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«Подаруй дитині
життя» – сьогодні

Талановиті Марковичі
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www.versii.cv.ua
Завершується передплата на «Версії» – 2009

12 міс. –
49,49 грн

6 міс –
25,22 грн

Сюди входить 3,05
грн за оформлення
квитанції і 8,52 грн за
доставку.

3 міс. –
13,26 грн
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Призовий сканворд,
гороскоп, афіша

Бали без натхнення

11
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SOS!

заробляють у Польщі, творять удома

Спиваємося!
За 9 місяців буковинці придбали в
перерахунку на абсолютний алкоголь
майже 194 тис. декалітри алкогольних
напоїв! У розрахунку на одного дорослого це 2,7 л. На придбання алкоголю
витрачено близько 187 млн. грн. Це
більше, ніж витрати на придбання
комп’ютерів, книг, журналів, фото, аудіо- та відео обладнання, спорттоварів
та електропобутових приладів разом
узятих. При цьому буковинці надають
перевагу міцним алкогольним напоям.
У структурі роздрібного товарообороту
алкогольних напоїв на горілку, лікерогорілчані вироби та коньяк припадало
53%, пиво – 20%, вино – 12%, шампанське – 4%, слабоалкогольні – 2%.

Молоді та не байдужі

Молоді талановиті художники Юрій та Анастасія Марковичі. А також Мартін, який не тільки любить свою маму, а ще й дуже нею пишається.

Берегиня – мати сімейства Ірина Маркович. Утім, вона зовсім
не подібна на солідну
матрону. Струнка, мила,
демократична. Водночас
любляча і сувора: слідкує,
аби діти – Настя і Юрко
– не байдикували. Її цікавить їхній внутрішній
емоційно-ментальний
розвиток. Адже без нього,
переконана, немає творця. А вони ж у неї обидвоє
– художники.
Кухня, затишна, модернова, улюблене місце
всіх Марковичів та їхніх
друзів. Тому тут і кілька
улюблених картин, які
створюють настрій і навіть підтримують.
– Привіт, моя Лебідонько, як справи? – цими
словами, як правило, починається Іринчин ранок.
Саме так вона звертається
до білої Лебідки, написаної сином Юрком до
дня її народження. Якось
побачила цю птаху в Копенгагені, в картинній
галереї, – розповіла Іра.
– Сподобалась неймовірно – зачепила за душу.
Так ось син і подарував

її мені. А оця картина
мого чоловіка Віктора має
назву «Літо». – Іра показує розкішний пейзаж.
– Люблю дивитися на неї,
коли холодно. Вірите, зігріває!
Ізограф-модерніст –
25-річний Юрко, який захоплюється іконописом.
Коли пише картини, не
вживає м’яса. А загалом
не п’є й не курить. Напруга в сто тисяч вольт у нього всередині, в його душі.
Тож юнакові не потрібно
себе нічим підігрівати,
щоби створити відповідний настрій для творчості. Його хобі – філософія.
Довгими зимовими вечорами на кухні Марковичів
лунають захопливі філософські спори. Загалом у
їхньому будинку на вул.
Буковинській якась особлива аура, що спонукає
до творчості, підтримки,
любові…
Щаслива Настя має…
багато дітей. Адже кожна
картина – це рідна крихітка. Пригадує, як кілька
разів до неї приїжджав
колекціонер із Польщі,
щоби придбати картину,

яка сподобалася. Але Настя ніяк не наважувалась
з нею розлучитися, попри на колосальну суму
гонорару. Та все ж перемогла свій «егоїзм»: діти
повинні залишати батьківські гнізда. Тим паче,
дотримується думки, що
твоя робота повинна радувати інших. Інакше в
ній немає сенсу. До речі,
з роботами Анастасії нині
мають можливість познайомитися відвідувачі найпрестижніших світових
музеїв і картинних галерей, серед яких – Третяковка, Лувр, Ермітаж, галерея Уфіці (Флоренція,
Італія), Метрополітен

музей (Нью-Йорк, США)
тощо. Твори з її доробку
увійшли до каталогу «Світ
левкасу».
…У такій життєдайній атмосфері зростає
загальний улюбленець,
9-річний Мартін. Він уже
зізнався бабусі Ірі, що теж
буде художником, як його
дідусь, мама та дядько
– друг Юра.
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
P.S. Заробляють наші
буковинські митці у Польщі, а творити приїжджають додому. Їхні роботи
виставлені на продаж у
Художньому салоні, що на
вул. Кобилянської.

Молоді патріоти України пропонують президенту, парламенту та уряду
піти у відставку. «У той час як економіка України занепадає, ви перетворили
владу на циркову арену», – пишуть
вони у відкритому зверненні. Від імені
однодумців співголови всеукраїнського
молодіжного громадського об’єднання
«МПУ» Володимир Дорош та Юлія
Струк наголошують: «Час визначатися:
або ви будете дбати про інтереси народу, або подавайте заяви про відставку
та складайте з себе повноваження...
Нам не байдуже, яка країна нам дістанеться!»

страйк
Роботу і пенсії

На Соборній площі минулої середи,
на призов профспілок, за різними даними, зібралося від тисячі до 3-х тисяч буковинців. Вони висловили протест проти
скорочення робочих місць і зростання
цін на товари й послуги. Це те, що нині
хвилює людей найбільше. Та, вочевидь,
тільки людей, бо уряд і Президент лише
декларують турботу про народ, але нічого не роблять для поліпшення ситуації.
Складається враження, що можновладцям криза тільки на руку!
Хоча вже час подбати і про пункти
харчування для тих, хто залишився зовсім
без засобів до існування, і про організацію
громадських робіт.

У Чернівцях від 19 до 26 грудня зими не
буде!
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вночі
вночі
вночі
вночі
вночі
вночі
вночі
вночі

+2 - 0º, вдень +5 - +3º, похмуро й сумно...
+2 - 0º, вдень +2 - 0º, ...сіро й неприємно...
+2 - 0º, вдень +1 - -1º, ...вогко й небезпечно...
0 - -2º, вдень +2 - 0º, ...новий рік без снігу?...
+3 - +1º, вдень -2 - -4º, ... схоже на сніг...
-2 - -4º, вдень -3 - -5º, ...дійсно сніг!
-4º, вдень -4º, ...морозець покусує...
-5º, вдень -8º, ...покусує і пощипує...
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«Червоний ніс»

Швейцарці входять в режим святкування Різдва. У зв’язку з цим у країні
почалася акція «Червоний ніс»: водії-добровольці безкоштовно розвозитимуть
додому громадян, які «підгуляли». Хоча акція безкоштовна, грошові винагороди водіям схвалюються. Але всі виручені кошти віддадуть дитбудинкам.

Італію замело

Фальшивий сніг

Євро від Санти

Привіт від Барні

Через великий сніг в Італії оголошено надзвичайний
стан. Загинуло 4 людини, ще
приблизно 50 тис. італійців
залишилися без опалення та
струму. В Альпах сходять снігові
лавини, а річки Тибр та Арно
виходять із берегів. У Римі через сильні заметілі скасували
заняття в школах. У Мілані не
їздять навіть трамваї.

Сніг, який можна було
спостерігати останніми днями
в різних районах Москви, не є
природним, тож дітям гратися
з ним небезпечно. У Гідрометеобюро Москви пояснили, що внаслідок діяльності
низки столичних підприємств
і міських ТЕЦ з їхніх труб виходить тепла сира пара, яка на
морозі кристалізується в сніг.

Понад 14 тис. людей, одягнених в костюми Пай Натала,
тобто португальського Санта Клауса встановили новий
світовий рекорд за кількістю
Дідів Морозів і зібраними на
благочинність коштами. Кожний Санта приніс 1 євро для
придбання подарунків бідним
дітям у Порто, другому за значенням містом країни.

Одне з найоригінальніших
привітань з Різдвом отримали
громадяни США. Його прогавкав «перший пес» Америки,
скотч-тер’єр Барні, вихованець
президента Джорджа Буша. Допомогли в записі ролика олімпійські чемпіони-2008 – плавець
Майкл Фелпс і гімнастка Настя
Люкін.
Барні з’являється у напівані-

Україна
Коляда на
Монмартрі
Фестиваль «Країна Мрій»
на чолі з Олегом Скрипкою
презентував мистецький проект «Андріївський узвіз – Монмартр – культурні побратими».
17 січня в «Елізе Монмартр»
відбудуться українські вечорниці. Французькому бомонду
покажуть український вертеп.

Буковина

Пенсії на свята будуть

Графік виплати пенсій у січні не буде порушено через свята, – заявив
голова Правління Пенсійного фонду України Олексій Зарудний. За його
словами, на свята поштові відділення почнуть працювати та виплачувати
пенсії від 4 січня, а відділення банків – від 5 січня.

... і 45 бичків

Бігом у Новий рік

Головна ялинка країни цьогоріч обійшлася в 1 млн. 200
тис. грн. Придбано 100 великих
різнокольорових кульок, 45
червоних бичків, 5 кілометрів
гірлянд з лампочками і нову
комп’ютерну програму, яка
забезпечуватиме динамічне
освітлення. Сама ялинка буде
найвищою у пострадянському
просторі – понад 35 м.

Саме сьогодні на честь Святого Миколая у Києві відбудуться змагання з плавання на призи
Діда Мороза і Золотої рибки. А
ще в Україні стартує акція «Не
забудь привітати!», яка триватиме місяць. 31 грудня о 17.00
в Києві відбудеться легкоатлетичний забіг «Біг у 2009 рік». Тож
під час свят усі бажаючі можуть
замінити алкоголь на спорт.

З гендером усе О’К

Стань Дідом
Морозом!
До 31 грудня у Черкаських
супермаркетах триває акція
«Стань Дідом Морозом для
дитини!». Щодня від 12 до 19
год. бажаючі можуть прочитати
дитячі листи, які висять на ялинках і купити подарунок залежно
від власних фінансових можливостей. За 2 тижні організатори

зібрали тисячу дитячих бажань.
Відзавтра подарунки розноситимуть 10 бригад волонтерів,
переодягнених у Дідів Морозів
та Снігурок. Збір подарунків для
дітей-сиріт, інвалідів, позбавлених батьківського піклування
започаткувала торік дружина
міського голови Черкас Анжела
Одарич. Найчастіше діти просять
подарувати глобус, кросівки,
ялинку, цукерки, мобілки.

У Чернівецькій ОДА для виявлення гендерного дисбалансу та тендерної
дискримінації здійснили аналіз кадрового складу органів виконавчої влади.
За його даними, у структурних підрозділах ОДА та РДА працюють 62% жінок,
з них 35% обіймають управлінські посади.

Знову ходять потяги Ростуть школи

...Й будинки теж

Як повідомили в ГУ регіонального розвитку, архітектури та інфраструктури
ОДА, рух приміських поїздів сполученням ЧернівціВижниця-Чернівці відновлено в зв’язку з відкриттям
перегону Завалля-Вашківці.
Потяги курсуватимуть згідно
з розкладом руху приміських
потягів.

11 малозабезпечених буковинських родин, житло
яких зруйнувала повінь, відсвяткували новосілля напередодні нового року. Ключі від
новозбудованих осель отримали 1 родина в Маршинцях,
1 родина в Мамализі та 9 – у
Костичанах Новоселицького
району. Загалом вже 75 сімей
проживають у нових оселях.

До кінця грудня буде здано
в експлуатацію новий корпус
зі спортзалом і капітально відремонтований корпус Герцаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У
Куликівській школі закладено
фундамент, піднято стіни та
ведуться покрівельні роботи.
На завершальному етапі перебувають будівельні роботи в
районній лікарні.

маційному ролику як майстер з
гімнастики, плавання і стрибків у
воду. А оскільки під Різдво, як відомо, «можуть збутися усі бажання», то Барні ще й сниться, як він
перемагає у найпрестижнішому
турнірі з гольфу і як партнери
по команді скандують його ім’я.
Торік з песиками президента
США знявся колишній прем’єр
Великої Британії, якого критики
обізвали «пуделем Буша».

Подарунки
усім дітям
Свято новорічної ялинки відбуватиметься у Центральному Палаці культури
м. Чернівці від 2 до10 січня. На
захід буде запрошено 5 тис. дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування,
дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених і багатодітних

родин, дітей, що виховуються
у дитячих будинках сімейного
типу, та дітей, які проживають на забрудненій території
внаслідок аварії на ЧАЕС, з
усіх районів області. Кожна
дитина отримає традиційні
подарунки від Діда Мороза та
Снігуроньки. Свято відбуватиметься у рамках благодійної
новорічно-різдвяної акції
«Милосердя».

