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погляд 
Ігоря Буркута
Сваволя 
замість права

Буковинці обговорюють 
випадок, що днями стався у 
Вашківцях на Вижниччині. Група молодиків із трав-
матичної зброї розстріляла двох депутатів місцевих 
Рад та їхнього приятеля, одна людина загинула. Для 
нашого спокійного краю така подія є надзвичайною. 
У людей виникає питання: чому вона сталася? Невже 
особисті й побутові конфлікти неможливо вирішувати 
цивілізованими методами, не вдаючись до застосу-
вання зброї?

Для відповідей на ці питання треба насамперед 
оцінити стан нинішнього  українського суспільства. 
На жаль, у ньому панує не право, а сваволя. Розмови 
про демократію і правове суспільство, що безперервно 
ведуться впродовж останньої чверті століття, мало 
впливають на реалії нашого життя. З радянських часів 
залишилася повсюдна неповага до закону і бажання 
вирішувати проблеми не через суд, а шляхом насиль-
ства, підкупу тощо. Більшість пострадянських держав 
знаходиться поза межами справжньої демократії – до-
сить подивитися на центральноазіатські республіки 
з їхніми пожиттєвими президентами та феодально-
байськими традиціями громадського життя. Туди ж 
рухається сучасна Росія, а білоруського президента 
давно вже називають «останнім диктатором Європи». 
На цьому ж шляху стоїть нинішня Україна.

Існує в нашій країні каста «недоторканих» та їхніх 
дітей-мажорів. Все їм сходить з рук, будь-яке пору-
шення закону. Хіба що один «недоторканий» перейде 
дорогу іншому, місце якого у правлячій ієрархії вище, а 
можливостей для розправи більше. Тоді й доторкнуть-
ся до «недоторканого» ще й як! І реакція суспільства 
на такі дії зовсім не цікавить можновладців. А що їм 
зважати на біомасу? Загнати бидло у стійло, і порядок.

Але люди не хочуть вважати себе «бидлом» і 
«біомасою». Захищати свої права цивілізованими 
методами вони ще не навчилися, а на сваволю «не-
доторканих» реагують власною сваволею. Якщо 
можна тим, то чому не можна нам – така логіка членів 
незрілого суспільства. Але ж у руках влади є могутній 
апарат насильства і законне право застосовувати 
силу. Спроби самосуду вона каратиме нещадно, адже 
право карати і милувати – це  головне управлінське 
знаряддя в її руках. Якщо воно опиниться у кожного 
члена суспільства, то на зміну державі прийде повне 
безвладдя.

Людство у муках народило дієвий механізм, що 
дозволяє зберігати лад і порядок. Він полягає у розді-
ленні влади на три гілки: законодавчу, виконавчу і су-
дову, причому вони взаємно контролюють одна одну. А 
загальний контроль над ними здійснює громадянське 
суспільство через цілу систему громадських органі-
зацій. Такий механізм сприяє розвиткові суспільства 
і попереджає його розклад. У нас же він майже не діє, 
відтак  зростають суперечності й визріває небезпека 
громадянського конфлікту. Сваволею її не ліквідуєш. 
Необхідний ефективний механізм попередження 
глибоких конфліктів і розв’язання вже існуючих. Він 
один: панування права, створення правової держави, 
яка користується повною довірою громадян.

Фінансова піраміда видурила у буковинців 2 
млн. грн. До міліції звернулося понад 200 

потерпілих. Діяльність групи нагадує «МММ» у 
мініатюрі. Вже затримали чотирьох її учасників. 

На хабарі взяли заступника директора Калин-
ки. Слідчі прокуратури області спільно з опе-

ративними працівниками УДСБЕЗ УМВС України 
затримали на гарячому після отримання хабара 
в сумі 500 доларів США та 1500 грн. заступника 
генерального директора КП МТК «Калинівський 
ринок». Чиновник вимагав і отримав хабар від 
одного з підприємців за погодження відповідних 
заяв та угод на надання в користування торго-
вельного місця. Порушена кримінальна справа.

Чиновниця ОДА незаконно виписала собі 
путівку до санаторію. У 2011 році, використо-

вуючи службове становище, діючи з корисливих 
мотивів, керівник одного з відділів ОДА пору-
шила чинний порядок виділення й оформлення 
путівок та власноручно підробила документи 
щодо оплати санаторної путівки для себе. В 
результаті вона незаконно одержала компен-
сацію частини вартості путівки на санаторно-
курортне лікування за рахунок коштів фонду 
соціального страхування у сумі 3 450 грн. 

кримінал
Майже половина безробітних 

на Буковині – молодь. Торік 
виші області підготували 1327 магі-
стрів, 3632 спеціалісти, 1490 бака-
лаврів та 2906 молодших спеціалістів. 
Лише 32,8% з них отримали направ-
лення на роботу. Загалом, на 1 січня 
ц.р. на обліку в державному центрі за-
йнятості перебувало 4,5 тисячі моло-
дих осіб, що становить 41,9% загаль-
ної кількості незайнятого населення.

На Буковині обмежать рух 
великовагового транспорту. 

Йдеться про транспортні засоби 
вагою понад 24 тонни і навантажен-
ням на вісь більш ніж 7 тонн, рух яких 
дорогами загального користування 
забороняється, якщо температура 
повітря перевищує 28 градусів тепла.

На 100 місць у чернівецьких 
дитсадках – 143 дитини. 

Саме такою є черга до дошкільних 
навчальних закладів у Чернів-
цях. Загалом у місті працюють 55 
ДНЗ, які відвідує 9 581 дитина.

В області є 6 місць для купан-
ня. Такі висновки облСЕС. 3 з 

них – озера на Сторожинеччині, 2 
у Новоселицькому районі та Чер-
нівецький міський пляж. Всі інші 
становлять небезпеку для здоров’я.

Мельничука затвердили 
ректором ЧНУ. Міністр освіти 

і науки, молоді та спорту України 
Дмитро Табачник підписав контракт 
зі Степаном Мельничуком на посаду 
ректора Чернівецького національ-
ного університету ім. Ю.Федьковича 
до 14 червня 2019 року. 

З’явилися перші жертви гриб-
них отруєнь. Грибами отруїлися 

мати і донька у селі Довгопілля на 
Путильщині. Це перший такий ви-
падок у цьому році. Найімовірніше, 
жінка неправильно приготувала 
маремухи: недостатньо їх прова-
рила та не зцідила окріп. Випадок 
середньої важкості, жінку та ді-
вчинку вже виписали з лікарні.

На території Хотинської фортеці 
знайдено бронзовий шматок 

гармати. Є й традиційні для архео-
логічних розкопок знахідки: камінні 
та чавунні ядра, люльки козацькі та 
турецькі, кавові горнятка, багато 
кераміки, козацькі й турецькі свин-
цеві кулі, ґудзики. Також розкопали 
канал чи водовід XVIII-XIX століть.

В області майже 2 тис. почесних 
донорів.  За кількістю заготів-

лі крові наша область посідає 10 
місце в державі. Наразі в області 
проживає 1666 почесних донорів 
України, серед них – 145 чернівчан.

На Буковині побудують дві 
школи. Цьогоріч наша область 

додатково отримає 7 млн. грн. з 
державного фонду регіонального 
розвитку на соціально-економічний 
розвиток регіону до раніше перед-
бачених 15,7 млн. грн. Ці кошти спря-
мують на будівництво шкіл в селах 
Йорданешти Глибоцького та  Зруб-
Давидени Сторожинецького районів. 

За брудні колеса – штраф. Немиті 
колеса вантажівки або повний 

причіп піску без тенту – готуйтесь 
сплатити штраф від тисячі гривень до 
півтори. Є відповідне розпорядження 
міської ради, що колеса вантажівок 
повинні очищуватись за допомоги 
спеціальних водометів. До речі, в 
Європі подібні вимоги діють давно.

абзац новин

Убивство у Вашківцях: 
відлуння 90-их?

…Для з’ясування стосунків команда з 15 
осіб зайшла у розважальний центр. Вже у ході 
суперечки пролунали постріли з пістолета 
чеського виробництва, який використову-
ється для цільової та розважальної стрільби.

Під час стрілянини було поранено трьох 
осіб. Один із них – Роман Ставчанський, ко-
лишній працівник ДАІ – помер. А травмовані 
брати Гараси – Віталій та Юрій – депутати міс-
цевих рад від «Фронту змін». Олег ПОПОВ, 
заступник начальника УМВСУ у Черні-
вецькій області, начальник кримінальної 
міліції, полковник міліції під час брифінгу 
наголосив, що подія не носить жодного по-
літичного забарвлення та й виникла вона 
нібито спонтанно. Буквально за телефонним 
дзвінком зібралися люди – частина з села, 
частина з міста. 

–  Як з’ясувалося, сам конфлікт роз-
почався ще у селі Чортория Кіцманського 
району «На гостинах у Івана» – фестиваль 
на честь дня народження славетного зем-
ляка Івана Миколайчука, – продовжив 
розповідь головний криміналіст області. 
– Там і виникли суперечки та кулачні бої 
між потерпілим і мешканцем сусіднього 
села. Після цього ображений чоловік 
організував групу з 17 осіб, які згодом 
прибули у Вашківці і почали розбиратися з 
кривдниками, застосувавши зброю. Наразі 
порушено кримінальну справу за ст. 115, 
частиною І Кримінального Кодексу Украї-
ни – вбивство. Особи, що 
скоїли злочин встанов-
лені. Нині вже затримані 
всі учасники конфлікту. 

Справжнісінький звіринець, в 
якому живуть пара косуль з малята-
ми, срібний, королівський, золотий 
та алмазний фазани, павичі, качки-
мандаринки та черепахи, створили 
на території будівельного комбінату 
ПМК-76.

Ідея оселити на території бу-
дівельного комбінату маленького 
козлика з’явилась у генерального 
директора цього підприємства ще 
5 років тому. Малюка косулі Борьку 
знайшли в лісі та віддали Василю 
Каглянчуку його друзі. Саме він 
розпорядився зробити для тварини 
на території ПМК просторий вольєр. 
Невдовзі в Борьки з’явилася й по-
дружка, а незабаром – і четверо 
козенят.

На цій же території мешкають 
качки та черепахи – у маленькому 

ставку прямо посеред огородженої 
для Борьки території. Всі живуть 
мирно. Втім, Борька не любить, коли 
до огорожі підходять бродячі соба-
ки. Поруч із парнокопитними – кліт-
ки з птахами, у кожного з яких свій 
характер та звички. Всі птахи мають 
по кілька дерев’яних будиночків, 
різних полиць та пристосувань. 
Також тут є качки-мандаринки, 5 
цісарок і навіть родина павичів. 

Вл. інф.

Прокурор Чернівецької області Петро 
КОВАЛЬ також організував брифінг щодо стрі-
лянини у Вашківцях. Він зазначив, що конфлікт 
немає політичного підґрунтя і не пов’язаний з 
виборчими перегонами.

За словами прокурора, двоє потерпілих, 
які є депутатами місцевих рад від партії «Фронт 
змін», під час допиту самі наголосили, що жодної 
політики в конфлікті не було, а виключно лише 
хуліганські дії. До речі, батько одного з винуват-
ців трагедії також є депутатом однієї з районних 
рад від партії «Фронт змін».

Як зазначив Петро Коваль, досудове слідство 
встановило, що того ж дня винуватець трагедії 
займався на фестивалі у Чорториї торгівлею. Між 
ним та одним із потерпілих на ґрунті особистих 
неприязних стосунків виник конфлікт. Під час 
конфлікту потерпілий вдарив кулаком в обличчя 
підприємця в присутності односельців та його 
10-річної доньки. Ображений чоловік організував 
групу з 17 осіб, які згодом прибули на трьох авто-
мобілях у Вашківці і вчинили стрілянину. 

