й
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У Великій Британії готують нове
видання староіндійського твору
«Камасутра». Замість звичного
ілюстрованого гіда з мистецтва кохання читачі побачать тільки текст,
до якого, до того ж, додали розділи
про стосунки.
Книга вийде в лютому 2011-го.
Її автор – індійський дослідник і
один з провідних перекладачів санскритських текстів А.Н.Д. Хаксар.
Новітню «Камасутру» представляють як «життєвий гід для сучасних
чоловіка й жінки».

Нове видання буде не ілюстрованим альбомом, як завжди,
а книгою кишенькового формату
виключно з текстом. У видавництві
її анонсують, як «високоякісну» інструкцію, яка «охоплює всі аспекти
кохання і стосунків».
Нові розділи будуть присвячені
таким темам, як «Воно того варте?»,
«Яких дівчат варто уникати», «Чому
до жінок пропадає інтерес?», «Як
позбутися його», «Легкі жінки»,
«Що робити і чого не робити»
тощо.

протягом найближчих 30 років» – командувач британської армії генерал Девід
РІЧАРДС про боротьбу з міжнародним
тероризмом.
– Замість того, щоби намагатися розгромити радикальні ісламістські організації,
Британія повинна працювати над тим, щоби
запобігти нападам на власних громадян.
Війна з ісламістськими організаціями
принципово відрізняється від війни, в якій
перемога досягається взяттям під контроль
ворожої столиці. Найкраща зброя в боротьбі
проти Аль-Каїди – освіта й демократія.

цифри тижня

1 тисячу євро отримав 62-річний Педро Сорія Лопес, безробітний громадянин
Еквадору, за здатність заснути в будь-який
момент і гучне хропіння. Лопес став переможцем конкурсу, що відбувся в одному з
торгових центрів Мадрида, організованого
Національною асоціацією друзів сієсти.
Ентузіасти стурбовані тим, що народний
іспанський звичай денного сну все більше
здає позиції під натиском стрімкого сучасного життя.
Протягом 9-ти днів 360 добровольців на
20 хв. розташовувалися на диванах, надівши на зап’ястя вимірювачі частоти пульсу,
що дозволяли визначити, спить людина
чи прикидається. Очки нараховувалися за
швидкість засинання, гучність хропіння,
оригінальність пози та одягу.
Лопес не мав рівних за двома показниками: він заснув через 3 хвилини, моргнувши перед цим не більше сорока разів,
і хропів з гучністю 70 децибел.
$500 коштує «стандартне весільне
татуювання» золотом. Компанія «Precious
Skin» з ОАЕ запатентувала новий вид
татуювань за допомоги найтоншої золотої
або платинової фольги, які пропонують
нафтовим шейхам в Еміратах до значних
подій та сімейних свят.
Тату роблять у розкішному готелі
«Бурдж ель-Араб» за 10 хвилин. Найдешевше, із золота, коштує $50, з платини
– $100.
В Росії також робляться татуювання із
золота, але тільки тимчасові, на 5-7 днів.
У цьому сезоні пропонуються три колекції:
«Первісні візерунки», «Метелики» і «Хна».
Вартість будь-якої колекції – 3000 рублів
(майже 780 грн).
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Щоби лікуватися, треба мати залізне здоров’я...
Наша рідна вітчизняна безкоштовна медицина
давно перестала бути безкоштовною – це вже ні
для кого не секрет. А про те, що лікарі мають бути
ввічливими й уважними до пацієнтів, говорити чомусь
взагалі не прийнято. Вважається, що співчуття та
турбота про хворого мають бути закладені в лікареві
якщо не генетично, то принаймні за роки навчання в
медінституті. Як насправді в поліклініках ставляться до
хворих, розповідають прості чернівчани. Прізвища свої
вони не називають (хоча редакція їх знає), боячись,
що «тоді лікарі нас взагалі за людей не матимуть і
поводитимуться ще гірше».

Скільки триває
«п’ятихвилинка»
– Мою дільницю обслуговує відділення поліклініки №2, що на вул.
Комарова, – розповідає пенсіонерка
Марія Петрівна. – До лікарів доводиться звертатися часто: то серце,
то суглоби – вік такий. Проте, аби
лікуватися треба мати здоров’я:
черги в поліклініці просто «космічні». Та ще й у лікарів часто бувають
так звані «п’ятихвилинки», які
можуть тривати півтори-дві години.
Іноді до «п’ятихвилинки» додається
чай-кава, тоді у відвідувачів шансів
потрапити на прийом не залишається, бо потім лікарі повертаються
до кабінетів і повідомляють: «прийом закінчений». Тут же згадують і
маленькі зарплати, власне здоров’я
лікарів, якого «на всіх не вистачає»
і «примхи» хворих. А якщо в когось
справді серйозний випадок, дитину
малу нема з ким залишити чи з роботи важко відпроситися? А коли ще й
обов’язкові медогляди запровадять,
доведеться о шостій ранку приходити, аби потрапити до лікаря.
Коментар завідувача відділенням Володимира МЕЛЬНИЧУКА:
– Це все неправда! Не може
бути в нашій поліклініці таких
довгих зібрань. П’ятихвилинки у
нас проводяться об 11 або о 16-ій
годині і не довше, ніж на 15 хвилин.
Це вимушений захід, бо в одному
кабінеті дільничні лікарі працюють
у 4 зміни, та й черги насправді
великі. Треба ж мені колись доводити до відома підлеглих потрібну
інформацію. Чай-кава – це взагалі
виключено! Щоправда, іноді приходять представники медичних фірм

пропонувати свою продукцію і тоді
ми дозволяємо собі каву, але не
більше, ніж на 5 хвилин. Повірте,
засідати годину неможливо: люди
починають обурено стукати у двері.
Вибачте за подробиці, але лікарі
навіть до туалету ходять на кілька
хвилин мало не під розпис.

У лікуванні головне
– семінари
– Нас обслуговує поліклініка
№3, що на «Кварці», – ділиться наболілим інвалід Іван Михайлович.
– Складається враження, що графік
роботи і реальні години прийому тут
– це різні речі. Наприклад, аналізи
теоретично приймають від 8 до 10
ранку, але бувають такі дні, коли
лаборанти, не поспішаючи, приходять навіть о 8.20. Здати кров з
пальця, не простоявши в черзі, – це
фантастика.
Інша проблема хворих – застати
лікаря на робочому місці. Телефонуєш до реєстратури, кажуть: «Лікар
на прийомі». Приходиш – «цілуєш»
закриті двері. Запитуєш, чому
лікаря немає, а тобі в реєстратурі
відповідають: «А що ми зробимо?».
Іноді так триває день-два, а іноді
– тиждень.
Коментар головного лікаря поліклініки Павла КОЦЮБАНА:
– Справді, випадки, коли лікарів на роботі немає, трапляються.
Останнім часом почастішали семінари для так званих «вузьких
спеціалістів», про які заздалегідь не
попереджають. Проводить їх управління охорони здоров’я. Наприклад,

сьогодні зранку гастроентеролог
прийшла на прийом і змушена була
бігти на семінар. Минулого тижня
так було з офтальмологом, позаминулого – з кардіологом. Крім того,
нам довелося скоротити лікарські
ставки: ЛОР-лікарі мали 3 ставки,
залишилося 1,5, окуліст – було 2
стало 1,5, уролог і травматолог
– було по 2, залишилися по 1.
Відповідно, довелося коригувати
графіки прийому: раніше два лікарі
приймали фактично протягом цілого
робочого дня, а нині лише по півдня,
або ж не кожного дня. Розумію, що
люди обурюються, але ми мало чим
можемо зарадити в цій ситуації.
Що ж до роботи лабораторії, то
особисто мені ніхто не скаржився,
але я перевірю вашу інформацію.
Якщо вона підтвердиться, то винні
будуть покарані. І взагалі, я на
роботі щодня від 8.30, тому коли
пацієнти хочуть поскаржитися,
нехай ідуть просто до мене або до
заступника з медичної частини.