акценти тижня

Передноворічна математика спричиняє депресію
На свята завжди хочеться чогось такого... Коли вже
дух не захоплює від невідомих країн, то бодай ялинка має
створювати гарний настрій. Однак, проста арифметика
безкомпромісна: коли вам ну дуже захочеться ялиночку,
то святкової вечері не буде. А якщо Ви захотіли побачити
Європу, приготуйтеся не їсти як мінімум місяців зо три.
Йдучи повз святково
прикрашені вітрини, мимоволі думаєш: «От і собі щось
таке зробити б, щоби грало
вогнями, було яскравим і
красивим!» Але вивчивши
асортимент і ціни подарункових кіосків на Проспекті
Незалежності, розумієш,
що краса вимагає жертв.
Матеріальних.
Перш за все, коли ви
– свідомий захисник природи або ж не хочете прибирати сухі голки після
свят, треба придбати штучну ялинку. Невідомо, чим
відрізняється штучний імпортний виріб «сосна» від
штучного виробу «ялинка»,

але останній коштує на 50100 грн більше. Найменші
«деревця» (1,2 м) коштують
від 200 грн, найвищі (2,2 м)
– 600-700 грн.
Переходимо до прикрас.
Найдрібніші прості кульки
без малюнка – від 5 грн, з
малюнком – 8 грн. Щось
«пристойніше» потягне і на
25-40 грн. Високу вартість
кульок продавці пояснюють
тим, що це ручна робота і
«долар виріс», хоча виготовляють кульки... у Львові. До
іграшок можна присусідити
намисто з кульок-дзвіночків-янгеликів-зірочок (1720 грн), дощик (3 грн за 2 м
та 5 грн за 3 м), електричну

гірлянду (від 20 грн). Імпортний Санта-недомірок
заспіває під ялинкою за 25
грн, його трохи вищий брат
Дід Мороз стоятиме за 45
грн. Снігуроньок у продажу
взагалі немає. Кажуть, їх
просто зняли з виробництва ще кілька років тому.
Натомість з’явилися сніговики на будь-який смак:
від 10-17 грн за маленького
матер’яного до 100 грн – за
великого порцелянового.
Коли ялинковий комплект для вас занадто «крутий», пропонується вінок:
35-180 грн залежно від кількості цяцьок, які на ньому
висять. Лапаті сніжинки з
неприємним хімічним запахом – від 25 грн за штуку.
Для завершення композиції здалось би придбати
бичка – символ наступного
року. Найменший брелок

коштує 6 грн, маленька
іграшка – 15-25 грн, а бичок під назвою «Гулівер», з
яким може гратися дитина,
дотягнув аж до 220 грн.
За наявності 300 зайвих
євро можна було спробувати прогулятися Європою.
«Було», бо час подання документів до турфірм уже
закінчився – посольствам
треба час, аби добряче обміркувати і вирішити, кому
давати візу. А раптом Ви
хочете втекти з ненькиУкраїни? Чого тільки не
вимагали в автора менеджери турфірм: і паспортів
з печатками – про шлюб в
українському і з візами – у
закордонному, і довідок про
вклади та зарплату не менше 2,5 тис. грн і ще бозна
чого! Причому, різні фірми
для виїзду в одну й ту ж країну просили різні папери.

Новий рік в Європі коштує
в середньому 250-300 євро,
причому оплата саме в євро,
а не в гривнях за курсом.
До вартості входить готель
зі сніданком, у більшості
фірм – екскурсії, і лише
у декого – проїзд. Найчастіше пропонували добиратися власним коштом
до Карлових Вар чи СанктПетербурга. За новорічний
банкет пропонувалося платити додатково – 70-150
євро. «Коронним номером»
сервісу по-буковинськи був
варіант: «У нас залишилася
одна путівка на 2 людей.
Та коли ви їдете одна, ми
не будемо її розривати, хай
краще пропаде». Тож, аби
у вас не пропало, купіть
«на всі гроші» продуктів та
шампанського. Хоч наїстеся
на свята!
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
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кримінал
Де моє авто?
«Део» 29-річної чернівчанки ночувало на
вул. Винниченка. А на вул.
Чехова залишив своє «Ауді»
18-річний приїжджий з
Оршивців, що на Кіцманщині. Обидва авта зникли.
Співробітники карного розшуку встановили, що першу
автівку викрав 21-річний
чернівчанин, «Ауді» допоміг
зникнути 19-річний хлопець
з Мошинця Кельменецького
району.
У Хотині «загубив» автівку мешканець Рукшина.
Хотинські правоохоронці
встановили, що її вподобав
31-річний місцевий мешканець.

Діти під
колесами
Двоє восьмирічних школяриків, перебігаючи Головну, потрапили під «Волгу»
25-річного чернівчанина.
У лікарні ШМД в обох діагностували струс головного
мозку та перелом стегна.
Пішоходи різного віку
потрапляли цього тижня
під машини в Шилівцях
Хотинського, Южинці Кіцманського, Кадубівцях Заставнівського, Коболчині
Сокирянського, Чорногузах
Вижницького районів.
У Сторожинці 55-річний
місцевий житель на «ЗІЛу»
зіткнувся з «ВАЗ-2103» під
керуванням 49-річного жителя Тисовця. Молодший
з них із закритою черепномозковою травмою та забоєм
плеча госпіталізований у
Сторожинецькій ЦРЛ.

Зброя
У Станівцях Глибоцького району 37-річний місцевий мешканець тримав у
господарстві понад 20 набоїв різного калібру, гладкоствольну рушницю та
мисливський ніж. Правоохоронці арсенал вилучили.
Проводиться перевірка.
СГЗ УМВС в Чернівецькій
області

Не просто з
мосту…
У Чернівцях по вул. Київській жінка середнього віку
вийшла на міст заввишки
близько 7 метрів, зняла з себе
весь одяг і кинулася вниз, у
невеликий потічок. На місце
події одразу прибули рятувальники та медики. Працівники ГУ МНС підняли
жінку та віднесли її до карети
«швидкої», яка і доправила її до лікарні. Психологи
та медики нині вивчають
психічний стан потерпілої
та намагаються визначити
причини такого вчинку.
ЦП ГУ МНС України в
Чернівецькій області

погляд

Бал з подарунками
Уже третій рік поспіль благодійний фонд «Відродження»
на чолі з Віктором Довганичем
до дня Святого Миколая проводить Благодійний бал для
дітей з багатодітних сімей.
Цього року дітки з усієї області
зібралися в готелі «Черемош»,
щоби посмакувати солоденьким і порадіти цікавим подарункам.
Зокрема, маленький Павлик Зарубайко, якого виховує бабуся, отримав від ОДА
DVD-програвач. А Галинка
Боднарюк і Давид Козак мають тепер по прасці. Жодна
дитина не залишилася без
подарунків!

– Багато
дітей підготувалися до
свята: вчили
щедрівки, вірші, пісні,
танці. Ми з
сестрою вивчили щедрівку «Ангели в
небі», а ще
дві сестрички-близнючки приготували цікавий
танець з елеВіктор Довганич і голова комітету багатодітних матерів Софія Бурденюк
ментами гімнастики, – ділилася враженнями Оксанка Ватаманюк, учасниця балу.

інтеграція

Садгора стала ближчою до
Європи
Посадовці садгірської райради закінчили заняття в семінарі «Європейська та євроатлантична інтеграція України».
Курс протягом 36 годин викладав Анатолій Круглашов,
завкафедри політології та
державного управління ЧНУ
ім. Ю. Федьковича, доктор
політичних наук, професор,
координатор Буковинського

політичного центру.
Одна зі «студенток», Крістіна Тулюлюк, провідний
спеціаліст відділу ведення
державного реєстру виборців Садгірського району в м.
Чернівці, зауважила, що лекції були корисними, бо мали
практичний характер. Крім
того, ЄС – одна з центральних
світових організацій, яка в

майбутньому, ймовірно, прийде в Україну.
Микола Ярмистий, директор Чернівецького центру
перепідготовки та підвищення
кваліфікації держслужбовців,
вручив посадовим особам
посвідчення про те, що вони
прослухали відповідний курс
семінару.
Любов ПЛАХІНА, «Версії»

ноу-хау

Облрада – в електронному
форматі
У рамках проекту «Органи
місцевого самоврядування
Чернівецької області: інформаційно-комунікативний
прорив» відбулася Всеукраїнська конференція «Інформаційні технології та розвиток
місцевого самоврядування»,
організована Чернівецькою
обласною радою, Асоціацією
органів місцевого самовря-

дування Чернівецької області та громадською спілкою
«Буковинська партнерська
агенція». В роботі конференції взяли участь понад 50
посадовців органів місцевого
самоврядування, науковців,
громадських діячів. Вони розглянули питання ефективного
інформаційного забезпечення територіальних громад та

шляхи його покращення. Особливо жваве обговорення викликало спрощення доступу
до інформації про діяльність
місцевих громад та застосування при цьому новітніх
інформаційних технологій.
Наука вже «доросла» до створення електронного формату
облради, надалі справа – за
депутатами.

милосердя

Отець Жар прихистив ще 20
сиріт. ВІЛ-інфікованих
Отець Михайло Жар, настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря
у Банченах Герцаївського району, став опікуном 20 ВІЛінфікованих дітей-сиріт з
Одеської області. Для отця

Михайла всиновлення хворої дитини – звична справа.
Серед маленьких мешканців
дитячого будинку чимало таких, що потребують тривалого
й дорогого лікування, інколи
навіть за кордоном, але ВІЛ-

інфікованих між ними досі не
було. Однією з умов надання
цієї опіки було будівництво
окремого корпусу. Нагадаємо,
вельми багатодітному батькові-опікунові нещодавно присвоєне звання Героя України.

річки

Дністровський... парламент
Так жартома назвали Басейнову Раду – колективний
орган управління басейном
річки Дністер, куди входять Прут і Сірет. У її складі
– представники державних, самоврядних органів,
наукових та громадських
організацій і навіть водо-

користувачів семи областей:
Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської,
Хмельницької, Чернівецької,
Вінницької та Одеської. Історичний момент створення
БР відбувся позавчора у ... залі
готельного комплексу «Буковинська зірка», що у Боянах.

3

Його виконавчим органом є
Дністровсько-Прутське басейнове управління водних
ресурсів (Чернівці). Мета
Дністровського парламенту
– впровадження інтегрованого управління водними
ресурсами.
Вл. інф.

Людмили ЧЕРЕДАРИК
«RFEX для EMF»
або Пішли ви всі...
Базові станції стільникового зв’язку та антени
– загрози здоров’ю учнів
ЗОШ №22 та ЗОШ №27 не
створюють, – проінформував місцеві ЗМІ прес-центр
Чернівецької міськради.
Отакої! Шкідливого
впливу електромагнітного
випромінювання не існує.
Такі висновки зробили фахівці Державного інституту
гігієни та медичної екології
ім. О.Марзєєва АМН України, які спеціальним обладнанням виміряли в листопаді
цього року рівні електромагнітного поля в Чернівцях
у районі вулиць ПівденноКільцевої та Воробкевича.
Затвердив результати «цих
польових досліджень» завідувач лабораторії професор
Юрій Думанський.
А потім нам, чернівчанам,
про них повідомили у такий
спосіб: «Для проведення досліджень використовувався
аналізатор спектру FSH6 з
дистанційним управлінням
RS-233 та ізотропна система
для вимірювання з системою
RFEX для EMF».
Читачу, тобі все зрозуміло? Як на мене, суцільна
локшина! Хоча в середній
школі я вчилася добре. Та
й університет за плечима.
Та цитуємо далі: «Встановлено, що сумарне електромагнітне навантаження
в усіх точках замірів на
території ЗОШ №22 не
перевищує гранично допустимого рівня та складає
від нього від 1,83 до 17,2%.
А сумарне електромагнітне
навантаження в усіх точках
замірів на території ЗОШ
№27 також не перевищує
гранично допустимого рівня та складає від нього від
13,9% до 40,1%».
Ці рівні, за твердженням фахівців лабораторії,
не перевищують гранично
допустимих. Отже, із дотриманням «Державних
санітарних норм і правил
захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань» все о’кей?!.
Зрозуміло? Мені аж ніяк!
Та зрозуміло інше: громадськість повинна вимагати
незалежної експертизи.
Згадаймо, що було 20
років тому: історія повторюється...
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20 грудня – День міліції

Професія – захисник
20 грудня працівники міліції відзначатимуть професійне свято. У зимову холоднечу та літню
спеку, у дощ і сніг, на вулицях і в робочих кабінетах вони оберігають наш спокій, захищають
економічні інтереси держави та її громадян, виводять на «чисту воду» правопорушників. Сьогодні
розповідь – про кращих із кращих.