Хід розслідування кримінальної справи взяв 
на особистий контроль генеральний прокурор 
України Віктор Пшонка. Досудове слідство три-
ває.  

Такою є офіційна версія подій у Вашківцях.  
Та передгірське містечко продовжує гудіти, ним 
ходять зовсім інші чутки. Про стрілянину говорять 
скрізь – на ринку, в магазинах, на автостанції і 
навіть у рейсових автобусах. 

Загибель 44-річного місцевого підприємця, 
в минулому правоохоронця, працівника ДАІ 
Романа Ставчанського, важкі поранення у двох 
бізнесменів, депутатів районної Вижницької та 
Вашківецької міської Рад від «Фронту Змін» – 
41-річного Віталія та 36-річного Юрія Гарасів 
та травмування ще принаймні однієї особи (на-
зивають керівника досить відомої будівельної 
фірми) – таким є сумний підсумок інциденту, що 
сколихнув усю Буковину. Народна, так би мови-
ти, версія того, що сталося, переконує: джерела 
конфлікту сягають 90-х.  

Вашківці – містечко суто буковинське, де всі 

усіх знають: однокласники-брати-куми-свати. І 
ці особистісні зв’язки почасти важливіші навіть 
за бізнесові чи партійні. Саме вони надають осо-
бливого забарвлення місцевому політикуму – і 
провладному, й опозиційному. Образи та невдо-
волення можуть не один рік «варитися у місцевому 
горщику» – аж поки кришку не зірве. Так було й 
цього разу.  Люди охоче розповідають про причини 
трагедії, але доказів на руках – катма. 

В інтернеті називають щонайменше три медич-
ні причини смерті Романа Ставчанського. За слова-
ми ж головного судмедексперта краю Віктора 
БАЧИНСЬКОГО, потерпілий отримав поранення 
у кишечник. Але через те, що він був переповне-
ний, стався больовий шок і, як наслідок, втрата 
свідомості. Саме вона була фатальною: чоловік 
помер через асфіксію, захлинувшись масами того, 
що пішло з кишечника. Хай там що, а нагла смерть 
чоловіка зовсім не старого, батька трьох дітей ви-
кликає співчуття і змушує замислитися. 

Невже тільки хуліганські настрої змусили з 
півтора десятка молодих людей зайти до фан-

зони і розпочати стрілянину? Майже всіх на-
падників «узяли» протягом доби. Але чому така 
кількість юнаків пішла на це? Не розуміли, що 
збройний напад – це карний злочин? Одне слово, 
весела фан-пригода обернулася кримінальною 
справою. Скільком із її учасників доведеться 
свої найкращі молоді роки провести за гратами? 
Жертв тут значно більше, ніж один убитий. Та й 
помста – річ не конструктивна. Хоча інколи вона 
стає єдино можливою у ситуації, коли замість за-
конодавства діє телефонне право, а будь-яке по-
трібне рішення судді проплачується грошима. А в 
нашій державі поки що, на жаль, можливе все...     

Самі депутати не пов’язують те, що сталося, 
з депутатською діяльністю, та заголовки в ЗМІ 
красномовні: «На Буковині стріляли в депутатів 
від Фронту змін», «Стріляли в депутатів Яценю-
ка». І не знати, компрометує такий піар згадану 
політичну силу, чи додає їй балів: моральні 
кордони в сучасній українській політиці розмиті 
вщент.

Вл. інф. 

Убивство у Вашківцях: відлуння 90-их?

У 
ніч з 15 на 

16 червня у 
місті Вашківці, 

що на Вижниччині, у 
розважальному закладі, розташованому на 
другому поверсі місцевого супермаркету, де 
облаштована більярдна, а на період «Євро-
2012» – місцева фан-зона чемпіонату, лунали 
постріли. На той час там були присутні мер 
Вашківців та його друг з Чернівців, керівник 
відомої будівельної фірми.

Косулі, фазани, павичі, качки-
мандаринки та дивовижні 
черепахи мешкають… на 
чернівецькому промисловому 
підприємстві

Шахрайство: «лихварі» 
окупували Буковину?..

Складається враження, що на Буковину 
з’їхалися лихварі з усього світу. Бо на кожному 
стовпі, у під’їзді, на перших шпальтах рекламних 
газет, одне слово,  скрізь з’явилися оголошення 
про казкові кредити. У них різні формулювання, 
але зміст зводиться до головного: беріть у нас гроші 
на всі свої потреби без застави, без поручителя, 
протягом дня і не варто собі, рідному, ні в чому від-
мовляти. Бо потрібен для цього задоволення лише 
паспорт. 

Раптовий кредитний дощ після кризової відсутності грошей 
викликає у того, хто бодай хоч трохи думає, величезні сумніви у його реальності. 
Та масовість пропозицій створює ілюзію насиченості ринку грошима. А їх же так 
не вистачає, особливо, коли вони конче потрібні. Кому – на ліки чи операцію, а 
кому – на нову «плазму». Зрештою, не візьмеш ти – візьме сусіда... 

У тому, що йдеться про обман, у мене особисто сумніву не було від першого 
знайомства з рекламно-стовповою навалою. Гадала, що на це звернуть увагу пра-
воохоронці. Та, мабуть, у них і без цього багато роботи. Бо, коли зателефонувала 
до чергового штабу податкової міліції та поцікавилася, чи не будуть вони реагувати 
на підозрілу епідемію кредитних пропозицій (адже, принаймні, люди, які стоять за 
цим, мусять сплачувати податки за свою діяльність), то  почула у відповідь, що їм 
про це нічого не відомо. А щоби звернули на це увагу, їм треба принести ці оголо-
шення, написати заяву тощо.  І стало мені образливо за представників держави: 
бо нас, її громадян, як завжди, дурять, а захищати, знову ж таки, як завжди, нема 
кому. На упередження шахрайських злочинів ніхто не працює. 

Переговори зі знайомим адвокатом теж не потішили. Бо він хоч і розцінює 
подібні оголошення як шахрайство, та при цьому наголошує: доки нікого не обі-
брали, – тобто немає потерпілого, який би звернувся до міліції, – немає і складу 
злочину. А фінансові злочини, між іншим, настільки складні й заплутані, що роз-
кручують їх одиниці.

Тим часом у бій за лохів, себто за нас з вами, кинулися й банки та інші фінансові 
установи. Одна з багатьох – не називатиму її, щоби редакцію не позивали до суду, 
бо справу програємо, оскільки грошей у редакційній кишені не вистачить для бо-
ротьби – є ТОВ, тобто товариство з обмеженою відповідальністю. Але це ТОВ є ще 
й міжнародною фінансовою установою. Принаймні, так написано. Так ось це ТОВ 
випустило масову рекламу у вигляді 500-тинної гривневої купюри з одного боку, 
де під солідним написом «Національний банк України» та підписом його голови 
розміщено не менш солідну назву цього товариства. А з другого боку стилізованої 
купюри розміщена пропозиція: «Кредити готівкою. Без довідки про доходи. Потрі-
бен лише паспорт та ІПН. Без застави та поручителів. Без посередників та комісій. 
Кредит від 750 до 15000 грн готівкою фізичним особам, в тому числі ФОП. Рішення 
за 24 години. Окрема пропозиція для пенсіонерів». І далі – мобільні та стаціонарні 
телефони, які треба тільки набрати та скинути, щоби потім вам перетелефонува-
ли. Уявляєте, які зручності! Більше того, на листівці «шльопнутий» печаточкою 
мобільний вашого кредитного консультанта – адже в кожній області він різний. Ось 
як серйозно працює фірма над тим, аби захопити у свої тенета клієнта. А що буде 
з ним потім – це вже інша історія, прихована від загалу. 

За словами Івана ШВЕДА, начальника управління податкової міліції 
ДПС у Чернівецькій області, до якого звернулася за роз’ясненнями, подібні дії 
важко кваліфікувати як шахрайство. Саме тому вони й масові, що їх організатори 
убезпечені від кримінальної відповідальності. А шахрайством чи напівшахрайством 
заробляти гроші чи не найлегше. У даному випадку, на глибоке переконання пана 
полковника податкової міліції, йдеться про фінансові піраміди. Він також застеріг 
людей від участі у них. Тим паче, що, як правило, гроші дають у кредит лише тоді, 
коли ви робите спочатку власний  грошовий внесок. 

Та все ж світло у кінці тунелю нібито й з’явилося. Нині в органах податкової 
міліції має розпочатися реорганізація. На часі створення фінансової поліції, серед 
завдань якої буде й захист громадян від фінансових шахрайств. Та поки цього не-
має, доведеться дбати за себе самим. Отож, вкотре нагадую: безкоштовний сир 
тільки у мишоловці. Не дайте себе ошукати... 

Людмила ЧЕРЕДАРИК, «Версії» 

Гіпертонія, серцеві 
недуги, артроз чи 
артрит –
ці захворювання 
полюбляють буковинців

Із загальної кількості опитаних осіб, майже 
кожний третій мешканець області має хронічні 
захворювання або проблеми зі здоров’ям. Най-
більш поширеними є гіпертонія (42%) та серцеві 
недуги (32%): про наявність однієї з цих хвороб 
повідомила майже кожна третя особа. Серед 
осіб, які мають проблеми зі здоров’ям, кожна 
шоста хворіє на артроз або артрит, по 10% від-
повідно мають виразку шлунка або 12-палої 
кишки та хронічний бронхіт або емфізему леге-
нів, по 5% відповідно страждають від мігрені або 
частого головного болю та катаракти. Кожен 
шістнадцятий буковинець хворіє на діабет.

У 99% опитаних домогосподарств області 
хто-небудь із осіб протягом 12 місяців потре-
бував медичної допомоги, придбання ліків та 
медичного обладнання. Та 6% з них не змогли 
задовольнити свої потреби, в основному через 
їхню високу вартість. Таку інформацію розпо-
всюдило до Дня медика торік Головне управлін-
ня статистики в Чернівецькій області. Навряд чи 
щось змінилося цього року.

Вл. інф.   

Буковинці знову літатимуть 
до Києва, а квитки 
подешевшають удвічі 

Із 2 липня відкриється 
регулярне авіасполучення 
Чернівці – Київ (аеропорт 
«Жуляни»). Його здійснюва-
тиме Міжнародна акціонерна 
авіаційна компанія «УРГА», 
яка тісно співпрацює з ООН. 

Хоча гості змусили че-
кати на себе більше, ніж пів-
години, та їхнє повідомлення 
порадувало. Вартість квитків коливатиметься від 1300 до 1800 грн в обидва 
боки в залежності від завчасності бронювання, а продаватиме їх туристична 
фірма «Аеролюкс тревел» починаючи вже від сьогодні, 21 червня. З часом 
авіакомпанія почне продавати квитки і онлайн.

Тривалість польоту з Чернівців до Києва триватиме 1 годину 
10 хвилин.

–  Перший етап проекту запроваджується як пробний і розрахований 
до 31 серпня цього року, – сказав Ігор ДОРОФЄЄВ, заступник гене-
рального директора з наземного обслуговування та маркетингу 
авіакомпанії «УРГА». – У разі його популярності він стане постійним.

Від 21 липня відкриється чартерне авіасполучення з Ріміні. Авіа-
компанія «УРГА» з’єднає Чернівці з містами Північної Італії та курортним 
адріатичним узбережжям Апеннінського півострова. Чернівчани зможуть 
дістатися до 46 міст Європи. Перший пробний етап проекту діятиме до 
20 вересня.