Не назвешся – не
повірять, а назвешся
– «пошлють»?
У Головному управлінні охорони
здоров’я нам повідомили, що міські
комунальні поліклініки підпорядковуються чернівецькому міському
управлінню охорони здоров’я.
Заступник начальника згаданого
управління Любов БАБАЄНКО підтвердила, що семінари справді
з’їдають купу робочого часу:
– Лише минулого тижня я
особисто побувала на 5 таких
семінарах, тож на робочому місці
була рідко. Ці семінари організовує
головне управління і повідомляє
про них за день-два до проведення, тож сповістити всіх буває
важко і не виключена відсутність
лікарів на роботі. Але біля реєстратури обов’язково має висіти
оголошення про те, коли і чому
прийому не буде.
Що ж до інших претензій, то
чому хворі звертаються до газети, а
не до нашого управління? Вони просто бояться або кажуть неправду.
Чому скаржники не називають своїх
прізвищ? Анонімні скарги, зокрема
ті, про які ви говорите, ми розглядати не будемо. Та й взагалі, може

ви – то зовсім не ви. Чому я маю вам
вірити? (розмова відбувалася телефоном – ред.). Передайте вашим
читачам, що ми не залишаємо без
уваги жодного зауваження, якщо
воно не анонімне.
Замість підсумків щодо ефективності скарг до начальників від
охорони здоров’я, наведемо розповідь молодої мами Олени:
– Наш район обслуговує поліклініка №1 на вул. Шкільній.
Одного разу прийшла на прийом
до дільничного лікаря, а та саме
була на лікарняному. Колега,
яка її замінювала, поводилася зі
мною нахабно. Не витримавши, я
поскаржилася керівництву. Вочевидь, бесіду з лікаркою провели
серйозну, але... «Корпоративна
солідарність» медиків сильніша за
будь-які скарги. Тепер, коли я або
члени моєї родини приходять до
поліклініки, дільнична лікарка...
просто відмовляється нас обслуговувати, нічим не мотивуючи. Що

я виграла від скарги начальству?
Нічого...
Додамо лише, що в пані Олени
є певні важелі, натиснувши на які,
вона може певним чином вплинути
на ситуацію. Але ж більшість чернівчан – пересічні громадяни, які
повністю залежать від примх поліклінічних медиків. Думаємо, люди
мають більш нагальні справи, аніж
оббріхувати лікарів задля власного
задоволення. Зрештою авторка
матеріалу сама проходила огляд
вузьких спеціалістів у поліклініці
понад 2 тижні, ставши жертвою
чергових семінарів. Невже цього
міському управлінню охорони здоров’я недостатньо?
Що ж до анонімності скарг,
хочеться вже вкотре (!) зауважити:
коли змінимо суспільну свідомість,
тоді зміниться й ставлення зверхників до нас. Тож поважаймо й любімо
себе, тоді й інші ставитимуться до
нас з повагою!

Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

а ви знали?

30 цікавих, але маловідомих фактів про все-все!
Чоловіки, що не можуть
контролювати сміх, не здатні контролювати сексуальне збудження.
Миші насправді не люблять
сиру.
Щоби покінчити життя самогубством з допомогою марихуани,
людині треба встигнути викурити 680
кг «травки» за 14 хвилин.
Чоловічі піджаки застібаються
зліва направо через те, що так
зручніше діставати гаманець з лівої
внутрішньої кишені.
У Сінгапурі оральний секс заборонений і карається десятьма роками
позбавлення волі або штрафом до 10
000 євро.

У Стародавній Греції жінок не
допускали на спортивні змагання, бо
чоловіки виступали голими.
Стародавні римляни використовували сечу людини у складі зубної
пасти.
На 80 відсотках фотографій,
розміщених в Інтернеті, зображені
голі жінки.
Маса середньостатистичної хмари
– приблизно мільйон тонн.
Від початку фен-шуй був мистецтвом прикрашання могил.
Кожну хвилину оператори мобільного зв’язку заробляють $812000
за рахунок SMS.
В аеропорту Глостершир (Англія)

для того, щоби прогнати птахів зі
злітно-посадкових смуг, вмикають
пісні Тіни Тернер.
Пінгвін може стрибнути на три
метри у висоту.
Людське тіло містить достатньо
води, щоби наповнити 38-літрову
баклажку.
Ліва рука середньостатистичної
людини виконує 56% натисків клавіш
під час друкування тексту.
Змії мають два статеві члени.
З огляду на будову молекули,
вода насправді набагато сухіша,
ніж пісок.
Від 1898 до 1910 року героїн
продавався як заміна морфіну і ліки

від кашлю для дітей.
У словниковому запасі людини в
середньому 5-6 тис. слів.
Бабусю Леонардо Ді Капріо звали
Олена Смирнова.
У 18 столітті знак оклику називали «крапкою здивування».
За життя людина виробляє стільки слини, що її вистачило б на 2
великих басейни.
Близько 12% зрячих людей
бачать тільки чорно-білі сни. Решта
бачать сни «в кольорі».
Лише 10% населення планети
шульги (ліворукі). 89% – праворукі,
а 1% не має рук.
Еротофобія – нав’язливий страх

або відраза до статевого акту.
Серце білого кита завбільшки з
«Фольксваген Жук».
Регулярний секс тричі на тиждень
допомагає людям виглядати молодше
на 7-12 років.
Щодня людина втрачає 100000
клітин мозку.
Мерлін Монро потерпала в дитинстві від важкого заїкання. Але вже до
16 років вона самостійно впоралася з
ним без допомоги фахівців.
Нігті на пальцях рук ростуть
приблизно в 4 рази швидше, ніж на
ногах.

Підготувала
Емма АНТОНЮК, «Версії»
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молодіжні

Версії

ГероїнашогочасуабоДобацинізму
Вони диктують «правила гри» для молодого
покоління. Їхні обличчя зображені на футболках ваших
дітей, їхні фрази стали афоризмами, вони увійдуть в
історію мас-медіа та літератури, як потужні постаті, що
стали героями епохи.
«Версії» презентують топ-10
людей, які формують ментальність
саме українських підлітків. Мікс
всесвітньовідомих легенд і українських героїв – усіх, хто своєю
діяльністю безпосередньо впливає
на характер молодих українців та
українок.
10 місце: Емі Вайнхауз

Тетяни Толстої, найбагатший дизайнер на теренах колишнього СНГ,
лайливий нахаба, Лєбєдєв підкорив
світ своїм оригінальним баченням
дизайну. Він – один з перших асів,
який за мільйони доларів почав
робити дизайн цілих міст! Сторінка
Артемія Лєбєдєва в ЖЖ має мільйони читачів і є однією з найбільш
рейтингових у «Live Journal».

ця, співачка, журналістка. «Люди
п’ють, жінки танцюють», «Кожний,
хто сміється з українських слів
штибу «краватка» чи «кватирка»,
автоматично потрапляє у розряд
безнадійних дебілів!», «Життя собі
просто йде. Правда, інколи воно
просто йде на х**». Ці та багато інших висловлювань скандальної Карпи злітають з уст стотисячної армії
молодих поціновувачів літератури.
До речі, нещодавно Ірена Карпа
народила доньку. Та, не зважаючи,
на це, вже за кілька тижнів у Львові
відбудеться концерт її гурту.

«крилатими»: («Спеціальне пояснення для дітєй пріроди», «Лєбєдь
красівий, як лєбєдь, а обізяна, як
обізяна», «Купатися чи не купатися...») Подерв’янський – живий
класик, геній «стьобу», гульвісаінтелектуал, невиправний цинік.
4 місце: Сергій Жадан
Один з найкращих українських

поетів. У Жадана закохані молоді українські інтелектуали і юні
харківські (і не тільки) дівчатка, з
якими, подейкують, молодий Жадан
дуже любив крутити недовготривалі
романи. «Як сказав Христос, розкинувши руки, «Я ще повернусь,
суки»! – Такий він різкий і дотепний,
Жадан.
3 місце: Земфіра
Єврейка, алкоголічка, наркоманка та пройдисвітка, Вайнхауз
стала «грозою» усіх британських
вечірок, наркодиспансерів і в’язниць. Образ різкої, незграбної, але
неймовірно талановитої та стильної
Емі став культовим для світової
поп-культури загалом і молодих
поціновувачів поп-джазу зокрема.
Вона ламає стереотипи, ігнорує
правила і цинічно реагує на усі зауваження критиків. Вайнхауз стала
іконою особистої незалежності,
опору і геніальності.

9 місце: Артемій Лєбєдєв
Скандальний син журналістки

8 місце: Віктор Пєлєвін
Пєлєвін не роздає інтерв’ю, не
фотографується, не спілкується з
читачами. Його загадкова постать
обросла плітками, загадковими фактами, непідтвердженими історіями.
Пєлєвін – геній пост-модернізму,
творчість якого важко конструктивно окреслити (звичайно, якщо ти не
літературний критик). Великий плюс
Пєлєвіна в тому, що він годиться для
будь-якої читацької аудиторії: від
юних неформалів до дорослих книголюбів. Універсальний, пафосний,
загадковий....