Економічні злочини
розкривають
профі
Такими є співробітники відділу протидії хабарництву та корупції УДСБЕЗ УМВС України
в Чернівецькій області, підлеглі
капітана міліції Олега СТЕПЕНЮКА: – Свій колектив
формував сам, за критеріями
порядності та професіоналізму. Особливість злочинів у цій
сфері – їх вчиняють не сторонні

Олег Степенюк

особи «з вулиці», а посадовці,
яким держава довірила певні
повноваження! Наприклад, до
нас звернулася мати абітурієнта, в якої завідувач кафедри
одного з вищих навчальних
закладів вимагав 800 доларів
за сприяння вступу її сина.
Жінка погодилася допомогти
нам в реалізації оперативного
плану – і ми взяли хабарника
на гарячому. В нього знайдені
помічені гроші, а ще – три конверти з іменами тих, кому треба

за ці гроші «посприяти». І таких
прикладів, на жаль, багато.
Окрім численних заохочень
від керівників УМВС в області,
Олег Степенюк має міністерські відзнаки.

Карний розшук
– передова
Ігор ПЕТРУШКА став оперуповноваженим карного розшуку Шевченківського райвідділу міліції 2003 року. Згодом
з’явився досвід, а ще – тверда
впевненість у тому,
що обрав саме ту
професію, якій
варто присвятити
життя. Сьогодні
він капітан, оперуповноважений
обласного карного
розшуку. Профі,
старший групи з
розкриття квартирних крадіжок,
розповідає:
– Щоб розкрити квартирну
крадіжку, потрібно
затратити багато
сил та часу, адже
квартирні злодії
здебільшого теж
«професіонали» з
багатьма судимостями в «послужному списку». Щоби вийти на слід, доводиться відстежувати крадені речі, а тих,
хто займається їхнім перепродажем, теж маємо в полі зору.
Часто «домушники» виправдовуються важким життям і тим,
що більше нічого не вміють
робити.
– Я не прихильник високих
слів, – каже оперативник, – але
щодо своєї роботи зізнаюся
щиро: вона приносить мені не-

абияке задоволення. Приємно
усвідомлювати, що моя праця
потрібна людям. Та ніяк не
можу збагнути, чому люди все ж
таки вчиняють злочини...
За сумлінне виконання своїх професійних обов’язків Ігор
неодноразово нагороджений
відзнаками та грамотами управління внутрішніх справ.

Крім неодноразових заохочень від начальника УМВС
області, у Всеукраїнському
міліцейському
конкурсі «Кращий слідчий
України» серед
35 учасників з
усієї України
старший лейтенант міліції
Сергій Гордаш
увійшов у п’ятірку кращих.

Сергій Гордаш

Слідчий – його
покликання

Наш
«шериф»

Капітан міліції Сергій ГОРДАШ спершу спробував себе як
оперативник, але його завжди
приваблювала саме слідча робота, хотілося довести справу, як то
кажуть, «до кінця», розплутати
клубок із показань потерпілих,
підозрюваних, свідків, збагнути
мотиви злочину. – А сплетіння
ці дуже часто складаються у неймовірні колізії. Одна з таких
починалася 2003 року. Молода
пара – назвемо їх Олександр та
Олена – проживала разом, але
через зневажливе ставлення
хлопця дівчина його покинула.
Олександру це не сподобалося,
і він вчинив за законами східної
казки: викрав дівчину за допомоги своїх друзів. Майже три
роки залякував він розправою
над родичами, змушував жити
з ним, постійно знущався. Але
одного разу дівчині пощастило
втекти. Олександр не вгамувався
і став шукати, хто б з друзів допоміг йому знову викрасти дівчину!
Проте «товариш» повідомив
про намір Олександра правоохоронцям. Щоби викрити злочинця, співробітники карного
розшуку вирішили інсценувати
викрадення дівчини. Сучасний
«Отелло» затриманий і відбуває
покарання...

«Поле діяльності» Анатолія
CТРОГАРЧУКА, старшого
дільничного інспектора – Калічанка, доволі
розкиданий мікрорайон з 3-ма
тис. мешканців.
Не залишилось
на його території
жодного подвір’я,
до якого б він не
завітав: знає в обличчя кожного.
Його комунікабельність, доброзичливість і
щирість допомагають знаходити
спільну мову з
людьми і сприяють у розкритті
злочинів:
– У певний період часу до мене
Анатолій Строгарчук
почали звертатися
жителі дільниці із
заявами про крадіжки. І таких і хуліганів.
набралося з десяток. Затримати
Анатолій Строгарчук – один
злодія допомогла спостережли- із небагатьох дільничних інвість людей: місцева бабуся роз- спекторів УМВС області, який
повіла, що в сусіда часто буває отримав нагрудний знак «Зразпідозрілий чоловік: заходить з ковий дільничний інспектор
сумками, а виходить без них. міліції».
Це як раз і був наш «дачник»,
Кароліна СОЛОВЕЙ, СЗГ УМВС
– розповідає Анатолій.
України в Чернівецькій області

Дільничному доводиться
співпрацювати з багатьма відділами УМВС, бо саме «на землі»
викривають наркопритони,
затримують квартирних злодіїв

подробиці

Смертність на
шляхах України
зменшилась удвічі
Як свідчить статистика, посилення
відповідальності за порушення Правил дорожнього руху допомогло вже
зберегти 311 людських життів. Саме
на стільки менше загинуло громадян
в ДТП, починаючи від 17 листопада –
першого дня дії нового законодавства.
Порівняймо: цього року загинуло 309
осіб, минулого – 620 осіб. Крім того,
травмовано менше на 2129 людей та й
самих ДТП скоєно на 1680 менше.

Ховайте гроші
надійніше!
Проникнення через вікно, зламаний замок – схема квартирних

грабунків нинішніх злочинців з
плином часу не змінилася... Але й
на Буковині через розвиток кризи
в країні почастішали крадіжки та
розбої, бо охочих жити безтурботно
не поменшало, – зазначив на пресконференції Георгій ПРОСКУРНЯК, начальник УМВС України в
Чернівецькій області.
Зокрема, за 20 крадіжок методом
«проникнення через вікно» затримано мешканця Хотинщини, а за 19
крадіжок зі зломом дверей арештований мешканець Лужан.
Загалом в області від початку
року зареєстровано 4708 злочинів.
Знешкоджено 12 організованих злочинних угруповань, 8 з яких – кримінальні, 4 –економічні. Вони скоїли
87 злочинів.
Із введенням нових штрафів трохи покращилася ситуація на дорогах.
За останній місяць у ДТП загинула

У смітті під мостом
Липнева повінь нанесла не лише
купи сміття. Під час прибирання під
мостом на вул. Коростишевського у
кучугурах знайдені 2 авіабомби часів
II Світової війни. Звідки їх занесло
під міст, невідомо. Прибиральники
вчинили грамотно: одразу викликали
рятувальників. Начальник групи піротехнічних робіт ГУ МНС України
в Чернівецькій області Олександр
Ялівчук зауважив, що знахідка дуже
небезпечна і біди не сталося просто
дивом.

Замінований гравій
У Васловівцях Заставнівського
району робітники, що підсипали шутер на дорозі, вчасно помітили серед
гравійної суміші невідомий предмет
видовженої форми. Вони одразу ж
зателефонували «01». Піротехніки

поставили «діагноз»: знайдено артснаряд 76мм. Він також залишився
від ІІ Світової.
Піротехніки нагадують: ніколи не
пробуйте розбирати, кидати чи нагрівати небезпечні предмети!

Корупціонери – 2008
На Буковині викрито та задокументовано 36 злочинів з ознаками
корупції та порушено 13 кримінальних справ, повідомили з управління
боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Чернівецькій
області. До суду направлено 5 кримінальних справ за 25 корупційними
злочинами. До римінальної відповідальності притягаються: посадовці
Вадул-Сіретської та Кельменецької
митниць, один депутат районної
ради, депутати сільських та селищних рад.
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«Зелених» породило екологічне лихо

20 років потому

чених 20 роковинам створення
екологічної громадської організації
У сім’ї Домніки Головач, яка й во- «Зелений рух Буковини», яка 1995
сени 1988 року належала до найбільш року трансформувалася у «Зелений
соціально незахищених верств насе- світ Буковини», про її долю розповіла
лення, всі четверо дітей перехворіли Галина Хоменко, голова батьківськона алопецію. Так тоді називали неві- го комітету дітей, які постраждали
дому недугу, яка вражала переважно від невідомої чернівецької хвороби.
дошкільнят і учнів молодших класів. А Домніка Головач, мати 28-річної
Це вже пізніше захворюванню дали молодої талановитої жінки-колясочназву ХЕІ – хімічна екзогенна ін- ниці, сиділа в залі. Вона сподівалася
токсикація.
на допомогу.
Нагадаємо, хвороба проявляла
– І таких дітей, як Валентина, стає
себе не тільки втратою волосся та все більше, – наголосила пані Хоменгалюцинаціями, а й ураженням ко. – Та за них ніхто вже не несе відцентральної нервової системи та повідальності. Бо в багатьох серйозні
всіх внутрішніх органів, особливо проблеми зі здоров’ям почалися саме
печінки і дихальних шляхів. Тож після повноліття, – І тільки тоді ми
сповна відчули, наскільки
незахищеними залишилися
наші діти.
Ніхто не може пояснити,
що саме сталося з Валею Головач. Уздовж усього спинного мозку у неї утворилися
папули.
– На словах лікарі кажуть, що причиною І групи інвалідності доньки є
отруєння 88-го року, але
такий запис в історії хвороби зробити відмовляються,
– скаржилася Домніка Головач. – Натомість зазначають
«загальне захворювання».
Перший голова «ЗРБ» Леонтій Сандуляк, як і
Яке саме загальне захво20 років тому слухав скарги Домніки Головач.
Але, на жаль, усвідомлював, що держава убезрювання – теж невідомо,
печила себе від потерпілих... законодавчо.
Донька потребує постійної сторонньої допомоги
малі Головачі були у списку 185 дітей, та догляду. Так, зрештою, записано
яким офіційно виставили цей діагноз. у довідці МСЕК. А у неї ж у самої на
Їх лікували, за ними спостерігали. Для руках двоє маленьких дітей. Та навіть
них навіть відкрили новий лікарняний у Київ на обстеження, де у доньки
заклад, названий екологічно-радіацій- виключили онко, ми возили її за свій
ним диспансером і пізніше перейме- рахунок. Нам не дали направлення до
нований на обласну дитячу лікарню столичних медичних наукових установ
№2. Та після досягнення ними 18 років , ми отримали лише так звані рекоїх викреслили зі списків екологічно мендації. А без грошей вони нічого не
потерпілих. Для декого це стало авто- варті! Я зверталася до міського відділу
матичним викресленням із життя. До соціального захисту населення, щоби
таких бідак потрапила і Валентина мені допомогли організувати виставСаркісова (Головач).
ку-продаж доньчиних вишивок. Та
Під час урочистостей, присвя- дарма, ніхто не відгукнувся.

Де ти, інстинкт
самозбереження?

Майже сотня учасників, симпатиків
та засновників «Зеленого руху Буковини», серед яких були і колишні народні
депутати Леонтій Сандуляк і Тарас
Кияк, які приїхали з Києва на святкову
імпрезу, зібралися в Академічному театрі
Чернівців минулої неділі. Тобто, саме
тоді і там, де рівно 20 років тому відбулася установча конференція екологічної
громадської організації, що передувала
Рухові.
Ніхто людей не зганяв, ніхто їх не
примушував. Вони просто виявили волю
й бажання захистити життя. Бо за вікном
був грудень 1988 року – порожнє місто
без дітей: 40 тисяч малюків покинули
тоді Чернівці. Їх, рятуючи, вивезли батьки за межі міста, в якому відбулася друга
після Чорнобиля екологічна трагедія.
…Усі, хто виходили на трибуну,
згадували, як це було, хто кого переслідував, що кому загрожувало. Хоча
саме юні екологи гімназії №2, вихованці
новообраного голови «Зеленого світу
Буковини» Алли Божієвської, показали
на початку імпрези своїми театралізованими мініатюрками, якими ми є сьогодні і як по-варварськи поводимося з
природою, таким чином зорієнтувавши
присутніх на серйозну розмову. Втім,
більшість говорила про минуле. Погоджуюсь: без минулого немає майбутнього. Та щоби врятувати це майбутнє,

Галина Хоменко готова знову до
бою. Хоча розуміє, що сьогодні важче: бо байдужих більше.