Найближчим часом буковинці зможуть літати і до Стамбулу (Туреччина).
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»  

Маски-шоу – у минулому,  
фінансова поліція – 
у майбутньому

Побудова сучасної стратегії боротьби з 
фінансовими злочинами – про це йшлося на 
прес-конференції Івана ШВЕДА, начальника 
управління податкової міліції ДПС у 
Чернівецькій області та його заступників – Івана 
Коліщука й Андрія Балана. 

Перший заступник голови 
ДПС – начальник управління 
податкової міліції наголосив, 
що нині економічні злочини 
стали трансконтинентальними. 
Тому уніфікується податкове 
законодавство, об’єднуються 
зусилля. Так, зокрема, наші 
податківці співпрацюють з ко-
легами із США, Канади, Польщі, 
Китаю, Литви. Існують також і 
двосторонні угоди між держа-
вами. Тим паче, що наша об-
ласть прикордонна. Тож тільки 
з початку року завдяки між-
народній співпраці міліціянти-
податківці Буковини донараху-
вали 1,4 млн. грн, попередили 
незаконне відшкодування ПДВ 
на 432,3 тис. грн та порушили 3 
кримінальні справи.      

100 млрд. євро втрачає 
Європа через економічні ма-
хінації.

Серед пріоритетних на-
прямків діяльності податкової 

міліції Буковини в цьому році, 
за словами п. Шведа, – вияв-
лення податкових злочинів, 
пов’язаних з використанням 
новітніх технологій. Особливо 
це стосується бізнесу, який 
ведеться через Інтернет. В 
Україні він набуває все більшо-
го розповсюдження. Сьогодні 
українці купують та продають 
товари, а також переказу-
ють гроші за допомогою таких 
систем як WebMoney, Яндекс.
Деньги, RBK Money, E-Gold, 
LigPay, Z-Payment, Paupal, 
Liberty Reserve, ePassporte, 
Moneybookers тощо, хоча за-
конодавча база цих операцій 
досі не врегульована. Та по-
при це, за підрахунками спе-
ціалістів, обсяг використання 
електронних грошей на вну-
трішньому ринку торік склав 
майже 2,5 млрд(!) грн. А це 
вдвічі більше, ніж у 2009 році 
та в 10 разів – ніж у 2007-му. 

Натомість через рік, у 2014-
му, електронний обіг коштів 
українців сягне 15 млрд. грн, 
зазначають експерти.

На жаль,  існують с ір і 
схеми переведення цих ко-
штів у готівку з наступним 
вивезенням за кордон. Про 
них розповів полковник Іван 
Коліщук. Для цього вико-
ристовуються посередники 
з електронними гаманцями, 
офшорні зони та букмекерські 
контори з фіктивними вигра-
шами. Подібні злочини мають 
транснаціональний характер, 
отож відповідний спецпідроз-
діл по боротьбі з ними створе-
ний і в Чернівецькій ДПС. До 
слова, за перший квартал по-
даткова міліція краю зберегла 
для держави 1 млрд. 100 млн. 
гривень.

– Це досить високий по-
казник і добра заявка на те, 
щоби на базі податкової міліції 
створити фінансову поліцію, – 
зауважив Іван Швед. – Бо вже 
від 2013 року вона може розпо-
чати свою діяльність в Україні.  

За словами начальника 
слідчого відділу підполковника 
Андрія Балабана, на його 11 
працівників підрозділу при-
падає по 2 млн. грн повернутих 
грошей.

Фінансова поліція займа-
тиметься виключно злочинами 
в економічній сфері та  підпо-
рядковуватиметься Мінфіну. 
У новому відомстві планується 
об’єднати функції податкової 
міліції, фінансової розвідки та 
оперативно-розшукової ді-
яльності. До його компетенції 
увійде виявлення й розслі-
дування податково-митних 
порушень, фактів відмивання 
грошей, злочинів у банківській 
і бюджетній сферах.

Як наголосив головний по-
датковий міліціянт, відійшли 
у минуле і маски-шоу. Нині не 
можна виїжджати на операцію, 
закривши обличчя. 

Людмила ЧЕРЕДАРИК, 
«Версії»  
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соціальні

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10 Євро-2012. День 
за днем.
06.20,07.15,07.55 Погода.
06.25 Православний календар.
06.30 Експерт на зв`язку.
06.50 М/ф.
07.20 Країна on-line.
07.25 Хазяїн у домi.
07.30 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,11.55,17.55,18.45 Погода.
09.20 Агронюз.
09.30 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.35 Про головне.
09.55 Олiмпiйським курсом.
10.10 Кордон держави.
10.25 Темний силует.
10.35 Вiкно до Америки.
10.55 Концертна програма 
«Пiсня об`єднує нас». Краще.
12.00,18.05,21.15 Дiловий свiт.
12.05 В гостях у Д. Гордона.
13.00 Футбол. ЧЄ-2012. Iспанiя 
- Iталiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. 1/4 
фiналу.
17.00,19.20 Ми - патрiоти.
18.50 Лiтнiй жарт з I. Христенком.
20.25 Наше Євро.
21.25 Смiшний та ще смiшнiший.
21.50 Мiсце зустрiчi.
22.55 Трiйка, Кено, Секунда 
удачi.
23.00 Мiсце зустрiчi №5.
ТРК «Ера».
23.20 Пiдсумки.
23.35 Спорт.
23.40 Погода.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Футбол. ЧЄ-2012. Повтор 
кращого матчу.
03.25 Телемарафон до Дня за-
хисту дiтей «Хочу бути!»
05.15 М/с «Каспер».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Знiмiть це негайно».
11.00 Комедiя «Zолушка».

13.00 Мелодрама «Нехай ка-
жуть».
16.55,18.25 Т/с «Метод Лав-
рової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 «Територiя обману».
21.20 Х/ф «Маска Зорро».
00.30 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
01.05 Комедiя «Даїшники».
02.55 Комедiя «Закоханий 
кiлер». (2).
04.35 Т/с «Вогнi великого мiста».

   IНТЕР
06.00 М/ф.
06.15 Т/с «Маршрут Милосер-
дя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок 
з Iнтером».
07.30 Новини Євро.
08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.30 Спорт у Подробицях.
09.10 Х/ф «Розсмiшити Бога».
11.10 Х/ф «Любов приходить 
не одна».
13.25 «Детективи».
13.55 «Судовi справи».
15.05 «Серце пiдкаже».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Захисниця».
22.25 Т/с «Меч». (2).
00.30 Х/ф «Полювання на 
пiранью». (2).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.05 Т/с «Забутий».

   ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.25,01.50,02.55 Погода.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,00.50 
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Факти тижня.
08.45,12.45,02.30 Факти.
09.30 Х/ф «Вiдшкодування збит-
ку».
11.55,13.00 Т/с «Антикiлер 2».
16.35 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 7».
18.45 Факти. Вечiр.
19.30,00.55 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,03.00 Свобода слова.
01.55 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час 
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд 

преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15 
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 
13.10, 14.15, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35 «Погода»
09.10 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент»
10.30, 11.10, 12.15 «РесПубліка 
з Анною Безулик»
14.50, 16.40, 18.35 «Корисні 
новини»
15.15 «Вперед, на Олімп!»
16.15 «Мотор»
17.20 «Переможний голос ві-
руючого»
18.15 «Територія закону»
18.40, 22.40 «Час новин-Чер-
нівці»
19.20 «Інвест-час»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00 «Час: 
Підсумки дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Податковий щоденник»
23.25, 00.25 Crime News

   ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 16.00, 
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05 
Гороскоп
7.00, 7.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55, 
22.25, 23.20, 0.15, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.20, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Твій спорт
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.05, 4.10 Привітай
21.30, 23.30, 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,07.30, 15.30 «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 19.50, 
01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 , 0 8 . 5 5 , 
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25 
«Погода» 
08.00 «Біоритм»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 20.00, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»

11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
15.25, 19.45, 21.55 «Афіша»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хенд мейд»
18.00 «Найгарніші острови світу»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівець-
кий репортер»
22.10 Х/ф «Кулі гніву» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
0 6 . 2 5  М / с  « В i д ч а й д у ш н i 
футболiсти».
07.00,17.00,19.00,03.15 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. 
Продовження.
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Зустрiчна течiя».
11.00,05.10 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Дiаманти 
Зикiної з молотка».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.35 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00,22.15 «Вони їдуть до нас».
23.30 Х/ф «У прольотi». (2).
01.50 Т/с «Травма». (2).
04.15 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода» 
07.30, 23.10 Д \\фільм «Мальов-
нича планета»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.15, 05.10 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\фільм «Світ 
мандрів»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
14.50, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну» 
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»

02.40 «Телелітопис краю» 
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Наступний.
06.40 Т/с «Чарiвники з Вейверлi».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,02.45 УТЕТа тато!
16.35,20.35,23.00 Т/с «Унiвер».
19.00,02.20 БарДак.
19.55,22.30 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.30 Дом 2.
00.25 Дурнєв+1.
00.55 Х/ф «Доджбол: Наша сила 
в наших м`ячах». (2).
03.10 До свiтанку.

   НТН
05.45 «Легенди бандитської 
Одеси».
07.00 Х/ф «Сiль землi».
08.30 «Правда життя». Право-
суддя не для всiх.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 Х/ф «Гу-га».
15.10 Х/ф «Сiльський детектив».
17.10 Х/ф «Анiскiн i Фантомас».
18.30,03.15 «Агенти впливу».
1 9 . 0 0 , 2 3 . 3 0 , 0 1 . 3 5 , 0 4 . 1 0 
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «CSI: Маямi 9».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Афганець». (3).
02.05 «Речовий доказ».
04.40 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.35,01.30 Т/с «Комiсар Рекс».
07.05,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
08.05,19.30 Т/с «Карамель».
09.05 Х/ф «Ця жiнка до мене».
11.40 Х/ф «Оксамитовi ручки».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї ко-
хання».
14.50,23.25 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

20.30 «Куб».
22.25 «Детектор брехнi».
00.30 Т/с «Доктор Хаус».
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Квiти вiд переможцiв». 
(2).
04.55 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Останнiй акорд».
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Новi пригоди Скубi 
Ду».
0 6 . 4 0 , 0 7 . 0 5 , 0 7 . 4 0 , 0 8 . 4 5 
«Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.05 Репор-
тер.
07.35,08.35,19.25,00.25 Погода.
09.00,14.55 Т/с «Друзi».
09.55,13.55 М/с «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «Татусевi доньки».
14.50,15.50 Teen Time.
15.55 Т/с «Молодята».
16.55,20.00 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.20 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Т/с «Бальзакiвський вiк, 
або Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Мачо не плачуть.
23.15 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.30 Служба розшуку дiтей.
00.35 Т/с «Плiткарка».
01.35 Т/с «У Фiладельфiї завжди 
сонячно».
02.35,03.30,04.20 Зона ночi.
02.40,03.35 Богдан Ступка. Жива 
легенда.
04.25 Зима надiї.
04.50,05.05 Зона ночi. Культура.
04.55 Так нiхто не любив.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштей-
ни».
08.35 М/ф.
10.05 Х/ф «Джейн Остiн».
12.40 Х/ф «Реплi-Кейт».
14.40 «КВН».
17.00 «Давай одружимося!»
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
22.40 «Штучки».
23.00 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi-Хiллз 2».
01.05,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «Мобiльнi розваги».