7 місце: Ірена Карпа
Карпа – українська письменни-

6 місце: Барт Сімпсон
Часом аж надто відвертий, самовпевнений, дотепний хлопчак на
скейті побив рекорди за кількістю
цитат і зображень на одязі. Сімпсон
молодший став брендом через влучне висміювання суто американської
моделі життя. Максимум цинізму
– мінімум інтелекту, Барт і досі
залишається зразком для багатьох
тінейджерів.
5 місце: Лесь Подерв’янський

Цинічний, дотепний і саркастичний письменник, чиї вислови стали

Вона увірвалася в наше життя і
тепер майже жодна молода людина
не уявляє своєї юності без музики
Земфіри. Її фрази, міміка, рухи,
тембр голосу міцно закарбувалися
в нашій свідомості. Земфіра Рамазанова «виховала» водночас кілька
поколінь, які закохалися в деталі
її текстів, мелодичність музики,
гостроту характеру.
2 місце: Том Йорк
Британський музикант, вокаліст
гурту «Radiohead», до 6 років страждав від недуги – паралічу правого
ока. Тож все дитинство майбутня

легенда потерпала від болючих і
складних операцій.
Йорк упізнаваний завдяки своєму характерному голосу, вібрато,
частому застосуванню фальцету,
вмінню брати й витягувати дуже
високі ноти.
1 місце: Доктор Хаус

Дитя 21 століття. Істинний геній цинізму. Персонаж, у якому
максимально вдало поєдналися
високий інтелект, неперевершені
професійні здібності, небанальна
сексуальність, гостре почуття гумору, стійкість і, як би не дивно це
звучало... прихований стриманий
гуманізм. Лікар Грегорі Хаус зайняв
належну нішу в нинішній медійній
культурі. Найдивніше, що зробив
це достойно, – а це рідкість для сучасних серіалів. Розум, дотепність,
ну і звичайно ж, – цинізм!
Тож не важко помітити, що всі
«герої нашого часу» – невиправні
циніки. Доба цинізму? Суспільство
стоїть на порозі висміювання старих
правил. Якими будуть нові, залежить... на жаль, не від нас, а від
того, чим «нагодують» наш мозок
завтра. Аналізуйте, панове! І не
здавайтесь!!!

Емма АНТОНЮК, «Версії»

Влада заохочує лицемірів?
«...Живіть у холодних гуртожитках, отримуйте
мізерні стипендії, платіть хабарі, і... нехай тепле осіннє
сонечко зігріває ваші юні серця» – приблизно так
виглядало привітання для студентів із «професійним»
святом.
Нагородження найкращих студентів розпочалося з екскурсу в
історію: голова управління освіти
ОДА Михайло Бауер оповів юнакам
та юначкам і про застреленого чеського студента, і про акції протестів, і
про студентські гуртожитки в облозі.
Згодом слово надали заступнику
губернатора Георгію Галицю:
– Це свято, тож не буду говорити
про проблеми, – з ходу порадував
студентів пан Галиць.
Далі – слова про щастя, здоров’я, осіннє сонце та молоді сер-

ця, як воно прийнято на кожному
святі.
Потім перший проректор ЧНУ
Іван Петрищенко хвалився передовими технологіями і бідкався, що
«стежка до бібліотеки бур’янами
заросла». Втім, існує зв’язок між
цими закономірними процесами, бо
ж якщо в університеті з’являються
комп’ютери й Інтернет, чи, як каже
пан Петрищенко, «передові технології», то, маючи доступ до міліардів
електронних книг, студенти рідше
навідуються до книгозбірні.

Кульмінація свята настала,
коли до слова запросили студентку 4-го курсу БДФА Олену
Чернявську. Із неприхованим
хвилюванням дівчина проголошувала завчену «слово в слово»
банальну промову про «суспільні
досягнення» і «високий ступінь
свідомості».
– Дане свято зближує студентів
усіх факультетів, – сказала вона.
З цим я згодна на всі 100%,
адже святкуватимуть усі як один,
голосно та «феєрично».
І хоча під час промови усі
Оленині «колеги» нервово подивлялися на годинники, наприкінці
«народ» «віддано» зааплодував.
Після закінчення заходу та нагородження студентів трояндами
стогривневими преміями, спробу-

вала поспілкуватися зі свідомою
Оленою Чернявською.
– Самі готували промову? – спитала я.
– Так, звичайно, – зашарілася
дівчина.
– А чому не запитали у чиновників про хабарництво в освіті, мали ж
таку рідкісну нагоду?
– Ну, це ж свято, – зніяковіла
Олена, яка явно не чекала такого
запитання.
– А коли ж, як не цього дня,
говорити про стипендії, гуртожитки,
якість освіти? – повела далі.
– В інші дні, напевно...
– То вас все влаштовує?
– Ні, є багато проблем, – і тут
дівчина пригадала і бажані премії,
і стимуляцію до навчання… Тільки
віч-на-віч, не на публіку.

– Як святкуватимете? – не
змогла втриматися від «пікантної»
теми.
– В «Егоїсті» вечірка буде, – підбадьорилася дівчина.
– Це та, де напівгола жінка на
плакаті?
– Але це ж лише на плакаті…
– дівчина зімітувала нагальні
справи і за кілька секунд зникла
з поля зору.
А ми повертаємося до початку
– екскурсу в історію свята: зародилося воно, коли чеські студенти
під час німецької окупації влаштовували небезпечні демонстрації,
внаслідок яких загинув їхній побратим. Тоді все обходилось без
лицемірних промов і розпусних
вечірок…

Емма АНТОНЮК, «Версії»
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Cільськатаміськамедицина–нашалькахтерезів

або Чому мешканці Драчинців
віддають перевагу своїм, а не чернівецьким медикам
– У нас справжні лікарі – мудрі та відповідальні,
– упевнено каже Володимир Вершигора, мешканець
Драчинців, що на Кіцманщині. – Це про них, а не
про американців треба фільми знімати. У сільських
амбулаторіях працюють ентузіасти. Всі решта до
Чернівців рвуться. Але так, як лікують наші фельдшери,
у місті лікарі не вміють.
... Це перше, що почула від випадкового перехожого
у Драчинцях. І, відверто кажучи, вперше почула, що
в селі лікують краще, ніж у місті. Та коли просиділа
кілька годин на прийомі разом із драчинецьким
лікарем-терапевтом Ярославом МЕЛЬНИКОМ,
переконалася у цьому.

Лікуйте мене тут!

75-річна бабуся тихенько постукала у двері. Спираючись на
ціпок, старенька увійшла до кабінету. Ярослав Михайлович подав
їй стільця і став розпитувати, що
сталося.
– Серце весь час болить...
– скаржилася. – Діти вже до Чернівців на обстеження возили, але
там в очі кажуть: «У такому віці
нема чого до лікарів ходити. Вдома треба сидіти...». А я ще трохи
пожити хочу... Може, порадите,
що робити?..
Лікар, не гаючи часу, послухав
бабусю, зміряв тиск і відвів до
сусіднього кабінету, де їй зробили
електрокардіограму. Здається, лише
від самої уваги і турботи старенька
«ожила»: посміхнулася, навіть ціпок
відклала убік.
– Це не вперше доводиться мені
лікувати пацієнтів, що повернулися з
Чернівців, – не без суму констатує лікар. – Люди похилого віку скаржаться
на недбальство, молодші – на те, що
нічого не можуть зрозуміти у довжелезних записах та аналізах. Звісно,
з нашими лікарями драчинецьким

болить ГОЛОВА?
НЕ ПОСПІШАЙТЕ
ДО ПІГУЛОК

Коли у вас почала боліти голова, на поспішайте приймати ліки,
спробуйте альтернативні методи, які
можуть виявитися ефективнішими
за таблетки.
▪ Найпростіший спосіб – затиснути м’ясисту тканину (наприклад,
на сідницях) між вказівним та великим пальцем. Рух слід повторити
кілька разів, поки біль відійде.
▪ Дуже помічний масаж «мігреневого комірця»: від нижнього
шийного хребця подумки проведіть
півколо радіусом 10 см і масажуйте
цю ділянку, сильно натискаючи.
До речі, допомагає й при зубному
болю.