Тарас КИЯК охарактеризував нинішній
момент: «Депутатство сьогодні вже навіть не ремесло, а діагноз. Бо тим часом
природа вже винесла нам вирок...»

потрібні рішучі дії вже зараз.
...У залі знайшлися люди, які одразу ж допомогли Домніці Головач і
грошима, і порадою. Бо з’ясувалося,
щоби потрапити на обстеження та
лікування до Києва, треба добре
знати, які бюрократичні процедури
необхідно виконати, щоби отримати направлення. Але, гадаю, щоби
список тих, кого вшанували «зелені»
хвилиною мовчання під час свого
зібрання не зростав шаленими темпами, треба повернутися обличчям
до потреб тих дітей, які у кінці 80-х
минулого століття стали останньою
жертвою тоталітарного режиму. Як
відомо, чернівчани тоді потребували
евакуації, а місто – миття. Це не було
зроблене. Тому тепер потрібно знову
повернутися бодай до обласної, якщо
не до державної програми допомоги, а
точніше – порятунку потерпілих. Слово за депутатами міської та обласної
рад. Чи бодай хтось відгукнеться?!.
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»
«Згадаймо тих, кого з нами вже
ніколи не буде, щоби пам’ятати про
живих» – ці слова передували хвилині
мовчання.
Ряди зелених за останні 20 років
втратили 29 буковинців. Серед них
– міський голова Павло Каспрук, отруєний через пошукову діяльність Віктор
Фреліх, Анатолій Добрянський, Віктор
Горбунов, Ростислав Тимчук...
Пам’ятаймо: це потрібно не мертвим, це потрібно живим!

інформує прес-служба ОДА

Ода послугам і розрахункам
Безперебійна робота підприємств житлово-комунального господарства
безпосередньо залежить від своєчасної і повної оплати за спожиті житловокомунальні послуги.
У листопаді 2008 року житлово-комунальні підприємства області надали
споживачам послуг на загальну суму
20,6 млн. грн. Фактично ж надійшло на
рахунки підприємств 13,4 млн. грн.
Як повідомляє управління ЖКГ
ОДА, за категоріями споживачів рівень
оплати становить: населення – 55,3%
(населення Чернівців – 51,9%), державні бюджетні установи – 99,9%,
місцеві бюджетні установи – 78% (за
рахунок попередньої оплати за жовтень), інші споживачі – 81,4%.
Заборгованість за послуги водопостачання, водовідведення, теплопостачання, утримання будинків,
споруд, прибудинкових територій на
1 грудня становить 35 млн. грн, в т. ч.
борг чернівчан за послуги водопостачання та водовідведення – 8,2 млн.
грн, теплопостачання – 10,7 млн. грн,
утримання будинків та прибудинкових

територій – 5,2 млн. грн.
За 11 місяців 2008 р. вартість наданих послуг сягнула 136,9 млн. грн,
надходження на рахунки підприємств
–141,6 млн. грн.
За 11 місяців 2008 р. підприємства
ЖКГ області спожили електроенергії
на загальну суму 33,8 млн. грн, сплачено 30,5 млн. грн.
Заборгованість за електроенергію
станом на 1 грудня – 27,7 млн. грн, в
тому числі 18,9 млн. грн – борг підприємства «Чернівціводоканал».
Підприємствами комунальної теплоенергетики за 11 місяців спожито
природного газу на суму 33,8 млн. грн,
оплачено 33,7 млн. грн. Заборгованість
за спожитий газ станом на 01.12. становила 6,3 млн. грн, в тому числі борг
МКП «Чернівцітеплокомуненерго».
Це підприємство у листопаді спожило
газу на 6,9 млн. грн, але оплатило лише

2,2 млн. грн. Згідно з Указом Президента від 03.10.08, постачання газу
теплопостачальним підприємством
здійснюється після стовідсоткової проплати за спожитий природний газ.
Для забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, враховуючи
те, що найбільшим боржником ЖКП
є населення, начальник ДКП «Чернівціводоканал» повідомив, що бригада
Полтавського водоканалу з пристроями
«Спрут» та «Зигзаг», які дозволяють індивідуально відключати боржників від
водопостачання та водовідведення, від
15 грудня почала працювати у Чернівцях. Для боротьби з боржниками, які за
тепло заборгували більше 2-місячного
розміру, планують залучити професіоналів з колекторських послуг.
За даними ВАТ ЕК «Чернівціобленерго», споживачами області протягом
2008 року спожито електроенергії
на суму 402,6 млн.грн. Оплата за її
використання – 388,7 млн.грн. Найвищий рівень розрахунків за спожиту
електроенергію в Сокирянському та

Кельменецькому районах, найнижчий
– у Герцаївському районі.
За інформацією ЧФ ДП «Укргазмережі», від початку 2008 року всього
спожито 340,1 млн. куб. м природного
газу на суму 164,2 млн. грн. Споживачами сплачено 158,1 млн. грн. На
99,6% розрахувалось населення, 91,4%
– бюджетні установи, які фінансуються з місцевого бюджету, 87,5% – бюджетні установи, які фінансуються з
державного бюджету, 101,8% – промисловість, 73,5% – підприємства
теплоенергетики. Найвищий рівень
розрахунків за спожитий природний
газ у Сторожинецькому і Заставнівському районах, найнижчий – у Хотинському районі.
Головне управління регіонального
розвитку, архітектури та інфраструктури облдержадміністрації наголошує, що на особливому контролі
перебувають розрахунки за спожиті
енергоносії бюджетних установ та
організацій, які фінансуються з бюджетів усіх рівнів.
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Управлінню охорони навколишнього природного
середовища виповнилося 20 років
Про найбільш значущі здобутки управління розповідає
його начальник Георгій ШУТАК
– У яких напрямках управління досягло найкращих результатів?
– Перш за все, ми посилили природоохоронний контроль, аби зберегти
унікальні природні ресурси Буковини.
Вдалося прискорити реконструкцію
очисних споруд, тож викиди у воду та
повітря за останні 8 років зменшилися майже вдвічі. Введена також нова
методологія обліку автомобільних викидів. 2007-го з області вивезено 48 т
пестицидів. Відзначу, що на території
Сокирянського та Кельменецького
районів виявлено 18,5 т пестицидів,
які раніше взагалі ніде не обліковувалися. Чверть цих пестицидів уже
нейтралізували.
На боротьбу з відходами виділено
2,2 млн. грн, на які придбали машини
для транспортування і складування
відходів.
– Що робиться для збереження флори й фауни Буковини?
– Нарешті проведено інвентари-

зацію об’єктів природно-заповідного
фонду краю. Нині 10,5% області – заповідні території та об’єкти. Маємо
106 видів рослин та 118 видів тварин,
занесених до Червоної книги. Створено заказник місцевого значення
«Зубровиця». Розширено Національний природний парк «Вижницький»,
незабаром його мають перейменувати
на НПП «Буковина». Повним ходом
працюємо над створенням парків
«Черемоський», «Хотинський», плануємо створити парки «Буковинські
Карпати» і «Сторожинецький».
– Як співпрацює управління з громадськістю краю, іноземними колегами?
– Згідно з загальнодержавною
програмою формування національної екологічної мережі, на Буковині
створено регіональну Координаційну
раду з питань формування екологічної
мережі області. Ми одними з перших
почали проводити громадські еколо-

гічні слухання. Нашу область обрали
однією з базових для формування Всеєвропейської екологічної мережі.
Інформуємо громадськість про
наші заходи, створили Орхуський
інформаційно-тренінговий центр. Багато наших співробітників є авторами
підручників і навчальних посібників,
які використовуються в навчальних
закладах області.
Постійно беремо участь у розробці
транскордонних програм єврорегіону
«Верхній Прут». Співпрацюємо з природоохоронними органами Сучавського і Ботошанського повітів Румунії:
моніторимо якість води у Пруті та Сіреті. Розроблена також українсько-австрійська концепція водозабезпечення
Тільки тоді, коли буде
зрубане останнє дерево,
Тільки тоді, коли буде
отруєна остання річка,
Тільки тоді, коли буде
виловлена остання риба,
Ти зрозумієш, що гроші
їсти не можна.

Чернівців за програмою «Споріднені
міста», українсько-австрійсько-румунський проект за програмами «Прикордонне співробітництво» та «Екологічна
мережа Карпат».
– Чи збільшилося фінансування природоохоронних заходів?
– До початку кризи фінансування
екологічних програм збільшилося на
порядок. Найбільше коштів використано на будівництво каналізаційних
та очисних споруд, облаштування
сміттєзвалищ. Наприклад, у Чернівцях
розширили господарсько-побутову
каналізацію, у Лужанах збудували
2-трубний напірний каналізаційний
колектор. Звичайно, під час кризи з
грошима буде сутужно, але сподіваємось отримати хоча б якісь кошти.
– Над чим працюватиме управління
у 2009-му?
– Маємо кілька важливих напрямків: очистка стічних вод, розчищення
русел річок, утилізація відходів, припинення зсувів, підвищення екологічної культури людей.
– Вітаємо і бажаємо плідної праці!
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

не рубай!

Тавровані ялинки

або Що робитимуть природоохоронці, щоби миша не проскочила у... рік Бика
– Липнева повінь 2008-го кардинально вплинула на людську екологічну свідомість, – заявив Георгій
ШУТАК, начальник державного
управління охорони навколишнього
природного середовища. – Нині ми
зовсім по-іншому ставимось до заготівлі й продажу хвойних дерев у
передноворічні дні 2009 року. Цього
року держуправління нікому, крім
держлісгоспів, не дасть погоджень на
вирубку та продаж ялинок. Нікому! –
підкреслив природоохоронний генерал, – ні військовим спецлісгоспам,
ні агропромисловим формуванням,
жодним бізнесовим структурам. І це
продиктовано бажанням зберегти
біорозмаїття. Контроль за заготівлею, перевезенням і реалізацією
ялинок буде жорстким! – пообіцяв
п. Шутак.
У це доводиться повірити, бо
в наказі Чернівецького обласного
управління лісового та мисливського

господарства «Про заготівлю ялинок
та охорону хвойних насаджень у
передноворічний період 2009 року»
зазначено, що новорічні ялинки рубатимуть винятково на спеціальних
плантаціях, при розчистці квартальних просік, під час рубок формування
та оздоровлення лісів на територіях
держлісгоспів.
Видача лісорубних квитків на заготівлю ялинок проводиться тільки
за погодженням з держуправлінням
охорони навколишнього природного
середовища і з визначенням можливої кількості заготовлених зелених
красунь, зазначається у наказі.
Вивезти ялинки можна тільки за
присутності на їхніх спилах (зрубах)
відпускного тавра, після визначення
їхньої сумарної кількості та відповідної позначки в лісорубному квитку.
Заборонено відпускати ялинки фізичним особам у рахунок зарплати
для торгівлі. А єдиним документом

на відпуск і перевезення новорічних
красунь стануть товарно-транспортні
накладні.
Контролюватимуть ситуацію спеціальні бригади,
створені в усіх лісництвах,
де є хвойні насадження. До
їхнього складу ввійдуть лісничі, держекоінспектори,
лісова охорона, працівники
міліції, громадськість. Ця
«убойная сила» створить
тимчасові пости на шляхах,
залізничних станціях і населених пунктах для перевірки документів на право
перевезення та реалізації
ялинок. У передноворічні дні хвойні насадження
будуть посилено охоронятися. Тож не те що ялинку
не вивезуть браконьєри, а
й миша не проскочить повз
охоронців природи. Тим

паче, що мишам у рік Бика – зась.
Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії»

кому нал?