понеділокВерсії 25 червня понеділоктеле

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Літо. Однокласники. Любов»: 12.10, 15.50, 19.30, 21.20; «Мада-
гаскар 3»: 10.30, 14.00, 17.40.    
Малий зал: «Мистецтво кохати»: 17.10, 19.00; «Шеф»: 15.20; «Татусі без шкід-
ливих звичок»: 13.20, 20.40.   

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Відважна 3D»: 12.00, 14.00, 19.20, 21.20; «Мадагаскар 3»: 
16.00, 17.40.  
Малий зал: «Шеф»: 12.40, 14.20, 16.00, 17.40, 19.20, 21.00.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Мадагаскар 3» 3D: 12.00, 18.00, 22.00; «Відважна» 3D: 14.00, 16.00, 20.00. 

ОРГАННИЙ ЗАЛ

23 червня, 18.30: концерт солістів-вокалістів Чернівецької обласної філармонії.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Орнаментальне мистецтво Буковини кін. ХІХ – ХХ ст.
Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
Виставка живопису Ю. Кирилюка (пам’яті художника)
Фотовиставка  «Дотик» присвячена режисеру С. Параджанову. 
Виставка живопису «Корифеї українського мистецтва» (з дирекції художніх 
виставок).

Чемпіонат України з автокросу – на Буковині 
У Чернівцях на трасі Міжнародного 

спортивного центру «Суперкрос» з 22 
по 24 червня 2012 року відбудеться IV 
етап Чемпіонату України  з автомобіль-
ного кросу на легкових автомобілях та 
СКА «багі». А підлітки віком від 5 до 16 
років змагатимуться за «Кубок міста 
Чернівці», який  щорічно організовує 
та проводить Асоціація «Техноспорт».

Змагання пройдуть у класах легко-
вих автомобілів кубатурою від 1250 
до 3500 см3 та спеціальних кросових 
автомобілях «багі» кубатурою від 1500 
до 4000 см3. 

Чемпіонат України з автокросу 
триватиме три дні в 9-ти класах авто-
мобілів. На глядачів і вболівальників 
чекають у суботу, коли відбудуться 
вільні тренування, кваліфікаційні 
заїзди, що вирішать місця на старті 
спортсменів, і перша серія фінальних 
заїздів, та в неділю – друга і третя серія 
фінальних заїздів та нагородження 
переможців.

Гості чемпіонату побачать 27 заїз-
дів безкомпромісної боротьби найкра-
щих спортсменів України, Білорусії, 
Молдови, Росії та Словаччини.

Змагання відбудуться за адре-
сою: м. Чернівці, вул. Руська, 226-
В, траса «Суперкрос».

Вл. інф.

Коли людина тисне на жалість і робиться без-
помічною, вона викликає в оточуючих бажання 
допомогти їй. Але бувають випадки, коли за 

вразливою «обгорткою» криється підступ. Саме 
таким виявився директор однієї зі шкіл Буковини. 
А почалася історія таким чином. 

Після закінчення терміну трудового договору 

з директором школи угоду не підписали. Через 
деякий час його поновили на роботі. Та після 
цього він відчув себе ображеним і почав писати 
листи  до губернатора, начальника управління 
освіти, і навіть президента зі скаргами, що його 
гноблять і заважають працювати, здійснюючи 
постійні перевірки. 

Досить показовим у роботі директора став 
той факт, що він «забув» включити до розкладу 
одинадцятикласників предмет «економіку». 
За це й отримав першу догану. Щоправда, у 
наступному півріччі уроки таки були вичитані, 
але діти постраждали: нульовий урок, більше 
навантаження перед іспитами та ЗНО, і крім того, 
жоден учень не взяв участі в олімпіаді з економі-
ки. А призові місця на олімпіадах дають преваги 
під час вступу до вузу. 

Другу догану керівник отримав, коли до 
нього приїхали працівники керівного органу аби 
вручити чергову відповідь на його лист до губер-
натора. Але на місці директора не застали. Він був 
у дорозі на Вашківці – у робочий день. Директор 
узяв відпустку, але дозволив собі вийти на відпо-
чинок на день раніше…

А через деякий час роботодавця повідомлено 
про те, що на території школи під час канікул спо-
стерігають дивні групи людей та велика кількість 
транспортних та гужових засобів. Представники 
освіти відреагували на дзвінок. Виявилося, що за 
два дні до виходу дітей на уроки, у спортзалі була 
організована виставка тварин: декоративні голу-
би, кролики, шиншили… У спортзалі продавався 
навіть корм для тварин.  Усе це, звісно, відбува-

лося без дозволу роботодавця і санепідемстанції. 
Директора притягнули до адмінвідповідальності 
та наклали штраф, з чим він і погодився, сплатив-
ши в добровільному порядку.

Службове ж розслідування виявило, що це 
було не єдине порушення з боку директора шко-
ли, щодо використання державного майна без 
згоди роботодавця. 

Крім того, забороняв учителям фізкультури 
користуватися новим інвентарем для уроків. 
Новенькими м’ячами, матами тощо користувався 
тільки сам директор як фізкультурник за фахом. 
Ноутбук, подарований школі батьками випускни-
ків, став його власністю.   

І все ж директору давали шанс виправитися. 
А безпосередньо перед звільненням запропону-
вали очолити спортивну школу. Та він відмовився. 
Нині працює у школі на посаді вчителя й оскаржує 
рішення прокуратури та наказ про звільнення, 
продовжуючи писати листи й скарги…

У суді ми представляємо інтереси роботодав-
ця.  І хочемо довести, що іноді ягня у вовчій шкурі 
є небезпечнішим за самого вовка.

Юридична фірма 
«КУЦАК & ПАРТНЕРИ»

Ваше право на захист!
Дзвоніть за телефоном (0372) 900-510.

Приходьте: м. Чернівці, вул. Рівненська, 5, 
бізнес-центр «Полюс», офіс 700
Наш сайт:  www.900-510.com

Свідоцтво державної реєстрації  АОО №354063

Біда сучасного світу в тому, що 
люди не хочуть жити за законом. І 
коли ми робимо щось по-своєму, 
всупереч правилам, то знаходимо 
собі виправдання або намагаємося 
звалити вину на іншу особу. Але історії, 
які розповідають юристи «КУЦАК & 
ПАРТНЕРИ», доводять необхідність 
захисту своїх інтересів правовим 
шляхом і переконують, що закон таки 
діє! Варто тільки домагатися свого! Бо, 
як кажуть, вовків боятися – у ліс не 

ходити. Сьогодні правозахисниця Ольга ЖУМИГА розповість історію, в 
якій крапка ще не поставлена. Та й ЗМІ зверталися до неї не раз, бо подібні 
ситуації зустрічаються доволі часто.

пенсійні

Єдиний соціальний внесок
Чи застосовується до платника 

штрафна санкція, передбачена за не-
сплату авансових платежів у випадку, 
якщо такий платник одночасно з ви-
платою авансу найманим працівникам 
сплатив єдиний внесок на неналежний 
рахунок?

Згідно з частиною 5 статті 9 Закону 
України «Про збір і облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне со-
ціальне страхування» (далі – ЗУ №2464) 
сплата єдиного внеску здійснюється 
виключно у національній валюті шляхом 
внесення відповідних сум єдиного вне-
ску на рахунки територіальних органів 
Пенсійного фонду, відкриті в органах 
Державного казначейства України для 
його зарахування. 

Частиною 8 статті 9 ЗУ №2464 ви-
значено, що платники єдиного внеску 
зобов’язані сплачувати єдиний внесок, 
нарахований за відповідний базовий 
звітний період, не пізніше 20 числа місяця, 
що настає за базовим звітним періодом. 
При цьому платники-роботодавці під час 
кожної виплати заробітної плати (доходу, 
грошового забезпечення), на суми якої 
(якого) нараховується єдиний внесок, 
одночасно з видачею зазначених сум 
зобов’язані сплачувати нарахований на 
ці виплати єдиний внесок у розмірі, вста-
новленому для таких платників (авансові 
платежі).           

Днем сплати єдиного внеску у разі 
перерахування сум єдиного внеску з 
рахунку платника на відповідні рахунки 
Пенсійного фонду вважається день спи-
сання банком або Державним казначей-
ством України суми платежу з рахунку 
платника незалежно від часу її зараху-
вання на рахунок Пенсійного фонду.  

За несплату, неповну сплату або 
несвоєчасну сплату суми єдиного внеску 
одночасно з видачею сум виплат, на які 
нараховується єдиний внесок (авансо-
вих платежів), накладається штраф у 
розмірі 10 відсотків таких несплачених 
або несвоєчасно сплачених сум (пункт 6 
частини 11статті 25 ЗУ  2464).

Я пенсіонер, нині працюю на підпри-
ємстві. Коли звернувся до Пенсійного 
фонду для перерахунку пенсії, мені 
відмовили у зв’язку з тим, що підпри-
ємство має заборгованість. Чи можна, 
щоби керівник сплатив внески за мене 
для можливості перерахунку моєї пенсії?

Відповідно до п. 6.10 Інструкції про 
порядок нарахування та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування, затвердженої 
поставою правління Пенсійного фонду 
України від 27.09.10 №21-5 визначено, 
що у випадку «якщо платник має не-
сплачену суму недоїмки, штрафів та пені, 
сплачені ним суми єдиного внеску зара-

ховуються в рахунок сплати недоїмки, 
штрафів та пені у порядку календарної 
черговості їх виникнення». 

Тобто якщо підприємство має не-
доїмку та штрафи (пеню) за попередній 
період, то внески, які воно сплатить до 
Пенсійного фонду, зараховують в такому 
порядку: спочатку недоїмку минулих 
періодів (пеню та штрафи на неї), далі 
недоїмку за попередній період (пеню 
та штрафи на неї), а вже потім поточні 
платежі. 

У вашому випадку, отримавши від 
підприємства внески за окремого пра-
цівника, Пенсійний фонд зарахує їх 
у рахунок заборгованості за минулі 
періоди, а за звітний період знову ви-
никне недоїмка, оскільки поточні пла-
тежі залишилися несплаченими. Тому 
для отримання довідки на перерахунок 
пенсії необхідно, щоб ваше підприємство 
повністю розрахувалось з Пенсійним 
фондом за всіма штрафами та платежами 
за попередні періоди. 

- Я працюю вчителем у школі та 
одночасно займаюся підприємницькою 
діяльністю за спрощеною системою опо-
даткування. Чи зобов’язана я сплачувати 
єдиний соціальний внесок, як приватний 
підприємець, і чи буде це враховано при 
нарахуванні пенсії ? – запитує Галина К.  
з Чернівців.   

Законом України від 08.07.2010 р. 

№2464 «Про збір та облік єдиного вне-
ску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» (далі – Закон) 
визначено платників єдиного внеску. 
Громадяни, які працюють на підпри-
ємствах, в установах та організаціях на 
умовах трудового договору (контракту), 
або працюють на інших умовах, є плат-
никами єдиного внеску, а підприємства, 
установи, організації, враховуючи по-
ложення п.1ч.1ст.4 Закону – роботодав-
цями та платниками єдиного внеску до 
Пенсійного фонду, на яких покладено 
обов’язок щодо нарахування та сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове 
соціальне страхування.

   Відповідно до п. 4 ч.1 ст.4 Закону, 
фізичні особи-підприємці, в тому числі 
ті, які обрали спрощену систему оподат-
кування, також визначені платниками 
єдиного внеску.

   Відповідно до норм Закону сумі-
щення підприємницької діяльності з 
трудовою діяльністю в іншій установі не 
звільняє підприємця від сплати єдиного 
внеску.