мешканцям простіше. Ми практично
від народження про всіх усе знаємо.
Сільський медик – це лікар, порадник
і друг в одній особі.
У драчинецькій амбулаторії є
денний стаціонар. Тут приймають
системи ті хворі, яким не протипоказано ходити. Складніші випадки
лікують просто на дому. І, коли є
необхідність, медики не лінуються
по кілька разів на день завітати до
хворого.
– Буквально днями до мого кабінету зайшов чоловік із підозрою
на інфаркт, – розповідає Ярослав
Михайлович. – Ми зробили електрокардіограму, діагноз підтвердився.
Хотіли терміново на машині швидкої
допомоги до Чернівців його везти, а
він написав відмову. Сказав: тільки
тут буду лікуватися. Змусити ми не
можемо – погодилися. Медсестри
щодня ходили до нього додому:
уколи, системи… А сьогодні зранку
пацієнт уже сам переступив поріг
кабінету і потиснув мені руку. Для
мене найцінніше, коли вдається
відновити чиєсь здоров’я, зберегти
життя! Дорожче за це нічого не
може бути.

Багато хворих на
діабет

Чи не найбільше хвилює медиків
у Драчинцях різке зростання кількості недужих на цукровий діабет.
164 людини в селі страждають від
нього. Причому, лише за останніх
дев’ять місяців виявлено сім нових
випадків.
– Цукровий діабет вражає очі
та судини нижніх кінцівок, – розповідає Ярослав Мельник. – На
жаль, це фактично незворотний
процес. Щодня ходжу до жінки, яка
має страшенні проблеми з ногами.
Обробляю їй виразки, підтримую,
як можу.

Пухлини виявляють
вчасно
– Зате маємо й дуже позитивну
тенденцію: нам удається вчасно
виявити онкологічні захворювання і направити на лікування до
онкодиспансеру, – долучається до
розмови Анатолій Сливка, Заслужений фельдшер України. – Цифри
кажуть самі за себе: протягом

Дієтологи з’ясували, що баклажани допомагають позбутися зайвої
ваги. Цей овоч багатий на клітковину,
яка прискорює процес травлення
й сприяє виведенню токсинів з
організму. У баклажанах міститься
багато калію, який виводить зайву
рідину й сечову кислоту. Але фахівці
й застерігають: перед споживанням
баклажани слід очищувати від шкірки. Адже в ній містяться речовини, що
можуть спричинити отруєння.
цього року виявили шість нових
випадків раку. Усі – на першій та
другій стадіях, тобто тоді, коли ще
реально можна допомогти. Звісно,
лікуються люди в чернівецькому
онкодиспансері. Він єдиний приймає таких хворих. Тут альтернативи немає.
...Коли вийшла з амбулаторії,
знову зустріла Володимира Вершигору. Чоловік із цікавістю запитав:
– Переконалися в тому, що я
казав?.. Мені іноді здається, що
скоро прийде час, коли люди з
міста приїжджатимуть на лікування
до сільських лікарів. У них-бо досвід, щоденна практика... От наш
фельдшер, Анатолій Миколайович
Сливка, за плечима якого 50 років служіння медицині, не просто
так звання Заслуженого отримав.
І вдень, і вночі працює. Знаєте,
скількох людей із того світу витяг!
У селі всі знають: якщо Анатолій
Миколайович звелів: лікуватися
так – значить, точно допоможе і
добре все буде. Тож приїжджайте,
коли що...

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

РУКИ ниють… ВІД КОМП’ЮТЕРА
Безперервна робота за комп’ютером часто спричинює в офісних
працівників виникнення тонельного синдрому. Головним негативним чинником, що впливає на
здоров’я людини, яка працює за
комп’ютером, є гіподинамія вкупі
з тривалими, одноманітними, повторювальними рухами кистей та
пальців рук.
Вимушена тривала малорухливість особливо шкідлива для
опорно-рухового апарату. Таке
становище призводить до застою
крові у внутрішніх органах, а також
до розвитку так званого тонельного синдрому – захворювання периферичної нервової системи, що
супроводжується болем в руках.
Особливо потерпає кисть правої
руки – через тривале виконання
одноманітної роботи. Однак проблем можна уникнути, коли слідкувати за правильною поставою:
▪ поставте сидіння стільця на 2,5
см вище, ніж зазвичай;
▪ ваша спина повинна перебувати під кутом 90-95 градусів
до підлоги; ▪ підсуньтесь до спинки

крісла; ▪ зберігайте природні вигини хребта; ▪ нижня частина спини
повинна спиратися на спеціальний
виступ спинки крісла; ▪ опустіть
плечі; ▪ передпліччя мають перебувати у горизонтальному положенні; ▪ користуйтеся достатньо

БАКЛАЖАНИПОКРАЩУЮТЬ
ОБМІН РЕЧОВИН

великою та зручною для роботи
комп’ютерною «мишкою»; друкуючи на клавіатурі, не тримайте кисті
рук без опори, використовуйте
для них спеціальну підставочку:
саме вона допоможе вберегтися
від проблем.

ЕНЕРГЕТИЧНІ НАПОЇ
«ВБИВАЮТЬ» СЕРЦЕ
Науковці з Російської академії
медичних наук вивчили вплив енергетичних напоїв на здоров’я людини.
З’ясувалося, що кофеїн, який міститься в енергетиках, збільшує частоту
серцевих скорочень. Коли регулярно
вживати енергетичні напої, підвищується артеріальний тиск, виникає
тахікардія.
Надто ж небезпечний енергетик,
коли він вживається разом з алкоголем. Така гримуча суміш миттєво
бадьорить, але наносить непоправної
шкоди організму, який не в змозі впоратися із таким навантаженням.

ОМЕЛА: КОЛИ ОТРУТА,
А КОЛИ Й ЛІК
«Обрізали омелу в парку ім.
Шевченка. Її кущики леджали
долі на траві Я бачила, що люди
збирали їх. Для чого?» – Марія
іванівна, пенсіонерка.
Жовто-зелені кущі-паразити, що
оселяються на гілках дерев, найчастіше – листяних, пускають всередину
гілок-господарів особливе корінняприсоски. Зовнішня частина омели
має вигляд шаровидного куща, від 20
см до 1 метра діаметром. Для збору
годиться вся рослина з листям та
ягідками. Увага: омела отруйна!
Омела містить віскотоксин, вісцерин, холін, ацетилхолін і ще цілу
низку алкалоїдів, кислот і специфічну
олію, каротин та смолисті речовини.
Водний настій гілок з листям
покращує діяльність кишечника, зупиняє кровотечі, заспокоює нервову
систему, знімає судоми, епілептичні
напади й головні болі, має в’яжучу
та протиглистну дію. Розширює
кровоносні судини, посилює серцеву
діяльність, знижує тиск крові.
▪ 1 чайну ложку подрібненої омели настояти в 1 склянці холодної води
6-8 годин. Приймати 1/3 склянки
тричі на день.
▪ 30 г омели відварити в 1 л
води. Приймати 1/3 склянки тричі
на день.
Гомеопатичний препарат «Viscum
album» застосовують для покращення самопочуття в людей похилого
віку, для запобігання атеросклерозу.
Дозування 5-15 крапель на воді тричі
на день.
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ТЮТЮН: ДОБРОВІЛЬНА ОТРУТА ДЛЯ СЕРЦЯ

18 листопада – Всесвітній день відмови від паління
Щороку третього четверга
листопада у світі відзначається
Міжнародний день відмови від
тютюнопаління. Він установлений
за ініціативою Американського онкологічного товариства 1977 року.
Мета глобальної акції – привернути
увагу суспільства до проблеми
шкідливості паління.
Лікарі пропонують курцям хоча б
на сьогодні відмовитися від шкідливої
звички. Але, як свідчить статистика,
кинути палити з першої спроби виходить менше як у 20% курців.
Паління тютюнових виробів
стоїть чи не на першому місці в
переліку серцево-судинних ризиків.
Їхній рівень напряму залежить від
кількості спожитих цигарок.
Коли ви палите 5-6 цигарок
на день, ризик інфаркту міокарду для вас більший удвічі
порівняно з людиною, яка не
палить.
При викурювання пачки ризик збільшується у 5-6 разів
Ризик смерті від ішемічної
хвороби серця збільшується на
30-40%.
Не обманюйте себе наявністю
фільтру чи позначки «light» на

упаковці сигарет. За інших форм використання тютюну (кальян, сигари,
нюхальний або жувальний тютюн)
ризики не менші, натомість додаються специфічні. Коли ви лише
присутні при тому, як хтось палить,
ви курець «пасивний». А дехто з
науковців вважає, що ризики при
цьому ще більші!
У тютюновім диму міститься
близько 4 тис. хімічних компонентів,
які негативно впливають на організм
людини. Найшкідливіші – нікотин,
окис вуглецю та окисні гази.
Нікотин змінює склад судинної
стінки, впливає на її тонус, спричиняє спазми судин і підвищує рівень
адреналіну в крові.
Кількість серцевих скорочень збільшується під час паління на 30%, артеріальний тиск
підвищується на 5-10 одиниць,
уповільнюється периферійний
кровообіг, через що знижується
температура верхніх та нижніх
кінцівок.
У курців, особливо чоловіків, ризик отримати захворювання судин ніг, аж до
їхньої ампутації, до 16 разів
більше!