Обласний бюджет-2008 втратив 40 мільйонів...
А бюджету-2009 вистачатиме лише
на зарплату... Якщо його взагалі приймуть.
– Незважаючи на економічну кризу
та наслідки стихії, область закінчує фінансовий рік успішно, – відзначила начальник головного фінансового управління ОДА Єлизавета Пушко-Цибуляк.
– Надходження до місцевих бюджетів
зростуть майже на 160 млн. грн. І це з
урахуванням 15 млн. грн втрат від кризи і
25 млн. грн – від повені. Втрати від стихії
частково компенсовані платежами підприємств, які працювали на ліквідації
наслідків повені. Крім того, 70 млн. грн
мобілізовані додатково з інших джерел.
Це дало змогу забезпечити виплату
зарплат усім бюджетникам і профінан-

сувати всі інші статті витрат.
Проте у майбутнє фінансисти краю
дивляться з песимізмом. Оскільки Верховна Рада досі не ухвалила не те що бюджет, а навіть основні макроекономічні
показники (ВВП, темп інфляції і зростання виробництва), то про конкретні
цифри місцевих бюджетів і не йдеться.
Коли ж народні депутати не впораються
з бюджетом до кінця року, то від 1 січня
як мінімум квартал видатки фінансуватимуться в розмірі 1/12 від середнього
обсягу попереднього року.
– Інакше кажучи, – пояснила Єлизавета Пушко-Цибуляк, – відсутність
Закону «Про Державний бюджет України» спричинить проблеми з виплатою
зарплат, пільг, допомог та фінансуван-

ням регіональних програм. Бюджети
області недоотримають від держави 30,2
млн. грн. Грошей вистачатиме лише на
оплату праці на умовах, що склалися
на 1 грудня 2008 року (див. довідку).
Зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму не передбачається.
Частково оплачуватимуться енергоносії,
медикаменти й харчі. Витрати на господарське утримання установ, телефонний
зв’язок, відрядження, пальне, а також
на ремонти і капітальне будівництво
не проводитимуться. Навіть за такого
«розкладу» щомісячний дефіцит коштів
становитиме 1,1 млн. грн. Тобто, соціальні допомоги не отримають 11,5 тис.
сімей з дітьми та 44 прийомні родини і
дитбудинки сімейного типу.

Не краще ситуація і з фінансуванням
відбудови об’єктів, які постраждали
від повені. Нині грошима забезпечені
лише 47% будівельних робіт. Повністю
виплачені компенсації населенню, а от
на берегоукріплювальні роботи коштів
катастрофічно не вистачає. Бюджет уже
заборгував підрядникам понад 200 млн.
грн. Але область не втрачає надії «вибити» ці гроші у 2009-му.
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
Довідка:
Середньомісячна зарплата одного працівника на 1 грудня 2008 року в гривнях:
освіта – 1300, культура – 1362, охорона здоров’я – 1200, соціальний захист
– 1076, органи місцевого самоврядування
– 2956.
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Миколаєм може стати кожен
– вважає Голова Кіцманської районної ради Микола
ПОДІЛЬЧУК. Він – матеріаліст, але переконаний, що святий
Миколай повинен приходити до всіх діток – навіть уже давно
дорослих.
Досьє:
Микола Подільчук від 2006
року – голова Кіцманської райради, у 2005-2006 роках – голова
Кіцманської РДА, у 1999-2005му – заступник директора Кіцманського аграрного технікуму, у
1992-1999 – начальник Кіцманського відділу освіти.
За гороскопом – Стрілець,
за освітою – фізик. Має доньку Зоряну, сина Тараса і внука
Ромчика.

Миколай до мене
заглядає...
– Чому батьки назвали Вас
Миколою?
– Я народився 6 грудня
– саме на католицького Миколая. Мама була полька, тож
і назвала Миколою. А потім
6 грудня стало в Україні ще й
«чоловічим днем».
– Вам подобається ім’я,
може воно чимось особливе?
Чому зараз хлопчиків рідше називають Миколами?
– Чому називають рідше?
Мабуть, мода на Миколок пройшла. Над тим, чи особливе

моє ім’я, не замислювався.
Мене воно влаштовує хоча б
тому, що Миколая «грунтовно»
святкують раз на рік, а Івана чи
Василя – разів зо 5!
– Вірите в свого ангела-охоронця?
– Я – фізик і матеріаліст,
вихований за часів СРСР, тому
до церкви ходжу лише на храм
і на Різдво. Хоча на сімейній
раді ми вирішили допомагати
нашому храму. Кожна людина
має сама визначитися, у що
їй вірити і навіщо це їй потрібне.
– Чи маєте якісь традиції
святкування Миколая?
– Якихось особливих традицій немає. Вдома Миколай
прийде до всіх. Маленькому
онуку, якому лише рочок,
принесе іграшку й цукерки.
Миколай ходить і до сина,
хоча тому вже 21 рік, і до
доньки. І навіть до мене, бува,
заглядає, що найприємніше...
Увечері зберемося за столом. У
нас у сім’ї кожен – Миколай,
у тому сенсі, що приносить
бажані подарунки іншим.
– Що ж усе-таки приносить

З головою обласної ради Іваном Шилепницьким

Вам Миколай?
– Усе, що можна помістити
під подушку! (сміється). А що
не влізає – на Новий рік під
ялинку.
– А як відзначають свято в
районі?
– Вже стало доброю традицією відвідувати на Миколая
Оршівський дитбудинок і сімейні дитячі будинки родини
Коржів з Шипинців та родини
Чуканових з Кіцманя. Ходимо
до багатодітних сімей. Помітив,
що там найбільша біда. Звичайно, у багатодітних сім’ях є
головне – батьки, але умови
життя дітей найгірші.

«Буковина»... на
морі
– Кому ще допомагає Кіцманська райрада?
– Маємо підшефних аж у
Керчі. Там морські кордони
України охороняє корабель
«Буковина». Над ним закріплене шефство саме нашого
району. Колись плавав ще й
корабель «Чернівці», яким
опікувалася Чернівецька мерія. Потім вона відмовилася
від корабля і його списали на
брухт. Ми ж щороку провідуємо
своє судно, восени посилаємо
морякам овочі і фрукти. Треба,
щоб про нас знали і на морі!
– Чим іще знаний район?
Відомо, що Ви не раз вигравали
різні конкурси...
– 2005-го виграли Всеукраїнський конкурс на кращий
проект органів місцевого самоврядування. На отримані
кошти облаштували цілюще
джерело в Білій, куточки відпочинку в Берегометі та Глиниці.
Цього року брали участь в такому ж конкурсі і виграли 500
тис. грн для перебудови старої
райлікарні на дитячо-юнацький фізкультурно-оздоровчий
комплекс.
П’ять сільрад перемогли в
конкурсі проектів, який проводила ООН. Кожна з цих громад отримає по $10 тис. Один
проект повинен забезпечити
питною водою мешканців Стрілецького Кута, інші 4 орієнтовані на енергозбереження.
– Тим не менш, в обласних

Біля прикордонного корабля «Буковина»
( Микола Подільчук другий зліва)

рейтингах Кіцманський район
утратив першість...
– Я з цим категорично не
згоден! У нас досі зберігаються
найбільші обсяги виробництва,
просто темпи їхнього зростання
повільніші. В нашому районі
вдалося зберегти найбільше сільськогосподарських підприємств:
хто ще може цим похвалитися?
Працюють великі підприємства:
Лужанський експериментальний
завод, Неполоківський комбінат
хлібопродуктів, «Українська
продовольча група» – підприємство, де вирощують індиків.
Нам удалося залучити значні іноземні інвестиції, за рахунок яких
запустили завод «Букофрукт».
– Як дбаєте про соціальну
сферу?
– У нас майже повсюди
гарні школи, садочки, лікарні.
В районі існує гарна традиція: виплачувати стипендії
обдарованій молоді. Зараз 11
обдарованих дітей щомісячно
отримують по 120 грн стипендії, а молоді спортсмени – по
200 грн. Звичайно, проблеми
є. Найчастіше люди приходять з проханнями допомогти
матеріально, дати грошей на
лікування. Ще скаржаться на
непрозорість у земельній сфері,
але це вже у компетенції райдержадміністрації.
– За кількістю фракцій Кіцманська райрада – найменша.
Коаліцію маєте чи обходитеся
простою більшістю?
– Дійсно, у нас на 87 депутатів лише три фракції: Наша

Україна, БЮТ та блок Литвина. Ми одразу ж об’єдналися
з БЮТ та й «литвинівці» у нас
хороші. Тож наша коаліція
досі живе і плідно працює.
Мабуть, це тому, що наш
район, так би мовити, однорідний. Переважно українці,
порівняно забезпечені і не
надто агресивні.
– А як же незлагода між
прем’єркою і Президентом? Навіть в облраді були
суперечки...
– Коли почалася ця тяганина і всі проводили сесії з
«розборками», ми зібралися і
прийняли рішення не паплюжити одне одного і не розбігатися. Те ж порекомендували
зробити іншим. Просто перед
людьми соромно, коли замість того, щоби працювати
і вирішувати нагальні проблеми, депутати сваряться та
б’ються.
– Працювати на посаді голови райради важко?
– Принаймні легше, ніж
головою РДА. Не люблю бути
підневільним, тому краще
підпорядковуватися виборцю,
ніж вищому керівництву.
– Незабаром різдвяні та
новорічні свята. Що Ви побажаєте читачам?
– Здоров’я, терпіння, радості. І головне – нехай до
кожного з Вас обов’язково
приходить Миколай. І не раз
на рік, а якнайчастіше!
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

шопінг

Ялинки: де й почому?
Цього року у продаж надійде 72
тис. ялинок, тоді як у минулому
році – 110 тис. Це пов’язано з тим,
що зменшується вирубка дерев та
попит на ялинки. Орієнтовна ціна
півтораметрової красуні – 30 грн. У
передсвяткові дні втричі збільшуються штрафи: якщо зазвичай штраф за
зрубану ялинку – 100 грн, то перед
святами – 300 грн.
Для продажу новорічних ялинок у
Чернівцях визначено 20 місць, в основному біля наявних ринків та мікроринків міста. Ялинки дозволено продавати також безпосередньо на ринках.
З продавців ялинок адміністрація

ринків та мікроринків справлятиме
ринковий збір і плату за послуги.
Перелік місць для організації торгівлі
новорічними ялинками:
1. Ринки та мікроринки міста.
2. На розі вул. Р.Люксембург-П.Сагайдачного (ринок «Нижній»).
3. На розі вул. Руської-Зеленої (ринок «Верхній»).
4. На розі пр. Незалежності-вул.
І.Стасюка, біля будівлі критого ринку
(ТОВ «Ринок Новий»).
5. На розі вул. Московської Олімпіади-Фастівської (ринок «Верхній»).
6. На розі вул. Головної-О.Гузар
(мікроринок «ЕХО-1»).

7. На розі вул. Горіхівської-Вижницької (мікроринок «Господар»).
8. Пр. Незалежності, 111 (мікроринок «Формаркет»).
9. На розі вул. Головної - В.Комарова (мікроринок «Буковинський»).
10.Пр.Незалежності, 96-96-А (ринок «Газкомплектприлад»).
11.Вул. М.Тореза, 192 (ринок «Садгірський»).
12. На розі вул. Червоноармійської
- Д.Загула (ринок «Центральний»).
13. Вул. В.Комарова, 13 (мікроринок «Буковинський»).
14. Галицький шлях, 2-4 (мікроринок «Прут»).

15. На розі вул. Головної-Ентузіастів (ринок «Головний»).
16. Вул. Руська, територія, прилегла до будинку № 255-Б (мікроринок
«Нива»).
17. Вул. Комарова, 32-34 (мікроринок «Нива-2»).
18. Вул. Південно-Кільцева, 19-21
(мікроринок «Ліна»).
19. Вул. Південно-Кільцева, 31
(мікроринок «Ліна»).
20. Вул. Південно-Кільцева, 9-11
(мікроринок «Нива-2»).
21. На розі вул. Червоноармійської
- Південно-Кільцевої (мікроринок
«Нива-2»).
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Алла РУЛЯКОВА: «Юриста з мене виховав
коханий чоловік»
Яскрава, жвава, дуже жіноча, активна, вона зовсім не укладається у
звичний імідж жінки-високопосадовця, назва чиєї посади займає два
рядки. І така молода. Віри не ймеш, що вона стоїть на тому порозі, коли
посадовців державної служби чемненько просять звільнити місце. З природних, так би мовити, причин.