   Згідно з п.3 ч.1 ст.7 та ч. 11 ст. 8 
Закону, фізичні особи-підприємці, які об-
рали спрощену систему оподаткування, 
нараховують єдиний внесок на суми, що 
визначаються такими платниками само-
стійно, але не більше максимальної вели-
чини бази нарахування єдиного внеску. 
При цьому сума єдиного внеску не може 

бути меншою за розмір мінімального 
страхового внеску, який складає 34,7% 
від мінімального розміру заробітної пла-
ти, встановленої законодавством.

   Отже, Ви, як фізична особа-підпри-
ємець, яка одночасно є найманим пра-
цівником в установі, сплачуєте єдиний 
внесок на загальних підставах.

Щодо заробітної плати (доходу), яка 
враховується для обчислення пенсії, За-
коном України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» від 
09.07.2003 р.№1058-IV встановлено, 
що до стажу роботи зараховується будь-
яка робота, на якій працівник підлягав 
обов’язковому державному соціальному 
страхуванню. Це означає, що для об-
рахунку розміру пенсії Вам врахується 
як заробітна плата вчителя, так і сума 
доходу (зарплати) з підприємницької ді-
яльності, якщо з неї відповідно сплачені 
страхові внески.  Тож  соціальний внесок 
потрібно  платити. 

Державна соціальна допомога чи пенсія?
Інвалідам з дитинства, які одночасно ма-

ють право на соціальну допомогу відповідно 
до Закону України «Про державну соціальну 
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інва-
лідам» та пенсію, призначається за їх вибором 
один із зазначених видів виплат. Разом з тим, 
інваліди з дитинства та діти-інваліди мають 
право на одночасне призначення та виплату 
державної соціальної допомоги відповідно до 
вказаного Закону та пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника, якщо є право на її призначення.

Враховуючи розміри мінімальної пенсійної 
виплати та соціальних допомог, встановлених 
законодавством, слід відзначити, що нині існує 
певна перевага у розмірах державної соціаль-
ної допомоги, що призначається інвалідам з 
дитинства І групи та дітям-інвалідам, над роз-

міром пенсій для цих категорій осіб.
З 01.04.2012 розміри державної соціаль-

ної допомоги інвалідам з дитинства І групи та 
дітям-інвалідам відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну допомогу інвалідам 
з дитинства та дітям-інвалідам» складають:

• для інвалідів з дитинства підгрупи А – 
1466,50 грн., підгрупи Б – 1257 грн.

• для дітей-інвалідів з надбавкою на до-
гляд одному з батьків, усиновителів, опікуну, 
піклувальнику, які не працюють і фактично 
здійснюють догляд за дитиною-інвалідом: у 
віці  до 6 років – 1042,10 грн., у віці від 6 до 18 
років – 1153,60 грн. (для дітей-інвалідів не-
залежно від віку розмір державної соціальної 
допомоги без надбавки на догляд становить 
838 грн.) 

Державна соціальна допомога призна-
чається органами праці та соціального захисту 
населення з дня звернення за її призначенням.

Враховуючи викладене, інваліди з дитин-
ства І групи, пенсійні виплати яких не досяга-
ють зазначених вище розмірів, а також законні 
представники дітей-інвалідів, які перебувають 
на обліку в органах Пенсійного фонду як одер-
жувачі соціальної пенсії, та мають підстави для 
встановлення надбавки на догляд за дитиною-
інвалідом, можуть звернутися до органів праці 
та соціального захисту населення за місцем 
проживання для розгляду доцільності при-
значення відповідної державної соціальної 
допомоги.
Наталія НАЗАРЕНКО,  головний спеціаліст 

управління пенсійного забезпечення 

До уваги пенсіонерів!
Пам’ятайте! У разі свого працевлаштування (і зайняття під-

приємницькою діяльністю) Ви обов’язково повинні повідомити про 
це органи Пенсійного фонду України. Це ж стосується й зміни місця 
проживання та інших обставин, що можуть вплинути на розмір та 
своєчасність виплати  Вашої пенсії. 

Нагадуємо, що з такими вимогами чинного пенсійного законо-
давства кожен з Вас вже ознайомлений при призначенні пенсійних 
виплат та особисто розписався у заяві відповідного змісту. 

Порушення цих вимог призводить до незаконних підвищень 
пенсійних виплат, які в обов’язковому порядку підлягають по-
верненню органам Пенсійного фонду. 

Відповідальне ставлення до свого обов’язку убереже Вас від 
неприємних клопотів по поверненню отриманих коштів. 

Разом з тим, не забувайте, що у Ваших інтересах також повідо-
мляти органи Пенсійного фонду України і про звільнення з роботи, 
адже це може вплинути на  збільшення розміру пенсійних виплат. 

Головне управління ПФУ в Чернівецькій області, www.pfu.

— Любий, ти хоча б сказав мені 
перед сном щось добре, сер-
дечне… Хоча б «моя кохана».
— Моя кохана.
— Скажи ще: «Моя найдорож-
ча!»
— Моя найдорожча.
— А тепер вигадай щось сам!
— На добраніч!

***
- Тату, а що 
таке опера?
- Ну як тобі пояс-
нити… Це коли один чоловік 
убиває іншого, а той, перед 
тим, як впасти, довго і голо-
сно співає…

Коли ягня в овечій шкурі 
небезпечніше за вовка...



   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
07.15 Країна on-line.
07.20 Хазяїн у домi.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.

УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Д/ф «На порозi iсторiї».
10.30,14.40,17.55,18.45 Погода.
10.35 Мiсце зустрiчi.
12.00,18.05,21.10 Дiловий свiт.
12.05 Крок до зiрок.
12.50 Футбол. ЧЄ-2012. Iталiя - 
Хорватiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. Данiя - 
Нiмеччина.
17.00,19.30 Ми - патрiоти.
18.50 Лiтнiй жарт з Г. Хазановим.
19.15 Жарт у подарунок. М. Галкiн, 
А. Федотов.
20.35 Мегалот.
20.45 Наше Євро.
21.25 Смiшний та ще смiшнiший.
21.50 Народний список.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.15 Спорт.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Футбол. ЧЄ-2012. Повтори 
кращих матчiв.
05.15 М/с «Каспер».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.2
5,05.15 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Мiняю жiнку 5».
11.00 «Моя сповiдь. Олександр 
Буйнов».
12.05 «Цiлковите перевтiлення».
13.05 Мелодрама «Темнi води».
16.55,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 Бойовик «Люди Iкс 3: 
Останнiй контакт».

22.20 «Грошi».
23.40 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.20 Комедiя «Цiлуватися забо-
ронено». (2).
02.10 Мелодрама «Свiй хлопець».
04.00 Т/с «Вогнi великого мiста».

   IНТЕР
05.35 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30 Новини Євро.
08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.30 Спорт у Подробицях.
09.10, 12.35 Т/с «Акула».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Захисниця».
22.25 Т/с «Меч». (2).
00.30 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.05 Х/ф «За межами закону». (2).
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.10 Д/ф «Я - кiборгiзує. Людина 
майбутнього. Якими ми будемо».
03.55 Д/ф «Чотири мiфи про здо-
ровий спосiб життя».

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.25,01.50,03.05 Погода.
05.25,02.40 Факти.
05.40,04.45 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.40 
Спорт.
06.35,12.30,13.00 Анекдоти по-
українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.50 Надзвичайнi 
новини.
10.35,16.35 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 7».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Мент у законi 4».
1 5 . 2 5  Т / с  « П р о к у р о р с ь к а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с «Група «Zetа» 2».
23.50 Т/с «Кодекс честi 2».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв 3».
03.10 Т/с «Герої 4».
03.55 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час 
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд 
преси»

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15 
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 
13.10, 14.15, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 
21.10, 01.00 «Час: Підсумки дня»
14.50, 16.40, 18.35 «Корисні но-
вини»
15.15 «Здорові історії»
16.15 «Драйв»
17.20 «Переможний голос ві-
руючого»
18.15 «Агроконтроль»
18.40, 22.40 «Час новин-Чернівці»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Сканер»
23.25, 00.25 Crime News

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 16.00, 16.55, 
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20,  9.35, 12.00, 13.55, 15.55, 
22.10, 23.20, 0.15, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.20, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» 
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.05, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,15.05 «Малятко»
07.20, 12.00, 14.50,16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00,21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50,08.55, 13.10, 15.55,19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
12.10, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)

18.00 Т/с «Греко» (1)
19.25 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Місіс Хендерсон пред-
ставляє» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
0 6 . 2 5  М / с  « В i д ч а й д у ш н i 
футболiсти».
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00,05.30 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Машина 
смертi».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00,23.45 «Великий футбол».
21.40 Євро-2012. 1/2 фiналу.
01.30 Т/с «Спiвтовариство». (2).
02.10 Х/ф «Вiрус Андромеда» (2).
04.40 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Герої 
міфів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.55 «Пам’ять» 
11.25, 17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ ман-
дрів»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові» 
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Ключ до самопізнання»
20.00 «Палітра»
20.30 «Лідери якості»
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Експромт»   
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Наступний.
06.40 Т/с «Чарiвники з Вейверлi».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.

08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,20.35,23.00 Т/с «Унiвер».
19.00,01.55 БарДак.
19.55,22.30 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.30 Дом 2.
00.25 Х/ф «Келлi вiд Джастiна».
02.45 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитської Оде-
си».
06.40 Х/ф «Примара».
08.30,19.00,23.30,02.00,04.15 
«Свiдок».
0 9 . 0 0  Т / с  « О п е р а т и в н и й 
псевдонiм».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.35 Х/ф «I знову Анiскiн».
18.30 «Правда життя». Жорстокi 
та зухвалi.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Морський вовк». (2).
02.35 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Агенти впливу».
04.45 «Уроки тiтоньки Сови».
05.15 «Правда життя».

   СТБ
05.50 «Документальний детектив».
06.45,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.45,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.45,19.05 Т/с «Карамель».
10.45 «Росiйськi сенсацiї. Пiзнє 
щастя».
11.40 Х/ф «Право на надiю».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.50,23.25 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».
22.25 «Зоряне життя. Найкоротшi 
шлюби».
00.35 Т/с «Доктор Хаус».
03.15 «Вiкна-спорт».
0 3 . 2 5  Х / ф  « П о п е р е д н є 
розслiдування».
04.50 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ

05.10 Т/с «Останнiй акорд».
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.45 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.10 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.30 Погода.
09.00,14.50 Т/с «Друзi».
09.55,13.50 М/с «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «Татусевi доньки».
14.45,15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Молодята».
16.55,20.00 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.25 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Т/с «Бальзакiвський вiк, або 
Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Ревiзор.
23.15 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.35 Служба розшуку дiтей.
00.40 Т/с «Плiткарка».
01.40 Т/с «Серцеїдки».
02.30 Т/с «У Фiладельфiї завжди 
сонячно».
02.45,03.40 Зона ночi.
0 2 . 5 0  П р и с т р а с т i  н а в к ол о 
символiки.
03.10 Справа про возз`єднання.
03.45 Українцi Вiра.
04.35,05.00 Зона ночi. Культура.
04.40 Княгиня Ольга.
04.50 Жарптиця.