Епідемія чи пандемія?

Начальник обласного управління охорони здоров’я
Ігор ШКРОБАНЕЦЬ розповів на прес-конференції, чи загрожує нам
черговий спалах грипу Н1N1 і для чого потрібна вакцинація
– Епідемії грипу мають сезонний
характер і трапляються щороку, тож
зараз саме час замислитися над
власним захистом, – повідомив Ігор
Шкробанець.
За його словами, українська
медицина готова сьогодні до будьяких вірусних атак. Та, за прогнозами фахцівців, пандемії цього
року не буде. Максимум, що загрожує Україні – нетривала сезонна
епідемія. Але, незважаючи на такі
оптимістичні прогнози, медики винесли-таки урок з минулорічного
«вибуху» захворювань на грип,
тож нині всі медичні заклади
повністю забезпечені вакцинами,
необхіднами ліками і навіть додатковим обладнанням. Персонал
пройшов профільні тренінги з
вакцинації.
Не повториться цього року й
істерія з марлевими масками, їх ми
маємо в запасі аж 600 тисяч. Засоби індивідуального захисту шили з
марлі державного резерву.
Ігор Шкробанець порадив буковинцям якомога швидше зробити
щеплення від грипу:

– Навіть якщо ви перехворіли
торік чи робили щеплення під
час минулої пандемії, придбайте
вакцину знову, адже штами вірусу
змінюються і є небезпека «підхопити» його знову, – попередив Ігор
Дмитрович.
Ігор Шкробанець обурений міфами про небезпеку вакцин. Розповіді про те, що вакцинація шкідлива
і на ній просто заробляють фармацевтичні компанії – нісенітниця,
вважає головний медик області.
– Фармацевтичним компаніям
набагато вигідніше продавати медикаменти. Адже вакцина від грипу
коштує до 100 гривень, а лікування
обходиться від 500, – пояснив пан
Шкробанець. – У вакцинації зацікавлена держава, адже будь-яка
епідемія підриває економіку та
нормальне життя суспільства.
Фахівці переконані: якщо «антивакцинальна» істерія триватиме, на
Україну чекають епідемія за епідемією. Тож закликають усіх, кому не
байдуже власне здоров’я, зробити
щеплення від грипу.

Емма АНТОНЮК, «Версії»

Поряд з виникненням серцевосудинних захворювань, тютюнопаління підвищує ризик розвитку
бронхолегеневих захворювань і
онкологічних процесів.
Додатковий ризик – для жінок, які палять і користуються
оральними контрацептивними
засобами (таблетками від вагітності): вони мають у 20 разів
більше шансів отримати інсульт
мозку.
Куріння формує стійку залежність. Експерти порівнюють її ступінь з тією, що утворюється при
вживанні таких наркотичних речовин як героїн чи кокаїн.
Візьмемо зворотний бік медалі:
фахівці стверджують, що при повній
відмові від куріння протягом двох
років рівень серцево-судинного
ризику знижується майже до того ж
рівня, як у некурця. Позитивні серцево-судинні ефекти після відмови
від куріння починають проявлятися
достатньо швидко.
Відмовившись від паління, у перші
дні ви можете відчувати дискомфорт,
неспокій, роздратованість, депресію,
головний біль, підвищення апетиту,
запаморочення... Адже ваш організм

звик до постійного надходження нікотину. Якщо у вас вистачить власної
волі, ці прояви, як правило, зникають
без будь-якого спеціального лікування протягом одного місяця. Активне
споживання соків, овочів і фруктів
сприяє виведенню із організму токсичних речовин.
Якщо самостійно не вдається подолати «синдром відмови», звертай-

теся до лікаря. Існують препарати,
які допоможуть зменшити неприємні
стани при відмові від куріння і допоможуть зробити вашу спробу
успішнішою.
Чи варто відмовлятися від
паління? Вирішуйте самі...

Наталія БЄЛОГУРОВА,
лікар-методист Обласного центру
здоров’я

ІДЕАЛЬНА ЧАШКА ЧАЮ
Спробуйте 7 цілющих трав у
гарячому напої разом, окремо чи
в різних комбінаціях
Ромашка: Чудовий заспокійливий засіб від болів як у
животі, так і в душі. М’який чай
з тонким смаком містить олії, що
знімають напругу гладких м’язів
живота. Три чашки ромашкового
чаю на день допомагають проти
нетравлення шлунка і заспокоюють подразнений кишечник.
Заварювати слід тільки квітки. На
чашку окропу – 1 столову ложку
квіток ромашки. При хронічних
запалюваннях травного тракту
пийте ромашковий чай протягом
двох місяців, можна й більше.
Меліса: Знімає тривожність і
допомагає при збуджених станах.
Ця рослина зі свіжим цитрусовим
ароматом нормалізує тиск, знімає нервозність і допомагає при
легкій формі депресії. Аби краще
спати, випийте чашку чаю з меліси перед сном. Для заварювання
обирайте свіже чи сушене листя.
Одну столову ложку меліси заливайте однією чашкою окропу.
Пасифлора: Спр ия є м іцному сну. Квітки, стебла й листя містять речовини з м’яким
розслаблювальним ефектом. Травники рекомендують її головний засіб
проти безсоння, особливо коли сон
переривається нападами неспокою.
Одну чайну ложку сухої рослини
заварювати чашкою окропу.
Перцева м’ята: як свіжа, так
і сушена, полегшує стан хронічного нетравлення й утворення газів,
пригнічує нудоту й блювоту.
Тільки у перцевій м’яті міститься

ментол – лікувальна речовина,
яка сприяє травленню.
Розмарин: гарний засіб від
головного болю. Ця ароматна
рослина не лише надає пікантного
смаку смаженому м’ясу та птиці,
але й допомагає при деяких видах головного болю, причиною
якого є стрес. Розмарин розширює
судини і тому допомагає проти
спазмів судин. Заварюйте 1 столову ложку сушеного розмарину
чашкою окропу.
Шавлія: допомагає від нічної
пітливості. Зазвичай цю рослину
додають до начинки для дичини,
але вона допомагає розслабитися й позбутися нічних страхів. 4
столові ложки шавлії – на склянку
окропу. Щільно накрийте чашку
й настоюйте не менше 4-х годин.
Потім процідіть та пийте.
Чебрець: помічний при кашлі, бронхітах та при закладеному

носі. Вживайте ароматний чай з
цієї трави для полегшення бронхіальних спазмів, які є причиною
кашлю при простуді чи бронхіті.
Залийте дві чайні ложки сушеного
чебрецю чашкою окропу, настоюйте 10 хвилин і пийте тричі
на день.
Як це робити: коли вмієте кип’ятити воду, то чаю собі
приготуєте. Доведіть воду до
кипіння, подрібніть рослину в
сухий заварковий чайник. Можна
використовувати чай у пакетиках.
Вибирайте траву, що зберегла
запах. Залийте кип’ятком, дайте
напою настоятися зазначений у
рецепті час, щільно прикривши
чайник. Для пиття наливайте чай
через ситечко. Пакетик перед
споживанням вийміть. Трав’яні
чаї при необхідності можна пити
до трьох разів на день.
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ОБНОВЛЕННЯ:ВІДСТУДЕНТСТВА–ДОАКАДЕМІЧНОСТІ
«Обнова»: спочатку
робота, а потім
формалізація