Досье:
Алла РУЛЯКОВА – заступник начальника головного управління юстиції
– начальник відділу РАЦС (реєстрації
актів цивільного стану). Освіта – вища,
юридична. Стаж роботи в органах юстиції – 18 років. Нагороджена нагрудним
знаком Міністерства юстиції «За заслуги». Хобі, відпочинок, сенс душі – сім’я.
Чоловік, два сини, невістка – юристи.
Онук – поки що ні.

Люди йдуть до нас із бідою
– Ви знаєте, пані Алла, дивлячись на
Вас, важко повірити, що Вам може бути
цікавою, пробачте на слові, паперова
робота…
– Мабуть, це звична помилка чи
упередження людей, які мають справу
з органами РАЦС, що в нас тут царює
суцільна нудьга. За 18 років роботи в
органах РАЦС, а починала від найнижчої посади, інспектора, нудьга – це
найостанніше слово, яким я вирішила б
характеризувати свою роботу.
Насправді реєстрація цивільного
стану супроводжує людину все життя,
від народження до… Коли в нашій системі з’являються працівники байдужі, чи
некомпетентні, це обіцяє неприємності,
та навіть біди для людей. Кожна кома,
літера, кожна цифра в документі, який
ми видаємо, має значення. Сюди, до
обласного відділу, люди приходять уже
з наслідками чиєїсь неуважності або

безграмотності.
Я сама певною мірою «жертва» такої
недбалості: в моєму паспорті поставили
у графі «по-батькові» – «Яковлівна».
Ось, наприклад, звертається сім’я, в
якої прізвища записані на два чи три
варіанти. Здавалося б, дрібниця, а коли
йдеться, скажімо про спадщину, про
батьківство чи захист інтересів при
розлученні, закон дрібниць не визнає!
Не всіх ми можемо задовольнити, але
людина має піти від нас із розумінням,
чому їй відмовили.

Родина юристів
– А як ставиться до вашої професії
сім’я?
– А вони в мене всі – юристи! І
чоловік, і обидва сини, і невістка! Ми
з чоловіком познайомилися, коли він
ще вчився на четвертому курсі. Тож для
синів наших навіть питання не було,
ким стати. Ми не тиснули на них, взагалі
не робили для цього нічого особливого
– але ж сімейна атмосфера!..
– Напевне, це допомагає Вам у роботі?
– Юристи – як лікарі, мають спеціалізацію. Терапевти ж не беруться
оперувати, а гінекологи – лікувати
зуби. Чоловік мій – суддя кримінальної
палати, старший син працює в юридичному відділі київської фірми, молодший
– помічник прокурора… Невістка, щоправда, зайнята вдома.
Тож, кожний у власній галузі компе-

тентніший за інших,
але підтримуємо одне
одного. А ще правдивіше сказати – любимо одне одного. Дуже
важливо знати, що є
в твоєму житті люди
назавжди.

Про переломні
й щасливі
моменти
– З огляду на те,
що я старша за віком,
все ж таки запитаю:
не лякає Вас нинішній
переломний момент
життя?
– Чесно кажучи,
трагедії в цьому не
вбачаю! Зажди ставлюся до життя творчо. І мені не вперше
круто його міняти.
Не повірите, але перші 18 років трудового стажу я заробила
перукарем!
– А знаєте, як раз повірю! Ви така
жвава, весела, жіночна…
– Ну, починалося швидше, від бідності: рано залишилася без батька, жили
більше ніж скромно. А дівчині хочеться
і вдягтися, і мати гарну зачіску… Вже
у шкільні роки стригла подружок. А
мріяла стати лікарем. Не вдалося. Та й
тут знайшла для себе втіху: історично
цирульники як раз і були цілителями:
кров пускали, п’явками лікували… Перукарем працювала й вийшовши заміж.
Але в мене дуже мудрий і авторитетний
чоловік. Для мене він став людиною на
все життя. І я настільки поважала його

думку, його професію, що, цілком природно, і собі пішла в юридичну сферу.
Колись від інспекторів у системі РАЦС,
куди я пішла працювати, не вимагали
юридичної освіти, а згодом така вимога
виникла – і я вивчилася заочно у Київському юридичному.
– І навіть встигли зробити кар’єру…
– Для мене людина, яка нічого не
прагне, нецікава! Я сама активна і підлеглих провокую тягнутися до знань.
А щодо переломного моменту… Чесно
кажучи, не уявляю себе цілий день у
халаті чи з плетінням у руках. Ще не
розмірковувала детально, але без діла
не сидітиму!
Лариса ДМИТРЕНКО, «Версії»

робота

Скорочення штатів: хто може залишитися
У разі скорочення чисельності або
ліквідації посад чи структурних, відповідно до ст. 42 КЗпП, переважне
право на залишення на роботі мають
працівники з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці. Якщо
фаховий рівень продуктивності праці і
кваліфікації працівників однакові, перевага в залишенні на роботі надається:
■ сімейним – за наявності двох і більше
утриманців; ■ особам, у сім’ї яких немає інших працівників із самостійним
заробітком; ■ працівникам із тривалим
безперервним стажем роботи на цьому
підприємстві, в установі, організації;
■ працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних
закладах без відриву від виробництва;

■ учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюються
норми Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» від 22 жовтня 1993 р.; ■ авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських
пропозицій; ■ працівникам, які дістали
на цьому підприємстві трудове каліцтво
або професійне захворювання; ■ особам
з числа депортованих з України – протягом п’яти років від часу повернення на
постійне місце проживання до України;
■ працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та
особам, які проходили альтернативну
(невійськову) службу, – протягом двох
років від дня їх звільнення зі служби.

Перевага в залишенні на роботі
також надається: ■ особам, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; ■ членам сімей військовослужбовців строкової служби; ■ Героям
Радянського Союзу і повним кавалерам
ордена Слави; ■ особам, які належать до
1 та 2 категорій і ліквідаторам наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до 3 категорії, відповідно до Закону
України «Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Існують також обмеження стосовно
звільнення за скороченням чисельності
або штату для таких категорій як: ■ вагітні жінки та жінки, що мають дітей віком
до трьох чи шести років, у разі, якщо

дитина потребує домашнього догляду за
медичним висновком; ■ одинокі матері, які мають дітей віком до 14 років чи
дитину-інваліда, батьки, які виховують
дітей без матері, в т. ч. в разі тривалого
перебування матері в лікувальному
закладі; ■ опікуни (піклувальники);
■ особи, призвані на військові збори;
■ працівники, які обиралися до складу
профспілкових органів протягом року
після закінчення терміну виборних
повноважень.
Це не вичерпний перелік, але це ті
категорії працівників, які найчастіше
зустрічаються на практиці.
Алла КУЗНЕЦОВА, начальник відділу
кадрової роботи та державної служби ГУ
юстиції в Чернівецькій області

ливу сатисфакцію за порушення права,
а й вжити низку заходів не лише на
відновлення порушеного права, але
й внести певні зміни в національне
законодавство чи привести правозастосовну практику у відповідність до
напрацьованих Європейським судом
вимог та стандартів.
Рішення Європейського суду мають бути перекладені на національну
мову для забезпечення їхнього використання, в разі необхідності, у

практиці тих органів, діяльності яких
вони стосуються.
Одним із успіхів Конвенції стало
закріплення права на індивідуальне
звернення: усі держави – сторони
Конвенції зобов’язуються визнавати
юрисдикцію Суду на розгляд індивідуальних скарг.

Європа – за права людини
Десять держав Європи, підписавши 4 листопада 1950 року Конвенцію
про захист прав людини та основних
свобод, не тільки закріпили в ній європейські стандарти з прав людини,
а й утворили міжнародні інституції з
контролю за їхнім дотриманням. Європейський суд з прав людини – найвпливовіший в Європі міжнародний
судовий орган.
Для нашої держави Конвенція набрала чинності 11 вересня 1997 року.

Це тягне за собою два важливі наслідки: кожний громадянин України
може звернутися до Європейського
суду з прав людини, а держава, визнавши чинність Конвенції на своїй
території, повинна на національному
рівні забезпечити гарантії дотримання
прав людини. Коли Європейський
суд визнає випадок порушення прав
людини, держава – сторона Конвенції
зобов’язана не тільки виплатити особі
визначену в рішенні суму як справед-

Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, представник Урядового
уповноваженого у справах Європейського
суду з прав людини у Чернівецькій області
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Раз на рік і Бик – мачо…
Нова сукня до Нового Року – це завжди приємно.
Але ще приємніше і додає впевненості, коли твоє вбрання
відповідає вимогам прийдешнього року. Кольори 2009го – жовтий, золотий, пурпурний, срібний і блакитний в
усьому розмаї відтінків. Час до зустрічі Нового року у вас
ще є, тож – до роботи!
Бик практичний і не надто
прискіпливий, але він усе ж
таки помітить, чи ретельно ви
обирали вбрання для зустрічі
з ним. Сукня має бути новою,
але комфортною, практичною та елегантною водночас
і враховувати усі особливості

вашого віку та фігури.
У вбранні для тендітних
жінок використовуйте жіночні вигини, наприклад, сукні з
голими плечима на тоненьких
бретельках. Ліф можна задрапірувати, а спідницю зробити
легку, викроєну за косою ниткою. Лінія талії
може бути будь
де, залежно від
вашої фігури
й ваших уподобань. Маленький бюст
можна підкреслити відповідним бюстгальтером. Щоби
стегна виглядали стрункими, немає нічого кращого,
ніж «летючий»
силует.
Але зважте
на те, що занадто велика
різниця між
талією і низом спідницікльош зорово

додасть власниці сукні пару
зайвих кілограмів.
Еротично виглядатиме й
глибокий виріз «мис», сукня
з голим плечем з одного боку
і рукавом чи довгою рукавичкою з другого.
Коли вага пані перевалила
за…, виглядати стрункішою
допоможе сукня, що облягає
фігуру одразу під грудьми.
Вертикальне гофре починається одразу від цієї лінії, розпускається нижче стегон і падає
донизу вільними складками.
Широкі плечі збалансуються у шифоновій сукні з
довгими рукавами, що розлітаються донизу. Не рекомендуємо такі плечі оголювати,
аби ваша фігура не нагадувала
борця у трико. Драпіровка і
важкі прикраси так само не
для вас.
Збільшити зорово зріст допоможе сукня в стилі ампір: з
високою талією просто під
грудьми і не коротша, ніж до
коліна. Таку сукню вдягають з
високими підборами. Нижня
частина не повинна щільно
облягати фігуру, але й не має
бути заширокою. Вона повинна трохи підкреслювати
лінію стегон.
Дуже часто гладкі темпераментні жінки затягуються
в чорні сукні, замість того,
щоби вдягти щось вільне,
яскраве, підкреслити життє-

радісність. Треба любити себе
будь-якою і вміти подати за
чесноти те, що вам здається
недоліком! І боронь боже весь
святковий вечір поправляти
сукню, розрівнювати її чи
обсмикувати!
А найбільш юним та стильним не заборонено зустрічати
новий рік у джинсах: вони як
раз з’вилися у рік Бика – щоправда, Розлюченого і цілком
відповідають моменту.
Грунтовний Бик вимагає
грунтовності й у прикрасах,
які ви оберете для новорічного вбрання. Як мінімум,
це повинні бути натуральні
камені і благородні метали.
Отже, коли маєте коштовності
– сміло вдягайте їх. А коли таких немає, доберіть біжутерію
з напівкоштовного каміння,
дерева, мушлів, пір’я, шкіри,
хутра тощо. Шкіряний браслет, шикарне перо у високій
зачісці – а чому б ні!
Навіть дорогі коштовності добирати також треба
зі смаком, бажано, аби весь
комплект був з одного металу. Несмаком буде вдягти,
наприклад, золотий ланцюжок і срібні сережки. Камені
цього разу – жовті, брунатні, пурпурні, темно-лілові…
Дуже вдалий вибір – янтар,
хоч самий, хоч в оправі з золота чи срібла. Але нетактовно буде й виглядати багачкою

у скромній компанії…
Маленька хитрість: штучне каміння краще виглядатиме, коли на пару годин перед
тим покласти його у воду

літньої температури.
Чоловікам простіше: справжній мачо може не обтяжувати
себе вибором костюма, тим
більше покупкою нового. Цілком достатньо додати аксесуари кольорів Бика. Це може
бути краватка, шпилька для
неї, хусточка, запонки тощо.
Лідія КОСТИНСЬКА, кравчиня зі
стажем
У наступному числі «Версій» читайте про те, що подарувати найдорожчій людині
на свято і яке частування полюбляє господар 2009-го року
Брунатний (Земляний) Бик.