   К1

05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.00,14.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.20 Т/с «Косяки». (2).
01.20 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,07.55 Погода.
06.20 Православний календар.
06.25 Експерт на зв`язку.
06.45 М/ф.
07.15 Країна on-line.
07.20 Хазяїн у домi.
07.25 Ера бiзнесу.
07.35 Тема дня.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.20,09.50,11.50,14.40,17.55,18.
45 Погода.
09.25 Свiтло.
09.55 Розiграш ТМ «Хомка сма-
кує».
10.00 Хай щастить.
10.20,21.50,22.55 Мiсце зустрiчi.
11.45,18.05,21.10 Дiловий свiт.
11.55 Шеф-кухар країни.
12.50 Футбол. ЧЄ-2012. Чехiя - 
Грецiя.
14.45 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. Данiя - 
Португалiя.
17.00,19.30 Ми - патрiоти.
18.50 Зiрки гумору. О. Воробей, 
Ю. Гальцев.
20.35 Наше Євро.
21.25 Смiшний та ще смiшнiший.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.20 Пiдсумки.
23.35 Спорт.
23.40 Погода.
23.50 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Футбол. ЧЄ-2012. Повтори 
кращих матчiв.
05.15 М/с «Каспер».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

   «1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,23.4
5,03.10 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10 
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 Х/ф «Маска Зорро».
12.15 «Цiлковите перевтiлення».
13.10 Мелодрама «Бiлi троянди 
надiї».
16.55,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку 5».
21.35 «Моя сповiдь. Олександр 

Буйнов».
22.40,04.55 «Iлюзiя безпеки. Зниж-
ка як наживка».
00.00,02.45 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.40 Мелодрама «Свiй хлопець». 
(2).
03.25 Т/с «Вогнi великого мiста».

   IНТЕР
06.15 Т/с «Маршрут Милосердя».
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30 Новини Євро.
08.00,09.00,12.00,18.00 Новини.
08.30 Спорт у Подробицях.
09.10, 12.35 Т/с «Серце матерi».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Захисниця».
22.25 Т/с «Меч». (2).
00.30 Х/ф «Любов пiд прикрит-
тям». (2).
02.20 Д/ф «Тунгуське нашестя. Сто 
рокiв разом iз таємницею».
03.00 «Подробицi» - «Час».
03.30 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.35 Д/ф «Леонiд Биков. На 
останньому диханнi».
04.15 Д/ф «Птах щастя Миколи 
Гнатюка».

   ICTV
05.20,06.25,01.50,03.05 Погода.
05.25,08.45,02.40 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.40 
Спорт.
06.40,12.35,13.00 Анекдоти по-
українськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.30,00.50 Надзвичайнi 
новини.
10.35,16.45 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 7».
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Мент у законi 4».
1 5 . 3 5  Т / с  « П р о к у р о р с ь к а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с «Група «Zetа» 2».
23.50 Т/с «Кодекс честi 2».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв 3».
03.10 Т/с «Герої 4».
03.55 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час 
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд 

преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15 
«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 
14.15, 17.50 ,22.35, 22.55, 23.00, 
23.50, 00.35 «Погода»
09.10 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 еле-
мент»
10.30, 11.10, 12.15 «Час: Підсумки 
дня»
13.10 «Податковий щоденник»
14.50, 16.40, 18.35 «Корисні но-
вини»
16.15 «Трансмісія»
17.20 «Переможний голос ві-
руючого»
18.15 «Енергонагляд»
18.40, 22.40 «Час новин-Чернівці»
19.20 «Інвест-час»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00 «Час: 
Підсумки дня»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Агроконтроль»
23.25, 00.25 Crime News

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 16.00, 16.55, 
17.25, 22.05, 0.05, 4.05 Гороскоп
6.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55, 
22.10, 23.20, 0.15, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.20, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Буковина містична
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв» ●
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.05, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,15.05 «Малятко»
07.20,  09 .50 ,  14 .50 ,  16 .55 , 
19.30,01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50, 00.25 «Погода»
08.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»

11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 Т/с «Відчайдушні батьки» (1)
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Греко» (1)
19.25,21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Інші 9 із половиною 
тижнів» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
0 6 . 2 5  М / с  « В i д ч а й д у ш н i 
футболiсти».
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Зустрiчна течiя».
11.00,05.25 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. День захисту 
колишнiх дiтей».
15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2»
22.00 Т/с «Подружжя».
23.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство» (2).
01.45 Х/ф «Снiгуронька для дорос-
лого сина».
04.35 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д/фільм «Герої міфів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телемери-
діани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» 
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
14.15 «Ретро платівка» 
16.20 М \\фільм 
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбутнім» 
(рум.мов.)  
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Наступний.
06.40 Т/с «Чарiвники з Вейверлi».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,02.20 УТЕТа тато!
16.35,20.35,23.00 Т/с «Унiвер».
19.00,01.55 БарДак.
19.55,22.30 Т/с «Унiвер. Нова 
общага».
23.30 Дом 2.
00.25 Х/ф «Дiм шкереберть». (3).
02.45 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитської Оде-
си».
07.05 Х/ф «Сiль землi».
08.30,19.00,23.30,01.50,03.45 
«Свiдок».
0 9 . 0 0  Т / с  « О п е р а т и в н и й 
псевдонiм».
11.00 Т/с «CSI: Маямi 9».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.40 Х/ф «Анiскiн i Фантомас».
17.10 Х/ф «I знову Анiскiн».
18.30 «Речовий доказ». Мiльйонер 
без чобiт.
21.45 Т/с «CSI: Маямi».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Акулосьминiг». (3).
02.20 «Речовий доказ».
02.40 «Агенти впливу».
04.15 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.55 «Документальний детектив».
06.20,01.40 Т/с «Комiсар Рекс».
08.05,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.05,19.05 Т/с «Карамель».
10.05 «Росiйськi сенсацiї. Борис 
Моїсеєв. Жити заново».
11.15 Х/ф «Знак долi».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї кохання».
14.50,23.50 «Паралельний свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Моя правда. Олександр 
Абдулов».
2 1 . 0 5  « М о я  п р а в д а .  Т i н а 

Канделакi».
22.40 «Моя правда. Олег i Михай-
ло Єфремови. Жрець i скоморох».
00.50 Т/с «Доктор Хаус».
03.10 «Вiкна-спорт».
03.20 Х/ф «Господар тайги».
04.40 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.10 Т/с «Останнiй акорд».
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Новi пригоди Скубi Ду».
06.40,07.05,07.40,08.45 «Пiдйом».
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi 
Штани».
07.30,08.30,19.00,00.00 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.25 Погода.
09.00,14.50 Т/с «Друзi».
09.55,13.50 М/с «Качинi iсторiї».
11.15 Т/с «Татусевi доньки».
14.45,15.45 Teen Time.
15.50 Т/с «Молодята».
16.55,20.00 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.20 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Т/с «Бальзакiвський вiк, або 
Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Шури-амури.
23.15 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.30 Т/с «Плiткарка».
01.25 Т/с «У Фiладельфiї завжди 
сонячно».
02.25,03.30 Зона ночi.
02.30 Георгiй Нарбут. Живi кар-
тини.
02.50 Марко Кропивницький.
03.35 Драй Хмара:  останнi 
сторiнки.
04.05 Мольфар.
04.35,05.05 Зона ночi. Культура.
04.40 Сумний П`єро.
05.00 Poeta Maximus.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.00,14.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.20 Т/с «Косяки». (2).
01.20 «Нiчне життя».
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Нелюд Еріх Кох дожив 
до 90 років

Населення Райхскомісаріату Україна під 
німецькою окупацією опинилося в особливо 
важкому становищі. Райхскомісаром призначили 
Еріха Коха, гауляйтера Східної Пруссії. Старий 
нацист був рішучим противником будь-якої 
української авто-
номії. Коли після 
війни його судили 
поляки, то Кох під-
креслював свою 
«заслугу» у тому, 
що не допустив 
створення «марі-
онеткової Україн-
ської держави», 
як того вимагав 
міністр А. Розен-
берг. Мабуть, за 
це його і не стра-
тили, а дали мож-
ливість померти 
у віці 90 років у 
дачному селищі 
Барчево непо-
далік Ольштина. 
Своєю ж нелюд-
ською політикою 
в Україні цей кат, 
безумовно, за-
служив найвищої 
міри покарання. 
На посаді райхскомісара він проявив себе над-
звичайно жорстокою і безжальною людиною. До 
українців ставився з неприхованим презирством 
і колись навіть висловився так: якщо, мовляв, 
зустріну українця, гідного сісти зі мною за один 
стіл, то негайно його розстріляю.

Страчував він людей постійно, вважаючи 
терор найдієвішим методом боротьби з партиза-
нами і підпільниками. Гітлерівці широко запро-
ваджували заручництво і за убивство свого сол-
дата, офіцера чи чиновника негайно страчували 
багатьох людей. У заручники перш за все брали 
вчителів, священиків й інших освічених та авто-
ритетних людей. Проте чим більше вони вбивали 
невинних, тим більшу ненависть до окупантів 
відчували ті, чиї родини постраждали від гітле-
рівського терору.

Рятувала… порядність
Слід підкреслити, що умови в різних місце-

востях та населених пунктах Райхскомісаріату 
значно різнилися. Спільне лише те, що відразу 
після приходу окупантів всюди створювалася 
система місцевого самоврядування. Німецькі 
коменданти або призначали старост та бургомі-
стрів, або ж давали можливість обирати посадо-
вих осіб на загальних зборах мешканцям села чи 
містечка. Люди намагалися обрати старостами і 
поліцейськими тих, кому довіряли – щоби захи-
щали громаду від окупаційних властей. Інколи 
не помилялися у своїх обранцях. Оскільки німцям 
не вистачало власних кадрів для управління за-
хопленими землями, то їхні гарнізони були лише в 
ключових місцях. А в невеличких селах поза магі-
стральними шляхами вся влада концентрувалася 
в руках старост і поліцаїв. Декому з них вдавалося 
укласти угоду з німецькими комендантами район-
них центрів, згідно з якою село постачало певну 
кількість продовольства і забезпечувало порядок 
на своїй території. Німці ж туди не пхалися. У цих 
селах були розпущені колгоспи, а селяни вели 
власне господарство, їхній життєвий рівень 
швидко зростав.

А терор був зусибіч
Але у більшості сіл картина була протилежна 

– непомірні побори окупантів та місцевих поліцаїв 
знесилювали селян. Нова загроза селянському 
добробуту насувалася з лісу. Голод і холод гнали 
партизанів у населені пункти. А селяни мали 
мінімум продовольства, щоб якось прогодувати 
власну родину, й зайвого у них не було. Голодні 

люди зі зброєю нерідко брали їжу і теплі речі си-
лою. Окупанти ж нещадно карали і добровільних 
партизанських помічників, і тих, у кого прибульці 
з лісу щось відібрали. Правда, якщо постражда-
лий негайно звертався у поліцію, його не тільки 
не карали, але навіть видавали «премію» – мішок 
борошна, пляшку горілки і т.п. Самі ж поліцаї за 
успіхи у боротьбі з партизанами отримували зна-
чно більше. Насамперед, гроші. На окупованій 
території паралельно ходили німецькі марки 
та радянські (потім окупаційні) карбованці, з 
розрахунку одна марка до десяти карбованців. 
Поліцейський, який убив партизана, отримував 
2 тис. крб. Якщо ж поліцаю вдавалося виявити 
місце розташування партизанського загону, він 
отримував 25 тис. крб., а також корову і свиню. 
За ці гроші можна було купити новенькі шкіряні 
чоботи. 

«Щедрими» окупанти були й до стукачів. 
Коли хтось доносив на сусіда, який допомагав 
партизанам, то отримував грошову винагороду 
і частину майна, конфіскованого у жертви його 
доносу. А сама жертва платила власним життям 
і життям своєї родини за зв’язок з партизанами. 
Нерідко гітлерівці нагороджували зрадника 
публічно, і невдовзі у лісі дізнавалися про це. У 
таких випадках кара ставала практично невідво-
ротною. Життя за життя – страчували і донощика, 
і членів його сім’ї. Мстилися партизани також 
старостам і поліцаям, які їм особливо докучали. 
Разом з тими гинули їхні дружини, діти, батьки, 
брати і сестри. Терор окупантів доповнювався 
червоним терором, і кількість загиблих невпинно 
зростала.