На прощу

Для Божих намірів
немає перешкод
Таким шляхом упродовж уже
восьми десятиліть іде товариство
«Обнова», створене на Львівщині
скромним катехитом отцем Конрадом як перше українське католицьке студентське об’єднання під
духовним проводом Митрополита
Андрея Шептицького та Йосифа
Сліпого (тоді ректора Богословської
Академії), десятиліттями плекане
в еміграції і нарешті відроджене
вже в шести містах сьогоднішньої
України. Одразу після виникнення
цей духовний осередок виходив
за межі Академії, діяв у ширших
рамках – державного університету,
політехніки, торговельної академії…
Нині нечисленні молоді українські
патріоти, які сповідують клич «Україна понад усе» і по-іншому сприймають Вітчизну – у контексті Божих
Законів, вміють зробити неможливе,
запалити те, що вже майже згасло,
і далі будувати «Україну для Бога»
– справжню, таку, як слід. Бо ж для
Нього – лиш найкраще.
Поспілкуватися напередодні Дня
студентів з людьми, які були і за-

Мар’ян уже 5, а Тарас – 10 років,
як не студенти. Та й сама «Обнова» урочисто відзначила вже своє
80-ліття! За ці роки навколо організації гуртуються інтелектуали
з гострим молодіжним мисленням
і міцною історично-патріотичною
базою. У братів цікавимося, чим
відрізняються студенти-католики
від звичайних студентів.
Мар’ян: Думаю, майже нічим.
В «Обнові» – такі ж студенти з
такими ж інтересами – музика,
спорт, походи… Назва «товариство
студентів-католиків» – більшою
мірою традиційна і символізує
духовний зв’язок і солідарність із
засновниками руху, аніж фіксує
можливість вступу до нас винятково католиків чи тільки студентів.
Членами організації можуть бути
як люди інших віросповідань, так
і різного віку. І це зазначено в
статуті чернівецької «Обнови»:
все дуже демократично. Більшість
«обновлян» – греко-католики, але
серед наших симпатиків є й православні, й римо-католики, й інші, які
співпрацюють із нами вже понад

За таким принципом розпочинало свою діяльність товариство
в Чернівцях (формалізували його
Ірина Микитюк, Тарас Лазарук,
Ігор Скутар та Олеся Павлючок),
саме так нині працює і в Чорткові:
спочатку люди спільно реалізують
справи, і лише за рік-два реєструють організацію. «Обнова» виховує
християнську еліту, яка знатиме
своє коріння. І цей процес вбирає не
лише моменти вишколу. В «Обнові»
фахівці з різних галузей самозбагачуються у спілкуванні і доносять це
спілкування до свого кола.
У Чернівцях «Обнова» найяскравіше заявила про себе двома
вибуховими культурологічними подіями – фестивалем «Обнова-фест»
(відбувся вже тричі) та «Дух лицарства» (провели два роки поспіль).
На обидвох подіях молоді патріоти
вже традиційно об’єднують не лише
глядачів-учасників-відвідувачів, а
й політиків-гілки влади-спонсорівмеценатів.
Тарас: Ми досить довго збиралися разом, влаштовували якісь
акції, молилися, спілкувалися,
відпочивали… І лише згодом зареєструвалися юридично. Зараз
дуже багато людей з нами тісно
співпрацюють і допомагають, але
не пишуть заяв на вступ до цієї
організації. Це така форма членства
– симпатики. 5 років тому було до
сотні зареєстрованих членів і майже
150 симпатиків. Але масовість - це
не є наша мета.
Мар’ян, кандидат політичних
наук: «Обнова» – цілком аполітична
організація. Що не заважає кожному її члену окремо мати і активно
відстоювали свої політичні позиції.
Та, як організація, нікого не підтримували і не будемо цього робити.
Працюємо в різних сферах, залежно
від них і підтримка надходить з різних боків. І це не заважає, а навпаки
– лише допомагає нам.
Тарас: На Буковині діє й академічна «Обнова» – це міцний кістяк з
учорашніх-позавчорашніх вихідців
зі студентського товариства. Велику
духовну допомогу і досвід отримуємо
від «Обнови» з еміграції – наприклад,
маємо серед друзів пані Рому та пана
Ігоря Гайдів зі Штатів, які помислами
і душею завжди з Україною, часто
приїжджають сюди.

Без сміття
«Обнова-фест»
лишилися частиною прогресивного
студентства, тільки наразі на вищому рівні, – більш, ніж приємно!
Брати Лазаруки, старший з
яких був серед засновників чернівецького Товариства студентівкатоликів «Обнова», а молодший
– активіст і президент Федерації
українських католицьких академічних і студентських товариств,
сьогодні обидва залишаються
ідейними натхненниками і молодіжної «Обнови», і її «старшої»
частини. Незважаючи на те, що

десятиліття… Головна відмінність
«обновлян» – будь-яку справу ми
починаємо з молитви. Адже наша
мета – «Обновити все в Христі».
А це дуже широкий спектр діяльності.
Тарас: Я б узагальнив: студенти-католики – це люди, які ходять
до церкви. І тут немає жодного
примусу, бути в церкві – це поклик
душі. Хоча це й не прицерковна,
не релігійна організація, а саме
громадська, яка виросла зі студентського середовища.

Тарас: Уже втретє ми провели
цього року «Обнова-фест». І приємно
відзначити, що, порівняно з першим
святом, відвідувачі стали значно менше смітити. Ми намагаємся прищепити це гостям фестивалю. Якщо після
першого проведення «Обнови» ми
цілий день прибирали територію, де
народ «фестивалив», то цього року
за півтори години вже все зібрали.
Культура людей підвищується.
Мар’ян: Так само ми не заохочуємо і вживання алкоголю на «Обнова-фест». Бо це хибне уявлення:
якщо відпочинок, то обов’язково з
алкоголем. Коли обновляни зби-

раються разом, їм добре разом і
без додаткових чинників. Разом з
тим, «Обнова» – це не монастир
чи духовна семінарія. В нас нема
табу, до нас ходять люди різного
віку, і якщо для старших школярів
випивка зовсім неприпустима, то дорослі вирішують самі. Хоча жодного
випадку не було, аби хтось хильнув
зайвого…

готовки вимагають і прощі. Другий
рік ми ходимо до Зарваниці на триденну прощу (понад 140 км.). Уперше нас було 15-ро, і лише шестеро
змогли подолати повну дистанцію.
Цього року з 21-го дійшли усі. Це
щось неймовірне. Очищення, піднесення. І знову ж таки, «Обнова»
сама до цього прийшла, це наша
внутрішня потреба.

Шлюби укладаються
на Небесах. І в
«Обнові»

Далі буде…

Тарас: Ми іноді жартуємо, що
«Обнову» можна вважати успішною
«шлюбною агенцією». У нас уже
кілька пар одружилося – понад десяток малих «обновлят» уже бігає.
Та що казати – ми обидва знайшли
там собі пару! (сміється). Розлучень
не зафіксовано!

Що чекає потужні фестивалі
«Обнови» в наступні роки?
Тарас: Усвідомлюємо, що потрібні нові підходи. На «Обновафесті» глядач наситився тим, що
було, і хоче більшого. Мабуть,
треба буде привозити когось із
зірок. Водночас остерігаємося, що
коли йтимемо протоптаною дорогою
інших – можемо втратити себе. Тому
поки що в пошуку…

Тарас і Мар’ян ЛАЗАРУКИ
Мар’ян: Насправді це відбувається ненавмисно – просто збираються люди зі спільними інтересами,
разом здійснюють духовні пошуки,
їздять відпочивати, і настає момент
прозріння... Іноді ми справляємо
враження сімейно-родинної організації. І в цьому є плюси: «Обнову»
складають невипадкові люди, які
відповідають одне за одного. Часто
буває, що батьки не надто слухняних дітей просять «може б дитина
походила в Обнову…» – для того,
щоб відчути добрий вплив і перевиховатися… (сміється).