викриття

Джон Перкінс. Сповідь економічного кілера
(Продовження. Поч. у ч.49,50)

Освоєння коштів
Саудівської Аравії
1974-го один дипломат із Саудівської Аравії показав мені фотографії
Ер-Ріяда, столиці. На одній світлині було знято стадо кіз у кучугурах
сміття неподалік від урядової будівлі.
Я запитав про них і відповідь приголомшила мене: кози є головною
системою очищення міста від сміття.
«Гордість саудитів ніколи не дозволить
їм принизитися до прибирання сміття,
– зауважив він. – Ми залишаємо це
тваринам».
На той час я перебував у групі
консультантів для пошуку виходу з
нафтової кризи. Ці фото наштовхнули
мене на рішення з урахуванням розвитку країни за попередні три століття.
Це суміш насильства та релігійного
фанатизму.
Під час арабо-ізраїльської війни
1973 року, аби не допустити втручання
США на боці євреїв, країни Перської
затоки оголосили 70-відсоткове підвищення цін на нафту. Іранці пропонували тоді націоналізувати американські
комерційні підприємства в арабському
світі, оголосити тотальне ембарго на
постачання нафти до США та дружніх Ізраїлю країн, вилучити арабські
активи з американських банків. 19
жовтня президент Ніксон запросив у
Конгресу $2,2 млн. на допомогу Ізраї-

лю. Наступного дня Саудівська Аравія
та арабські нафтодобувні країни оголосили тотальне нафтове ембарго на
поставки нафти до Штатів.
Вплив цього, хоч і не надто тривалого, ембарго був величезний. Для Саудівської Аравії додатковий приплив
коштів від підвищення нафтових цін
заповнив національну казну мільярдами доларів, але й спричинив певний
підрив суворих релігійних норм вахабітів. Багаті саудити мандрували світом,
отримували освіту в Європі та США,
купували розкішні авта і набивали
оселі західними товарами.
Практично одразу після ембарго
переговори Вашингтона із Саудами
про технічну підтримку, військові
поставки та навчання в обмін на нафтодолари – і гарантії недопущення
нафтових ембарго – закінчилися
створенням Американо-Саудівської
спільної економічної комісії (JECOR).
Це була повна протилежність традиційним програмам іноземної допомоги: йшлося про фактичну розбудову
нової Саудівської Аравії. Мільярди
доларів мали бути витрачені протягом
25 років без звітності Конгресу США,
оскільки американське фінансування
не залучалося.
Я займався прогнозуванням розвитку Саудівської Аравії і плануванням
сценаріїв спрямування інвестицій.
Мене попередили, що моя робота
пов’язана з питаннями національної
безпеки і потенціально дуже прибут-

кова для МAIN. США мали намір повернути левову частку виплачених нафтових доларів і отримати гарантовану
орієнтацію Саудів на Захід. Щодо кіз,
то нафтові доходи могли бути використані американськими компаніями і для
будівництва найсучаснішої системи
збирання й переробки відходів, якою
саудівці могли б пишатися.
Ми хотіли сподіватися, що цей
план стане зразком для наслідування в
усьому світі. Інші країни зверталися б
до нас для втілення таких планів у їхніх
країнах і дозволили б залучати Світовий банк і використати нові методи
навішування боргів.
Саудити готові були керувати, але
не мали щонайменшого бажання бути
робочою силою. Тож треба було імпортувати її з країн, де вона була дешева і
де людям потрібна була робота: наприклад, Египту, Палестини, Пакистану,
Йемену тощо. Розміщення робітників
у свою чергу потребувало торгових
центрів, лікарень, пожежних та поліцейських дільниць, водопровідних та
каналізаційних систем, електричних,
телекомунікаційних і транспортних
мереж, фактично, зведення сучасних
міст серед пустелі.
Я весь час тримав у голові справжню мету: максимізацію платежів американським компаніям і перетворення
Саудівської Аравії на залежну від США
країну. Окрім чисто економічних, існували ще й інші гачки.
Ми називали нашу роботу Справою

з Освоєння Саудівських грошей – Saudi Arabian Money-Laundering Affair.
Тут відбувалася гра слів, бо англійська
абревіатура SAMA співпадала з назвою
центробанку Королівства – Грошовокредитна агенція Саудівської Аравії
(Saudi Arabian Monetary Agency).
Інколи з нами зустрічалися представники Казначейства США. Саме
під час таких зустрічей я зрозумів, що
до проекту залучені деякі наші конкуренти. Але ми вважали, що роботи вистачить усім. Винагорода в цьому бізнесі напряму залежить від прийнятої
Казначейством роботи і консалтингові
фірми, чиї проекти будуть прийняті,
отримають найдобірніші контракти.
Моя зірка високо сходила у МAIN.
Відповідно до цього плану, Сауди
мали гарантувати постачання нафти
за цінами у прийнятних для США та
їхніх спільників межах. Коли решта
нафтових країн почали б загрозу ембарго, Саудівська Аравія з її величезними запасами нафти повинна була б
поповнити втрати. Натомість Сауди
отримували повну й однозначну підтримку США, до військової включно,
гарантуючи їхнє тривале перебування
у влади в країні.
З нашої точки зору вигоди були безмежними. Тепер слід було знайти спосіб його втілення. Думаю, що механізм
запустив Генрі Кісінджер під час його
поїздки Ближнім Сходом.
(Далі буде)
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Унікальна біда буковинця Юрка
Він єдиний в Україні нездужає на лімфому. І хоча хлопчикові вже тричі видаляли лімфовузли, шанси на одужання
є, переконаний лікар Михайло Гнатюк.
Фонд «Подаруй дитині життя»,
який опікується хворими на лейкемію
дітьми, вже вкотре зібрав гроші на їхнє
лікування. На ці кошти були куплені
препарати і для маленького Юрка
Оманії, в якого лімфома. Хлопчик
хворіє від вересня нинішнього року.
За цей період йому вже тричі видаляли
лімфовузли. У дитини унікальна хвороба – єдиний випадок на всю Україну.
Але шанси на одужання є!
Маленький Іван Жебчук із остеосаркомою також завдяки фонду
отримує хіміотерапію. Та у лікарні, на
жаль, немає належного обладнання
для такого лікування, тож доводиться
їздити до Києва.
Крім того, хіміотерапія є високодозованою, тому дає ускладнення, тож
паралельно вимагає препаратів, які
підвищують діяльність клітин мозку.
А вони недешеві.
За словами Михайла ГНАТЮКА,
завідувача відділенням кардіоонкогематології обласної клінічної дитячої
лікарні №1, зараз у лікарні перебуває

9 онкохворих дітей. 42% хворих – з
Чернівців. Протягом нинішнього року
виявлено 16 нових випадків захворювання.
Найголовніша причина недуги –
екологічна. Це сумне відлуння Чорнобильської аварії. Бо утворюються такі
пухлини, які дуже рідко зустрічаються
і погано піддаються лікуванню, іншими словами, вони є дуже серйозними
генетичними «поломками».
– Хочемо добудувати блок інтенсивної терапії. Сподіваємося, що
обласна держадміністрація та міська
рада допоможуть, – розповідає Михайло Гнатюк. – Ми робимо все те, що
і столичні лікарі. Але нам, на жаль, не
вистачає обладнання. Якби у нас була
апаратура, діти не їхали б до Києва чи
Львова.
У відділенні кваліфікований та
чуйний персонал. Тут, без перебільшення, жоден лікар чи медсестра не
залишаються байдужими до страждань малюків. Допомагають усім, чим
можуть. А секрет такого ставлення

простий: чимало працівників відділення
самі перехворіли на
таку недугу!
За весь 2008
рік помер
один хлопч и к . – То
був занадто
важкий випадок, – з
сумом зітхає п. Гнатюк – Ніде
у світі з такою хворобою більше
4-х місяців
не живуть.
Б а т ь к о
хлопчика був
ліквідатором аварії
на ЧАЕС.
До дня Миколая
фонд «Подаруй дитині
життя» завіз до лікарні
подарунки хворим дітям.
Персонал лікарні та батьки хворих
дітей вдячні й працівникам міліції, які
щомісяця долучаються до збирання

коштів. Натомість, як зауважили медпрацівники,
зовсім осторонь такої
допомоги опинився
«Калинівський ринок»...
Любов ПЛАХІНА,
«Версії»
Кожен, у кого
небайдуже серце та щира душа,
може долучитися
до щомісячної
акції Чернівецького обласного благодійного
Фонду допомоги дітям, хворим
на рак та лейкемію
«Подаруй дитині
життя», заснованого і
підтримуваного депутатом обласної ради Францом
Федоровичем, звернувшись
за адресою: Чернівці, вул. Гоголя, 12,
тел./факс (0372) 57-31-47 або перерахувавши кошти на
р/р №26002300000612, МФО 356516, ФАКБ «Форум» м. Чернівці

поради

атас!

«Здорова нація» – не про українців! Зимовий вечір у… ванні
Лікарі б’ють на сполох: діти в школах перенавантажені!
У них спостерігається хронічна втома.
Чи буде в України майбутнє? Про це
варто замислитися вже сьогодні, адже
статистичні дані, оприлюднені на колегії Мінзоров’я, не просто вражають,
а лякають.
Захворюваність дітей шкільного
віку за останні 10 років зросла на 26,8%.
Вже у 1-му класі налічується З0 % дітей
із хронічними захворюваннями, у 5-му
таких 50%, у 9-му – 64 %.
Відхилення розвитку опорно-рухового апарату мають до 11% школярів;
носоглотки та нервової системи – 30%;
органів травлення – 30%; алергійні прояви фіксуються у чверті всіх дітей.
Від 1 до 9 класу кількість дітей зі зниженою гостротою зору зростає в 1,5 раза;
з порушеннями постави – в 1,5 раза;
розповсюдженість хвороб органів травлення – в 1,4 раза; хвороб ендокринної
системи – майже утричі(!).
Лише у 7% школярів організм функціонує задовільно.
Достатній рівень фізичної підготовленості мають лише 9,3 % дітей з
хронічними захворюваннями і 40,0 %
практично здорових.
У фізичному розвитку школярів

лікарі виявили зменшення окружності
грудної клітки та життєвої ємності легень, втрату м’язової сили.
Нині нараховуються 534 базові та
239 експериментальних навчальних
програм для школярів, а ще біля 3 тисяч
альтернативних навчальних програм,
затверджених Міністерством освіти і науки. І більшість з них не відповідає віковим можливостям організму школярів.
82 % дітей молодшого шкільного віку
не в змозі виконати окремі програмні
завдання з фізичного виховання.
Робочий день учнів з урахуванням
домашніх завдань триває 10-12 годин.
Це призводить до формування в дітей
синдрому хронічної втоми та дезадаптаційних станів.
У 12% шкіл немає спортзалів або
вони не відповідають гігієнічним вимогам. Не вистачає спортивних секцій,
танцювальних та хореографічних гуртків, як повідомила Прес-служба МОЗ
України. А, як відомо, рух – це здоров’я.
Рух – це життя. І якщо ми не подбаємо
про своїх дітей зараз, українська нація не
матиме майбутнього. Думаймо!
Любов ПЛАХІНА, «Версії»

Вам допоможуть
Лікар-хірург із досвідом роботи 29 років здійснює лікування судинних захворювань ніг сучасними методами з покращенням кровообігу і попередженням
ампутації (облітеруючий атеросклероз, облітеруючий ендартеріїт, діабетична
ангіопатія, хвороба Рейно). Лікує також захворювання суглобів, багаторічні
незагойні трофічні виразки ніг, фурункульоз, інші гнійні захворювання, врослий
ніготь, геморой, грибкові ураження нігтів, знімає гострий біль при різних захворюваннях опорно-рухового апарату (рук, ніг, спини, попереку). Застосовує озокерит під час лікування на прийомі та вдома. Очищення печінки після жовтухи,
алкогольної інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.
Приймає за адресою: вул.Герцена, 1, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я», кабінет №3, щоденно від 14.00 до 17.00. Те-

лефон: 52-27-05. Моб.телефон: 8(050)5075138. Олександр
Іванович.
Ліц.: Серія АВ № 300141.