Селянська самооборона
Частина селян для самопорятунку взялася 

за зброю, якої багато залишилося на місцях боїв 
1941-42 рр. Озброюючись, вони створювали 
загони самооборони. А чоловіків в українському 
селі тоді вистачало: радянська влада не встигла 
повністю провести мобілізацію на початку ві-
йни, ще й від призову до армії українці масово 

ухилялися. Ті ж, хто потрапив у німецький полон 
у перші місяці війни, часто невдовзі поверталися 
додому. Німці не мали сил для охорони таборів 
військовополонених і не могли зняти з фронту 
десять дивізій для цього. Тому у 1941 році вони 
відпустили  близько 280 тис. українців, рідні місця 
яких вже були окуповані гітлерівцями. 

Найбільш ефективною селянська самооборо-
на виявилася проти злочинних банд, яких чимало 
вешталося лісами. Вони могли маскуватися під 
радянських партизанів або підрозділи націона-
лістів, насправді ж лише грабували і ґвалтували, 
ведучи розгульне життя звичайних розбійників. 
Це могли бути кримінальні елементи, що втекли 
з тюрем і таборів, а могли до такого стану ви-
родитися й групи оточенців або партизанів, які 
втратили дисципліну і зв’язок з організованим 
підпіллям. Для дискредитації партизанського 
руху гітлерівці формували і псевдо-партизанські 

загони, які грабували населення та знущалися 
над ним. Подібним бандам гідно протистояли гру-
пи селянської самооборони. Але дисциплінова-
ний і добре озброєний партизанський загін легко 
відігнати від села їм не вдавалося. Тим більше, не 
вистачало сил і досвіду, щоби перемогти караль-
ний підрозділ окупантів, який спрямовувався на 
придушення непокірних.

Тому селянська самооборона нерідко вста-
новлювала контакти і з німцями, і з партизанами. 
Домовлялися про постачання певної кількості 
продуктів сільського господарства, взамін яких 
отримували боєприпаси, а інколи і зброю. Осо-
бливо складна ситуація була на Поліссі, де діяли 
радянські і поліські партизани, «Поліська Січ» Та-
раса Бульби-Боровця,  а також розташовувалися 
чималі окупаційні сили, що намагалися тримати 
ситуацію під контролем. 

Гітлерівці все ширше застосовували терор, 
аби залякати мирне населення і позбавити всі 
сили опору підтримки з його боку. Натомість така 
політика лише постійно збільшувала кількість 
противників окупаційного режиму і штовхала їх 
до активних форм боротьби.

Свої проти своїх, щоби 
гірше було окупантам

Вже після війни радянський історик Бояр-
ський, полковник держбезпеки, підрахував: на 
окупованій території до 10 % населення стали 
колаборантами, близько 20 % вдалися до ак-
тивного опору, а 70 % займали пасивно-вичіку-
вальну позицію. На початку війни кількість про-
тивників радянської влади була найбільшою, бо  
люди вірили: гітлерівці перемогли і Сталін не 
повернеться. До того ж радянська тактика «ви-
паленої землі» налаштовувала багатьох проти 
більшовиків. Так, 17 листопада 1941 р. Ставка 
Верховного Головного Командування видала 
наказ № 0428 про знищення всіх населених 
пунктів у прифронтовій зоні. Головна ідея на-
казу – «вигнати німця на мороз». Температура 

повітря тоді опускалася до мінус 40 градусів, 
а теплого обмундирування Вермахт не мав. 
До виконання наказу залучали партизанів, 
спеціальні диверсійні групи, замасковані під 
партизанські загони. 

В одній з таких груп була і 17-річна Зоя 
Космодем’янська, боєць військової частини 
9903, що готувала диверсантів і входила  до 
складу розвідувального відділу штабу Західно-
го фронту. Група мала за тиждень знищити де-
сяток підмосковних сіл. У селі Петрищево вона 
встигла спалити три селянські хати, але тут Зою 
за допомогою селян затримали німці. Після зві-
рячих катувань її стратили, проте перед смертю 
комсомолка крикнула, що Сталін повернеться 
і помститься за неї. Сталіну доповіли про це, і 
Зоя посмертно отримала звання Героя Радян-
ського Союзу. А при поверненні радянської 
влади у Петрищево були страчені ті селянки, які 

били дівчину перед пові-
шанням, не простивши їй 
своїх спалених хат і горя 
власних дітей, що напів-
роздягненими опинилися 
на лютому морозі. 

Жахливі трагедії при-
несла клята війна у сім’ї 
простих людей, і не нам 
судити загиблих...

Таємниця 
Кузнєцова і 
райхскомісара

Мільйони рядових 
громадян опинилися 
між двох вогнів – гітле-
рівських окупантів та 
сталінських карателів. 
Радянські підпільники 
збирали матеріал про 
поведінку громадян на 
окупованій території, 
який пізніше викорис-
тали органи НКВС. Вони 

також робили все можливе, щоби спровокувати 
гітлерівські репресії проти мирних людей. А 
внаслідок звірств окупаційної влади зростала 
підтримка червоних партизанів з боку по-
страждалих від гітлерівських репресій. У наш 
час інколи можна почути: якби Гітлер проводив 
більш м’яку політику на окупованих територіях, 
то переміг би у війні. Проте метою фюрера було 
поневолення інших народів, тому політика його 
була звірячою. Недарма він заявляв, що звіль-
няє німецьких солдатів «від химери, названої 
совістю». Звільнити від совісті можна лише тих, 
хто її й так не мав. Жорстокі кати і садисти радо 
ішли в окупаційну адміністрацію та каральні 
органи для задоволення своїх патологічних 
пристрастей. Але ж весь німецький народ не міг 
складатися з одних катів і мерзотників.

Серед німців, як і серед представників будь-
якої нації, були порядні люди, які хотіли полег-
шити становище мирного населення окупованих 
територій. Вони проявляли людяність, працюючи 
в адміністративних органах. Проте агенти НКВС 
часто вбивали їх, водночас залишаючи при 
житті найжахливіших катів. Радянський розвід-
ник Микола Кузнєцов, наприклад, опинився у 
кабінеті райхскомісара Коха, але не вбив цього 
ката, незважаючи на нібито отримане завдання 
Центру здійснити терористичний акт. А звання 
Героя Радянського Союзу йому посмертно дали, 
хоча за невиконання завдань таке звання не при-
своюють. Значить, ми ще не все знаємо, і Коху 
після війни життя зберегли недарма. Ймовірно, 
він мав контакти з радянськими спецслужбами 
й свідомо провокував зростання партизанського 
руху серед невдоволених окупантами. Часи були 
настільки складними, що багато таємниць не роз-
крито і через сімдесят років. Можна лише висува-
ти різноманітні версії та припущення. А нам варто 
ще раз згадати добрим словом усіх, хто вистояв 
між двох вогнів, залишившись людьми. Хто нікого 
не зрадив і вижив сам, допомігши вижити іншим.

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук

Продовжуємо серію публікацій, присвячених участі колишнього 
союзу у Другій світовій війні. Там стільки білих плям і сторінок, які 
майже ніколи ще не висвітлювалися, що при знайомстві з ними першою 
реакцією є шок. Про те, чого немає в офіційних підручниках, у нашому 
проекті – «Знати, щоби не помилятися». 

Між двома вогнями

Легендарний радянський 
розвідник Микола Кузнєцов

Гауляйтер Еріх Кох, якого з невідомих 
причин не убив Кузнєцов

Герой Радянського Союзу 
Зоя Космодем’янська
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60 – не привід для печалі,
60 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може ще і далі,
Йдуть, не оглядаючись літа.
Нехай Вам Бог зішле 
здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт,
Щоб Ви 
добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ!

І зелений туризм вимагає «зелені»! Та не 
сидіть по норах – відпочивайте в горах!

Всього лише година-дві їзди від 
міста – і ви разом із родиною маєте 
можливість приймати сонячні ванни, 
дихати свіжим повітрям, вживати 
екологічну їжу, гуляти лісовими манів-
цями, кататися верхи на конях. Якщо 
вирушите на Вижниччину і Путильщи-
ну, зможете долучитися до етнічної 
культури – власноруч виготовите 
ляльку-мотанку, приміряєте виши-
ванку, у Кіцманському, Новоселиць-
кому,  Глибоцькому районах гостинні 
господарі вас обов’язково зводять на 
риболовлю і почастують рибною юш-
кою, на Сторожинеччині – запросять 
збирати лікарські рослини.

Перспектива приваблива, чи не 
так? Але як організувати таку відпуст-
ку, скільки це коштує і чи не виявиться 
врешті-решт, що релакс у горах вар-
туватиме стільки ж, як добрий відпо-
чинок на прогрітому сонцем морському 
узбережжі?

Зелений або сільський ту-
ризм передбачає проживання 
в сільських будинках разом з 
господарями або самостійно. 
Головне в такому виді туризму 
– тісний контакт з природою, 
місцевими жителями. Зелений 
туризм дає можливість місько-
му жителю отримати те, чого 
йому не вистачає в місті. 

Нині на Буковині офіційно 
діє 112 сільських приватних 
садиб. Найбільша їх кількість – 
у Вижницькому, Путильському, 
Хотинському районах. 

Прогулятися на 
катері Дністром? 
– Без питань! 

Звісно, плануючи скористатися 
послугами зеленого туризму, можна 
розраховувати на різну суму – зважа-
ючи на те, чого бажає ваша душа, і на 
можливості вашого гаманця. Власники 
агросадиб (так ще називають зелені 
садиби) пропонують доволі різно-
манітний перелік послуг та цікавинок 
для проведення відпустки або ж про-
сто уік-енду. 

Власник одного з таких зелених 
обійсть на березі Дністра в Кельме-
нецькому районі, якому ми зателефо-
нували, щоби дізнатися про пропозиції 
та умови відпочинку, розповів, що 
проживання в кімнаті зі зручностями, 
телевізором, телефоном на двох осіб 
коштуватиме 150 грн. за добу. Гості 
мають змогу користуватися кухнею, 
пральною машиною, мангалом – це 
входить до вартості проживання. Що-
правда послуги з харчування пан 
Дмитро К. не надає – каже, що «тепер 
податки такі великі, що кухаря трима-
ти немає змоги», а самі господарі не 
справляються. Тому, охочі відпочити 
саме в цій садибі запасаються харчами 
заздалегідь і самостійно готують собі 

їжу. Для того, щоби порадувати, а, 
можливо, й здивувати друзів, які при-

їхали до вас у гості з інших областей, 
можете скористатися поширеною у 
с.Вороновиця на Кельменеччині по-
слугою – річковою прогулянкою на 
катері, за яку, щоправда, треба буде 
викласти 250 грн. за годину.

Дістатися до Вороновиці не дуже 
складно, особливо, якщо маєте власну 
автівку. Село знаходиться за 100 км від 
обласного центру, а це –  півтори го-
дини автомобілем. В іншому випадку, 
якщо ви таки вирішите відпочивати у 
Вороновиці на березі Дністра, дове-
деться діставатися рейсовими авто-
бусами. Квиток до Кельменців коштує 
34 грн. Далі – маршруткою з місцевої 
автостанції.