Маленькі події, які
складають велике
оновлення
«Обнова» сягнула вже такого
рівня популярності, коли вона перестала бути просто товариством, а
стала брендом. Був випадок, коли
громадську організацію запрошували на якийсь захід виступати, як…
гурт «Обнова»! Але в кожному помилковому жарті є й частка правди:
«обновляни» якщо й не становлять
вокальний ансамбль, та чудово
разом колядують!
Тарас: Ми зробили справжній
«Буковинський вертеп», пошили
якісні костюми, ходимо колядувати
до друзів, симпатиків – добрими побажаннями і щирими віншуваннями
віддячуємо за їхні гарні справи,
допомогу. До цього не можна підходити абияк.
Мар’ян: Духовної і фізичної під-

Мар’ян: Особливість «Обновафесту» – що початок і завершення
дійства більш-менш можна уявити:
ранок – молитва і певна офіційність,
вечір – великий концерт для молоді.
А от чим наповнити середину – цілий день, у який свято відвідують
надзвичайно багато людей! «Родзинкою» нашого фестивалю стали
майстер-класи. І якщо на першому
святі з десяти запрошених майстрів
спрацювали троє-четверо, а решта
просто провели виставку-продаж
власних виробів, на другому діяли
вже вісім з десяти, то на цьогорічному
всі заплановані майстер-класи активно працювали, люди не відпускали
умільців-вчителів до вечора! Тож
шукаємо нових цікавих майстрів.
Цього року мали народний театр, наступного… може, бардівська пісня?
Тарас: Насправді жанр бардівської пісні якось занепав в Україні
останнім часом. Саме тому минулотижневий фестиваль «Дух лицарства» ми зробили як свято бардівської
пісні. Можливо, це був крок назад порівняно з першим «Духом лицарства»
– у плані «зірковості». Але перший
не мав ще концепції. А наразі вона
вимальовується.
Мар’ян: Зрештою, не обов’язково щось комусь доводити. Ми пропонуємо якісну музику і якісне слово.
Приємно робити те, що подобається
і самому, і людям. А далі… Далі буде
важче. Але цікавіше!

Маріанна АНТОНЮК, «Версії»,
фото з архіву «Обнови»
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Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

на 19-25 листопада

ОВЕН
19-20-го можете опинитися у центрі
конфлікту, 21-го дізнаєтеся, що ваша миротворчість ніким не поцінована. 22-23-го
вирушайте у поїздку, але не розпочинайте
проектів. 24-25-го, навпаки, напрацьовуйте нові рішення.

ЛЕВ
19-20-го дослухайтеся до інтуїції і тримайтеся подалі від начальства. 21-22-го
виникнуть труднощі, та спробуйте знайти, хто їх вирішуватиме. 23-24-го час
приймати важливі рішення, 25-го краще
знову сховатися від проблем.

СТРІЛЕЦЬ
19-20-го не приставайте на жодні фінансові пропозиції. 21-го зробіть якомога
більше, бо 22-23-го доведеться спілкуватися з владою і не завжди на користь.
24-го є можливість заробити, 25-го не
виключені неприємності через гроші.

ТЕЛЕЦЬ
Не підписуйте паперів 19-го. 20-21-го дізнаєтеся, що ваша недуга – скороминуща.
22-го трохи заробите, та 23-го відчуєте,
що грошей замало. 24-25-го не шукайте
допомоги, але й гроші витрачайте лише
на себе.

ДІВА
19-20-го – дні, вдалі для бізнесу, якщо
не підписуватимете документів. 21-22-го
уникайте неприємностей та застуди. 23го – єдиний день на тижні, коли можна
вирушати в дорогу. 24-25-го не робіть
оздоровчих процедур.

КОЗЕРІГ
Від усіх неприємностей 19-20-го шукайте
прихистку в сім’ї. 21-22-го активно працюйте й заробляйте гроші. 23-го можливі
фінансові втрати. 24-25-го заводьте корисні знайомства й активно розширяйте
свій бізнес.

БЛИЗНЮКИ
Не затягуйте розчарування 19-го надовго,
бо 20-го має відкритися друге дихання.
21-22-го все буде вдалим, коли не перекладатимете свої обов’язки на когось.
23-25-го на користь буде активна праця
без підписання документів.

ТЕРЕЗИ
19-20-го дуже обережно витрачайте
гроші і не довіряйте нікому документів.
21-22-го не витрачайте грошей взагалі.
23-го не шукайте допомоги. 24-25-го
можна укладати угоди, але добре вивчайте фінансовий бік проектів.

ВОДОЛІЙ
19-го зробіть якомога більше, бо 20-21-го
контакти й зустрічі слід звести до мінімуму.
22-23-го від вашого рішення залежатиме
мир та спокій у родині. 24-25-го знайомтесь, освідчуйтесь, вирішуйте, куди віддати
на навчання дітей.

РАК
19-20-го вдалий час для започаткування
справ, 21-22-го вирушайте за заробітками кудись. 23-го не витрачайте марно
гроші, 24-25-го ваша родина чекатиме
від вас рішучого вирішення проблем і
грошових вливань.

СКОРПІОН
19-20-го не дуже сподівайтеся на розпочаті справи. 21-22-го активно заводьте
знайомства і укладайте угоди. 23-24-го
фінансові документи підписувати невчасно. 25-го завершуйте усі розпочаті цього
місяця справи.

РИБИ
19-20-го вам запропонують лікування,
почекайте до 21-го. Коли треба їхати до
санаторію – зробіть це 22-го. 23-го не
розповідайте нікому про свої плани. 24го не спілкуйтеся з владою, 25-го можна
вирушати у відрядження.

ЦікавопроЧернівці
Раніше про новини, нині – про Марічку... Бауер у Ботсаду
12 листопада 2004-го у Чернівцях народилася новітня традиція:
рівно опівдні на балкончик під годинником на ратушній вежі виходить
трубач в народному строї і на всі 4
сторони світу сповіщає: «Там, на
тому боці, там живе Марічка...». Це
досить символічно. Адже саме з бал-

кона ратуші колись виголошували до
громадян трьома мовами працівники
магістрату, інформуючи про події у
світі та місті. До речі, влаштуватися
на роботу поліцейського, не знаючи
принаймні трьох мов, у Чернівцях
зламу ХІХ-ХХ століть було абсолютно
неможливо!

Ботанічний сад Чернівців є одним з
найстаріших в Україні. Його історія розпочалася 1877-го, коли Буковина була у
складі Австро-Угорщини. За 17 років під
керівництвом львівського садівника Карла
Бауера був створений дендрарій в ландшафтному стилі, збудовані колекційні та
розмножувальні оранжереї, адмінкорпус і

допоміжні будівлі. Першим директором саду
був професор Едуард Тангль.
1940-го Ботсад передали Чернівецькому університету. За площею (3,5 га),
він – найменший в Україні.1956-го до нього
організаційно приєднали дендрарій колишньої Резиденції Буковинських Митрополитів.
У саду функціонують 4 відділи: дендрології,

трав’янистих рослин, тропічних і субтропічних рослин, паркознавства, а також
насіннєва лабораторія і гербарій.
1969-го Ботсад набув статусу наукової установи, 1983-го його включено до
природно-заповідного фонду України, а
1992-го надано статус заповідного об’єкта
загальнодержавного значення.

СУДОКУ
Гра-головоломка, у якій гравець має заповнити вільні поля в таблиці розміром 9 Х
9 цифрами від 1 до 9 якомога швидше. При
цьому в жодному ряду, колонці чи групі полів
розміром 3 Х 3, на які поділене головне поле,
цифри не повинні повторюватися.

Кінопалац «Чернівці»
«Скайлайн» 10.20, 12.10, 14.00, 18.00, 19.35.
«Соціальна мережа»: 15.40, 21.15.
Палац кіно ім. О. Кобилянської
Великий зал.: «Гаррі Поттер і дари смерті»: 12.50, 15.40, 18.30, 21.30.
«Мегамозок-3D»: 11.00.
Малий зал. «Встигнути до…»: 11.00, 16.20, 19.50, 21.30.
«Хто я?»: 12.40, 14.30, 18.00.
Кінотеатр «Ефект»
«Спілка тварин-3D»: 12.00, 16.00, 20.00.
«Повелитель стихій-3D»: 14.00, 18.00, 22.00.
Облмуздрамтеатр
18 листопада: 15.00: «Як козам роги виправляють».
20 листопада: 18.30: «Заповіт цнотливого бабія».
21 листопада: 12.00: «Весела валіза», 18.30: «Дивна місіс Севідж».
23 листопада, 16.30: «Як козам роги виправляють».
25 листопада, 15.00: «Туга за майбутнім».