Ви прийшли з морозу, довго добиралися додому, руки-ноги замерзли
і з носу готова зірватися зрадлива
крапелька… Cаме час до ванни.
Перше правило: Не приймайте
ванну натщесерця. Друге правило:
не приймайте ванну одразу після
їжі. Ідеальний варіант – через-годину-півтори по вечері. Посидіти у
теплій ванні (34-36 градусів) можна
практично усім, оптимальний час
– до 20 хвилин.
Щоправда, людям з хворим серцем і гіпертонікам краще робити це
напівсидячи, аби грудна клітка була
над водою.

Кожній хворобі – своя
олія
Артрит – імбир, лаванда, сосна.
Переохолодження – арніка, ялівець, материнка (душиця).
Застуда та грип – аніс, базилік,
грейпфрут, лимон, липа, апельсин,
перцева м’ята, сосна, чебрець.
Цистит – тиква, сандалове де-

рево.
Суха шкіра – абрикосові кісточки,
авокадо, жасмін, солодкий мигдаль.
Головний біль – базилік, ромашка, шавлія, розмарин, меліса, перцева м’ята.
Похмілля – фенхель, перцева
м’ята.
Запалена шкіра – календула, ромашка, лаванда, солодкий мигдаль.
Підвищена пітливість – кипарис,
меліса, м’ята перцева.
Вегетосудинна дистонія – базилік, шавлія мускатна, розмарин.
Стрес – імбир, базилік, бергамот,
кедр, лаванда.
Олія додається приблизно до 10
крапель на ванну. Можна робити
ванни також з відваром відповідних
рослин або ж використовувати чай.
Головне правило: і чай, і відвар не
настоювати більше 15 хвилин, бо витягнуться вторинні ефірні олії, зовсім
не корисні.

Евкаліпт і червоне вино
проженуть інфекцію
Коли ваша «ахілесова п’ята» розташована у носоглотці, варто носити
на шиї ладанку (маленький мішечок
з тканини на шнурку) з хвоєю ялівця, листям евкаліпта, або ваткою,
шматком бинта чи чистої ганчірки,
просякнутими олією цих рослин, і
дихати їхнім випаровуванням. Простіший варіант – роликовий олівець
з ментолом та евкаліптом, протизапальний бальзам для губ з алое чи
ромашкою.
Імунітет підтримає селен. Ви знайдете його в сухому червоному вині,
устрицях, пакетику фісташок, супі
з білих грибів, гроні винограду. До
речі, нестача селену спричиняє ще й
ламкі нігті, випадіння волосся і погіршення зору.
Микола ЯРОСЛАВСЬКИЙ, «Версії»
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Ключове слово минулого номера – «эпидемия»
Переможницею стала
Євгенія МОІСЕЄВА з Чернівців. Вітаємо!

Ключове слово:

1

2

3

4

5

6

7

11

8

2
3

4

6

7
Приз номера:
крем- мило
«Ромашка і орхідея»

1

Той, хто першим повідомить
ключове слово, отримає приз.

5
8

19-26 грудня

Відповіді приймаються за телефоном: 57-19-35 у вівторок,
23 грудня, від 15 до 17 год.

Ексклюзивний гороскоп для буковинців від Алли ЧУЖИНСЬКОЇ

ОВЕН
Тиждень буде вдалим, коли не тринькатимете
гроші. Усе важливе зробіть 20-21-го. 22-го
можна робити оздоровчі процедури, 2324-го – поїхати у справах, але з коханою
людиною. 25-26-го важливого не робіть.

ЛЕВ
Особисті події 19-го вплинуть на весь тиждень.
У справах займіть активну позицію, але з
фінансами від 21-го будьте обережні, перевіряйте документи, які підписуєте. 25-го легка
недуга змусить вас трохи вередувати.

СТРІЛЕЦЬ
У гонитві за успіхом 19-22-го не ображайте
оточення, це може мати неприємні наслідки. Не
дуже покладайтеся на нові знайомства, можете
розраховувати лише на себе. 23-25-го можна
укладати довгострокові угоди.
КОЗЕРІГ

ТЕЛЕЦЬ
19-20-го стережіться травм і конфліктів. Спілкування 21-22-го принесе непогані наслідки.
23-24-го не намагайтесь їх розвивати – розчаруєтесь. 24-го бійтеся обману у фінансовій сфері.
Успіх 25-26-го залежить від вашого вибору.

ДІВА
Не переносьте ділові конфлікти 19-20-го у
сімейну сферу. Не надто радійте успіхам
21,23-го і не надто розчаровуйтесь 22-го. 24го покладайтеся лиш на себе. Поїздка 25-го
буде вдалою. 26-го започатковуйте справи.

Напрацьовуйте знайомства, шукайте партнерів 19-20, 22-24-го. Рішення приймати
зарано, документів жодних не підписуйте.
Прибуток 23-го образу не витрачайте, не забудьте про доброчинство 24-го або 26-го.
ВОДОЛІЙ

БЛИЗНЮКИ
Кохана людина підтримає вас 19-21-го, але
22-23-го покладайтеся лише на себе, не
випробовуючи кохання. 25-го стережіться
застуди і стресів, 26-те проведіть в оточенні
найближчих. Можна освідчуватися.

ТЕРЕЗИ
Усе знічне намагайтеся зробити 19, 21-го.
Натомість 20, 23-24-го робіть рутинні справи
і не очікуйте особливих успіхів. Допомоги не
шукайте 22-го. 25-го стережіться застуди, 26-го
матимете змогу погасити конфлікт у колективі.

Усе, що зробите 19-21-го, піде вам на користь.
Але 22-23-го не починайте нічого важливого.
24-те присвятіть коханню, неодруженим можна освідчуватися або укладати шлюб. Контакти й поїздки 25-26-го будуть вдалими.
РИБИ

РАК
Від 19-го вас понесе вгору хвиля успіху, корисних контактів і прибутків. 21-го можна підписувати угоди, поїздка 22-го також має бути
вдалою. 23-го вирішуйте усе без конфліктів.
Особисте поки що неактуальне.

СКОРПІОН
Цього тижня «розриватиметесь» між коханням
і справами. Справи нестимуть 21-го прибуток,
23 та 26-го – значні можливості. Поїздка 25го так само важлива для бізнесового майбутнього. Тож коханню віддайте 24-те.

Важкий тиждень. 19-го велика ймовірність
травматизму, 21-го потребує уваги здоров’я.
20-го вас можуть ошукати у фінансовій сфері.
Вам заздрять, можете опинитися в центрі конфлікту 23-го. 25-те присвятіть коханню.

Художній Музей
«Таланти Чернівців (ХІХ-ХХ ст.) – наукові дослідження й розвідки Тетяни
Дугаєвої».
«Живопис II пол. ХХ ст. у фондах Художнього музею».
«Пейзаж і натюрморт ІІ пол. ХІХ – І пол. ХХ ст.», комп’ютерні копії.
Виставковий центр «Вернісаж»
«Буковинський розмай», виставка кращих робіт учнів художніх шкіл краю (до
22 грудня).
25 грудня, 16.00. Відкриття Новорічно-Різвяної виставки членів Чернівецького
відділення СХУ.
Театр
19 грудня, 12.00. Прем’єра: Н.Шейко-Медвєдєва «Зачаклована карета», музична казка.
20 грудня, 18.00 Дж.Патрік «Дивна місіс Севідж»,комедія на дві дії.

21 грудня, 12.00 Н.Шейко-Медвєдєва «Зачаклована карета», музична казка.
18.30 М.Матіос «Солодка Даруся», драма на три життя.
Екскурсія
21грудня, 12.00 «Історичний центр Чернівців». Збір біля Ратуші.
Додаткова інформація за тел. 58-51-57, 52-01-21.
Кінопалац «Чернівці»
«Вольт», анімаційна комедія – 10.00, 11.45, 13.30, 15.20, 17.10, 19.00, 21.00.
Кінопалац ім. О. Кобилянської
Велика зала: «Перевізник-3», бойовик – 10.00, 16.30, 20.30, 22.30.
«Про Федота-стрільця...», мультфільм – 12.00, 13.30, 15.00.
Мала зала: «День, коли зупинилася Земля», фантастика – 11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00, 23.00.
Кінотеатр ім. І. Миколайчука
«Перевізник-3», бойовик –12.30, 14.15, 17.45, 21.15.
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Бали були... було б ще й натхнення!

Третій муніципальний бал став радше традицією,
ніж справжнім святом
Очевидно, за задумом організаторів, бал мав стати світською подією
№1 у місті, в якому більшість роз-

ки міських управлінь, нардеп Петро
Гасюк із дружиною. Решта – приватні
підприємці, лікарі, викладачі і просто

преси знайти не вдалося,
а серветки дивним чином
зникли вже після холодних
закусок. У цей же час, не
дочекавшись аукціону, почали зникати гості. Хто до
курилки, хто до гардеробу
за речами.
Мер Федорук нарешті
урочисто відкрив свято,
поговоривши про ту ж таки
кризу. Усі грудневі іменинники – Андрії, Анни,
Миколи та Катерини отримали подарунки, так само
як учасники танцювального майстер-класу від
Володимира Хомицького.
Вчилися танцювати чача-ча, хоча з вальсом у
більшості бомонду теж
виникли проблеми. У конкурсі результатів навчання
переміг мер Федорук (хто
б сумнівався?). Пограли у
вікторину з історії Чернівців. Ті, хто
мав терпіння, перейшли до гарячих

хи потанцювавши під Пугачову з Галкіним, Стаса Михайлова та музичний

Мер показав усім майстер-клас

важальних заходів була скасована.
Милосердя мало об’єднати ділову
еліту Чернівців задля допомоги хворим дітям. Однак, єдності чи бодай
зацікавленості на більшості облич не
спостерігалося.
«Пропуск до еліти» цьогоріч коштував 600 гривень. Ціна вкупі з
фінансовою кризою зменшили кількість гостей від 300 планових до 190
фактичних. За доброю буковинською
звичкою гості збиралися замість півгодини добрих півтори. Серед VIPосіб – перші особи мерії та начальни-

дружини багатих чоловіків. Присутність БЮТівця №1 Гасюка зумовила
відсутність місцевого радикального
БЮТівця №1 Віктора Довганича та
його однодумців. Серед чиновників
ОДА вдалося помітити лише Єлизавету Пушко-Цибуляк, яка, немов
справжня Попелюшка, прийшла пізніше, а пішла однією з перших.
Тема фінансової кризи стала найпопулярнішим слоганом вечора. Вочевидь, вона торкнулася навіть ножів
і серветок у ресторані «Черемош», де
відбувалося дійство. Ножів на столику
Нардеп Петро Гасюк і начальник управління сім’ї і молоді
Наталія Коцур переймалися виключно політикою

Директор «Чернівціводоканалу» Михайло Крайс виклав за букетик 200 грн
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С-во про держреєстрацію
ЧЦ №260 від 16.10.2003 р.

страв і аукціону.
На двох попередніх балах, перший
лот традиційно придбавав директор
медіа-холдингу «Сіті» Василь Забродський, але цього разу він був
відсутній. Тож перша картина дісталася директору ПМК-76 Василю
Каглянчуку та Івану Мокрицькому,
які разом виклали на кон 20 тис. грн.
Лот-сюрприз – іменна бруківка на
вул. Поповича піднявся до 7 тис. грн.
Серед інших лотів – вишиті рушники,
ваза, гобелен, картини. Останній лот
– шоколадне крісло мера – вартував 15
тис. грн. Щасливий власник «смакував
владу» вдома. До речі, він придбав ще й
картину за 10 тис. грн. Серед активних
учасників торгів був і заступник мера
Микола Попадюк. Однак, щойно доходило до «серйозних» сум, його запал
закінчувався. Цікаво, що б він робив,
коли б виграв?
Після аукціону терпіння найстійкіших вистачило ненадовго. Ще тро-

шедевр «Танго под одеялом – давай,
давай!», народ почав розбрідатися
по домівках. У коридорі чулися нарікання на одноманітність сценаріїв
та відсутність нормальних стільчиків
у гардеробі, через що жінкам доводилося перевзуватися з туфлів у чоботи
в тій же непристойній позі...
Тим часом Микола Федорук розповідав журналістам у коридорі,
що бали були, є і будуть, що милосердя – вічне, а щоби дізнатися,
чи ваша це жінка, з нею достатньо
потанцювати. «Головне, аби вона не
була професіоналкою, – додав мер,
– бо для неї це всього лиш робота».
Перефразовуючи міського голову,
дозволимо собі побажати, щоби до
наступних балів еліта та організатори поставилася не як до роботи,
яку треба просто відбути. Додайте
до професіоналізму натхнення,
панове!
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»
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