Філармонія
18 листопада, 18.30: Камерний хор Тернопільської обласної філармонії.
20 листопада, 18.30: Вечір фортепіанної музики.
21. листопада, 15.00: Святковий концерт, закриття Регіонального фестивалю «Буковинський
листопад -2010».
Зал органної та камерної музики
18 листопада, 18.30: Солісти Одеської філармонії.
19 листопада, 18.30: Солісти Хмельницької філармонії (сопрано, скрипка, флейта, орган).
20 листопада, 18.30: Скрипковий дует (Павло Чеботов і Людмила Шапко).
Ляльковий театр
21 листопада, 12.00: «Я – курчатко, ти – курчатко».
Художній музей
18 листопада, 15.00: відкриття виставки Любові Дуб «Золота осінь».
Микола Бендас, «Дзеркало душі» (живопис, скульптура, різьба по дереву).
Виставковий центр «Вернісаж»
«Сучасна ілюстрація дитячої книжки в Німеччині».
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мистецькі

Аліса Бернацька:

Я абсолютно не пристосована до життя!
Зовні вона схожа на добру фею з дитячих казок. Та
й ім’я в цієї дівчини по-справжньому казкове: Аліса. Ви
не здивуєтеся, коли дізнаєтеся про її покликання: Аліса
– художниця. Талановита, незвичайна, дивакувата...
Її легко помітити на вулиці через
яскравий одяг та пишну зачіcку. Аліса
постійно замріяна, вся в роздумах,
«на своїй хвилі»...
«... Одного разу своїй дуже
гарній приятельці сказала, що в
неї очі, як у корови. Вона образилася, хоча у корів такі прекрасні
очі...»
«Я абсолютно не пристосована
до життя», – каже художниця. «Повільна, не пунктуальна, неуважна...
Часом не знаю, що й коли треба
говорити. Це виходить ненавмисно.
Наприклад, одного разу своїй дуже
гарній приятельці сказала, що в неї
очі, як у корови. Та образилася, хоча
у корів настільки прекрасні очі: великі, сумні, глибокі, з довгими-довгими

віями... Шкода, що так часто люди
мислять штампами і не сприймають
того, чого не очікують почути...»
«Зараз маю ідею проілюструвати дуже цікаву дитячу книжечку. Вона буде проривом в Україні,
але подробиць не скажу. Це поки
що секрет...»
Картини Аліси Бернацької абстрактні, чудернацькі і часто незрозумілі. Але не плутайте її творчість із
«шедеврами» модних нині постмодерністів. Вона пише сильно, виразно
й цікаво. Нагадує чимсь молоде вино:
ігристе, із не зовсім визначеним присмаком, яке, коли настоїться, буде
дорогим вишуканим напоєм.
«Мені зараз 23 роки. Я не знаю,
як діяти далі. Маючи диплом психо-

лога – закінчила університет – я все
одно хочу писати картини. Зараз маю
ідею проілюструвати дуже цікаву дитячу книжечку. Вона буде проривом в
Україні, але подробиць не скажу. Це
поки що секрет...»
Кілька разів показувала свої
роботи кільком іменитим місцевим
художникам. Ті, шоковані, казали:
«Далеко підеш, Бернацька».
Часто Аліса переносить на полотно... свої сни. «Час від часу мені
сняться чудернацькі сюжети, істоти,
явища. Я прокидаюсь – і починаю їх
малювати, а потім друзі кепкують,
кажуть, що з головою в мене не все
добре» (сміється).
Вона не бере участі в жодних
виставках. Каже, що поки що не потребує жодних імпрез на свою честь.
Кілька разів показувала свої роботи
іменитим місцевим художникам. Ті,
шоковані, казали: «Далеко підеш,
Бернацька...»

Емма АНТОНЮК, «Версії»

нашого цвіту...

«ЖивописецьВладімірЗагородніков...Відіконидографіті»
Цікавим і корисним джерелом для ознайомлення
з мистецьким життям Чернівців 1920-40-х років
і творчістю відомого австрійського художника
Володимира Загороднікова є наукове дослідження
мистецтвознавиці Гайделінде Поллєрус «Живописець
Владімір Загородніков. 1896-Курск-Чернівці-Грац-1984.
Від ікони до графіті». Монографію видано у видавництві
університету ім. Карла та Франца в австрійському місті
Грац 2006 року (Heidelinde Pollerus. Der Maler
Wladimir Zagorodnikow. 1896-Kursk-CzernowitzGraz-1984. Von der Ikone zum Graffito. Leykam.
Karl-Franzens-Universitat Graz. 2006).
Значної уваги автор надає висвітленню культурно-історичних процесів в образотворчому мистецтві
в Чернівцях у міжвоєнний період і
творчості Володимира Загороднікова
в контексті культурного життя мультиетнічного, мультирелігійного та
багатомовного нашого міста. Жвавий
інтерес збуджують матеріали про
таких чернівецьких митців як Микола Івасюк, Альфред Оффнер, Адам
Кратохвіля, Артур Верона, Пауль
Верона, Георг Льовендаль і дружина В.
Загороднікова Ісідора Константіновічі-Гайн (1889, м. Кімполунг – 1981,
м. Грац). Маловідомим фактам їхніх
біографій і творчості присвячені окремі
сторінки розділу книги «Вчителі, навчання, колеги та впливи».
Головний зміст дослідження становить ретельно опрацьована біографія Володимира Загороднікова, яка
охоплює роки його перебування у
Чернівцях (1900-1941), а також невідомий українському загалу наступний
сорокалітній період його життя та
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творчості у австрійському місті Грац.
Велику увагу у книзі приділено дослідженню іконописного доробку майстра
– яскравого представника авангардного мистецтва ХХ століття. Переконливо
висвітлюються впливи та шляхи, які
формували митця і як автора творів
абстрактного живопису.
Численні фотографії з родинного
альбому та документи знайомлять з
творчою біографією одного з провідних австрійських художників. Книга
щедро ілюстрована великою кількістю
кольорових та чорно-білих репродукцій творів Володимира Загороднікова
та згаданих вище чернівецьких митців,
а також Євзебія Ліпецького, Рудольфа
Рибічки, Оскара Ляске, Карла Евальда Ольшевського, Артура Кольніка,
Рікардо Рігетті. Загалом у цій напрочуд цікавій монографії та на диску,
доданому до книги, міститься 700
ілюстрацій.
Подані до статті репродукції мистецьких творів і фотографії в Україні
публікуються вперше.

Біографічна довідка

Володимир Загородніков (1896, Курск,
Росія – 1984, Грац, Австрія).
Австрійський художник російського походження, творчість якого була
присвячена іконопису. Його мистецька
манера формувалася в руслі російського та європейського авангардного
мистецтва. Іконографічні композиції
Загороднікова вирізняє модерністська
концептуальність і пластика та їхній
емоційно виразний колорит.
Загородніков з дитинства жив у
Чернівцях, куди приїхав 1900 року з
Росії. Мистецтву навчався у художній
школі у Чернівцях, приватно брав
уроки в Альфреда Оффнера та Миколи
Івасюка. Подорожував Буковиною, вивчав фрески її монастирів та іконопис
у храмах. Поліетнічне та багатомовне
середовище Чернівців, високий інтелектуальний рівень культурного життя
збагачували й формували молодого
митця. 1919 року у Чернівцях від-

В.Загородніков. Фортеця,
птах, місяць. 1977

В.Загородніков. Пасхальний ранок. Стінопис, церква
Різдва Христового, м. Грац. 1977. Фрагмент
булася перша персональна виставка
його творів. Він брав також участь
у виставках чернівецьких митців
1922, 1938 та 1939 років. У Чернівцях
Володимир Загородніков працював
у майстерні художника Адама Кратохвілі. Протягом року (1928-29) він
навчався у Парижі в одній з найбільш
відомих художніх шкіл Франції-Grande Chaumiere. Одночасно відвідував
приватну мистецьку школу і студію
у Парижі-Academie Julian (1899 року
в цій студії навчався румунський
художник Артур Верона, з яким
Загородніков був добре знайомий).
Пізніше в Чернівцях Загородніков
працював викладачем в художній
школі (1936-37). Під впливом Артура

Верони вивчав техніку іконопису.
Від 1941 року митець жив у Австрії
в м. Грац. 1945 року він став членом
Професіональної асоціації художників
Австрії, протягом років брав активну
участь у художніх виставках. За
визначні досягнення в станковому
мистецтві та за створення низки
стінописних сакральних композицій
Володимир Загородніков нагороджений срібною медаллю та Золотим
Почесним знаком міста Грац, а також
Австрійським Почесним Хрестом науки та мистецтва (1977). 1983 року
відбулася остання виставка художника «Містичні символи».

Тетяна ДУГАЄВА, член Національної
Спілки художників України
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