На березі Дністровського водосхо-

вища у селі Берново Кельменецького 
району вас також радо зустріне «Дім 
рибалки». Господарі запевняють: 
«Відпочиваючи тут, ви потрапляєте в 

абсолютно інший світ. Розмірене спо-
кійне сільське життя вдалині від доріг, 
водні простори Дністровського водо-
сховища. Тут немає сторонніх звуків 
крім природних, жодної суєти». Така 
ідилія коштує 50 грн. за ліжко-місце, 
якщо хочете зняти будиночок – 300 
грн., двомісна кімната – 150 грн., три-
місна – 180 грн. У переліку послуг 
садиби: телевізор, стереосистема, 
кухня, сауна, басейн, паркінг, во-
лейбольний та дитячий майданчики. 
Харчування тут не передбачене, тож 
харчі доведеться везти з собою.

Хочете торкнутися 

неба? Тоді вам у гори!
А ще, поїхавши до Карпат, можете 

бути певні, що обов’язково скуштуєте 
смачної кулеші з бринзою і шкварками, 
навчитеся грати на дримбі, відвідаєте 

«тихе» – грибне «полювання», по-
бачите як доять овець, як вариться 
бринза, спробуєте затанцювати коло-
мийку. Власники садиб також запро-

понують гостям попаритися в лазні, 
випити трав’яного або ягідного чаю, а 
любителям екстриму – навіть сплави-
тися Черемошем.

Якщо ви вирішили зупинитися в 
Долішньому Шепоті на Вижниччині, 
мешкатимете в двомісних кімнатах за 
200 грн. з людини (сума немаленька, 
правда ж?). Хочете повного моціону? 
– Тут вам запропонують триразове 
харчування вартістю 150 грн. – з гу-
цульською, румунською, єврейською, 
українською традиційними кухнями. 
Комплекс, виконаний з дерева, може 
прийняти від 12 до 16 осіб (6 двомісних 
номерів). Кожний номер обладнаний 
санвузлом, душовими кабінами. З 
крана тече джерельна вода. Тут є 
супутникове телебачення з широким 
спектром телевізійних програм, Wi-Fi 
інтернет.

У селі Виженка Вижницького ра-
йону господиня пані Стефа пропонує 
містянам-відпочивальникам кілька 
днів пожити в звичайному сільському 
будиночку без особливих сучасних 
«наворотів» – євроремонту та техні-

ки. Це, переконана вона, дасть змогу 
туристам ще більше відчути природу, 
сільське життя, витратити більше часу 
на прогулянки лісом, походи до річки. 
Тут вас і домашнім молоком напоять, 
і запропонують свіжу городину. За 
проживання за добу візьмуть не надто 
багато – 40 грн. з людини. Харчування 
– як забажають гості, але, запевнили 
в цій садибі, ціни не захмарні: проста 
їжа – прийнятна ціна. У будиночку 2 
кімнати по 3 ліжка у кожній, колориту 
в інтер’єрі додають гуцульські килими 
на підлозі та стінах, вишиті руками 
господині картини, ікони та рушники 
на стінах, подушки на ліжках.

Якщо приваблює колорит у по-
єднанні з сучасними вигодами – такий 
відпочинок вартуватиме дорожче. У 
тій самій Виженці ви легко знайдете 
садибу «У Сокола», яка приймає від-
почивальників уже впродовж 10 років. 
Досвід у господарів неабиякий, бо 
провести кілька днів на тлі природи 
до них приїздять не тільки буковинці, 
а й гості з інших областей та навіть 

закордону. Тут вам пропонують теле-
візор, стереосистему, сауну, зручну 
парковку. Кімнат тут 5, загальна кіль-
кість ліжок – 10. За добу проживання 
з однієї людини господарі просять 
не багато не мало – 100 грн. Хочете й 
попоїсти? – Дворазовим харчуванням 
вас забезпечать за додаткових 50 грн. 
Пішки 1 км – і ви в лісі, ходите горами та 
милуєтеся красотами Карпат. 

У Підзахаричах господарі при-
йматимуть вас за 100 грн. з людини 
за проживання, а ще за 80 грн. тричі 
погодують. Додаткових 50-100 грн. – і 
годину-дві вас водитимуть лісом, роз-
повідатимуть гірські легенди, ще 100 
грн. – і ви станете вправним вершником, 
1500 грн. – і вздовж 28 км ви випробову-
єте на собі віражі гірської річки, ставши 
екстремальним рафтингістом.

Вирушивши до Путили рейсовим 
автобусом, заплатите за квиток майже 
37 грн. в один бік, до Вижниці – в межах 
23 грн. Власним автомобілем на бензин 
до Путили в обидва боки, за умови якщо 
автівка використовує 10 літрів бензину на 
100 км, на дорогу витратите близько 220 
грн. На заправку авта до Вижниці і назад 
готуйте 150 грн.

На що потрібно звернути 
увагу, вибираючи 
місце для відпочинку

• Вирушаючи на відпочинок, 
беріть із собою зручні речі та взут-
тя, фотоапарат;

• Садиба, де ви зупинитеся, 
повинна розташовуватися в еко-
логічно чистій місцевості, околиці 
повинні бути приємні і доглянуті;

• Буде добре, якщо місце роз-
ташування садиби буде поряд із 
природними пам'ятками – лісами, 
заповідниками, парками;

• Харчуватися на відпочинку 
найкраще домашньою кухнею – 
домашніми сирами, соліннями, 
винами, ковбасами;

• Щоби пам’ять про відпо-
чинок збереглася довше, ку-
пуйте сувеніри в місцях, де 
відпочиватимете.

Зелений туризм – справді вигідна 
пропозиція для тих, у кого або обмаль 
часу для більш тривалого відпочинку 
(інколи для відновлення сил вистачає 
і трьох днів), або не вистачає заоща-
джень на далеку дорогу до моря та 
перебування там. Проте, перегля-
нувши деякі пропозиції господарів 
зелених обійсть нашої області, мені 
видалося, що часто вартість відпо-
чинку на рідній Буковині аж ніяк не 
нижча, ніж на морських курортах, а 
подекуди й вища. Зекономити можна 
тільки в одному випадку – обирати 
варто не відпочинкові комплекси, 
а садиби господарів. Там і потор-
гуватися можна, і по-справжньому 
відчути колорит буковинського села. 
Вдалого відпочинку!

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Аби добре відпочити, набратися здоров’я 
та енергії, нині не обов’язково долати декілька 
сотень кілометрів і їхати на море. Для гарного 
відпочинку з масою найяскравіших вражень є добра 
альтернатива – у гори. Тим більше, що ми живемо 
на Буковині, де і гір, і природи, і річок, і лісів цілком 
вистачає, щоби спокуситися на так званий зелений 
туризм.

Якщо ви вирішили відпо-
чити, не виїжджаючи за межі 
Чернівецької області, то вам в 
пригоді стане сайт «Буковина 
туристична», де є спеціальний 
розділ  «Сільський туризм», на 
якому поданий перелік контактів 
низки зелених садиб, що про-
понують свої послуги. Відомості 

щодо відпочинку на селі надасть 
вам і низка турфірм у Чернів-
цях: «Кнаус», «Навколо світу», 
«Європа плюс», «ТЕТ», СВ-тур», 
«Турист». Окрім того, можете 
звернутися до громадських орга-
нізацій «Буквиця» та «Палітра 
Буковини», які також контакту-
ють з власниками зелених садиб.

Іван Миколайчук – людина без-
межного таланту, обличчя і душа 

українського поетичного кіно. 34 ролі, 
9 сценаріїв, дві режисерські роботи. «Я 
не знаю більш національного народного 
генія… До нього це був Довженко» - го-
ворив  про Миколайчука  кінорежисер 
Сергій Параджанов.

Нині з нагоди відзначення 71-ї річниці від дня 
народження Івана Миколайчука відбулася низка 
заходів. У Чернівецькому обласному художньому 
музеї діє виставка світлин «ПАРАДЖАНОВ. Дотик» 
Юрія Гармаша (Україна), Вінісіо Рохаса Аріаса 
(Коста-Ріка), Володимира Піки (Україна),  Олексія 
Терзієва-Царукова (Франція). У  кінотеатрі «Чер-
нівці» відбулася  прем’єра документального фільму 
«Таємна свобода» (режисер Сергій Лисенко, сце-

нарист Людмила Лємешева) – колективний портрет 
режисерів-шістдесятників. А у Чорториї відбувся 
другий етнофестиваль «На гостини до Івана». 
Дійство розпочалося зранку в селах Кіцманщини, 
розташованих уздовж автомобільного шляху від 
Чернівців до села Чортория. Деякі господарі біля 
своїх садиб накрили столи, поставили портрет Іва-
на Миколайчука. Святкова автоколона із машин та 
автобусів проїхала селами, які ведуть до садиби 
актора, зупинялась у Мамаївцях, Лужанах, Ши-
пинцях, Дубівцях, Глиниці, Зеленеві.

 – Зараз складні часи для мистецтва кіно, бо 
переважно гроші вирішують, що знімати. Разом з 
Іваном пішло у небуття і поетичне кіно. Звичай-
но, це прикро, — зауважила Марія Миколайчук, 
разом з якою приїхали відомі митці: актор та 
режисер Олександр Ігнатуша, кіносценарист, 
голова національної спілки кінематографістів 
України Сергій Тримбач, співачка Валентина 

Ковальська (тріо «Золоті ключі»), кінооператор 
Юрій Гармаш та інші.

Пам’ять довжиною 
в 55 років…

З фотохудожником Михайлом Михалатюком 
зустрілася вже після поїздки до Чорториї. Торік 
у дворику чернівецької ратуші, у Чернівецькому 
краєзнавчому музеї та на подвір’ї садиби Ми-
колайчука у Чорториї була представлена його 
ювілейна фотовиставка «Іван Миколайчук — в 
об’єктиві товариша». Що згадується? – цікав-
люся.

–  Словами важко оповісти, що відчуваю. Слів 
нема, є тільки пам’ять довжиною в 55 років. Це як 
кінострічка, окремі кадри якої можуть наснитися 
мені вночі, пригадатися раптом, як зараз… 

Вперше з Іваном ми зустрілися 1956 року. Я 
жив тоді на Клокічці.  Іван там же винаймав квар-
тиру. Я вчився у п’ятому художньо-ремісничому 
училищі, що на Соборній площі. Ми разом йшли до 
центру міста: я на навчання до училища, Іван до 
театру. І наша дорога пролягала через вулицю 28 
червня, яку тоді місцеві жителі називали Франціс-
гасе.  Саме на ній мешкала і Марія Карп’юк, його 
майбутня дружина.

Я згадую Івана не як актора, а як свого ровес-
ника, товариша, друга, однодумця. Коли він прий-
шов у театр, то його там розіграли. Дали порожнє 
відро, сказали зайти в підсобне приміщення, де 
зберігаються декорації, і набрати… реприз. Робіт-
ник театру був попереджений, набрав відро залізяк 
і з ним Іван піднявся на сцену. Але в майбутньому 
вже Миколайчук здебільшого розігрував інших.   

Після армії я повернувся до Чернівців. І, 
звичайно, завітав до театру. Петро Міхневич, Га-
лина Янушевич, Валентина Зимня були першими 
вчителями Івана у студії Чернівецького музично-
драматичного театру імені О.Кобилянської. Коли 
я спитав, а де Іван, то дізнався, що Миколайчук 
уже в Києві, де знімається у двох фільмах: «Сон» 
і  «Тіні забутих предків». А наступна наша зустріч 
відбулася у Чернівцях, коли знімався фільм 
«Гадюка». 

1981 року почалися зйомки фільму «Така піз-
ня, така тепла осінь» і я звільнився з рекламного 
агентства й почав працювати у штаті Київської 
кіностудії імені О.Довженка.

– А який був Іван Миколайчук із своїми 
друзями, земляками?

– Був гуморист, збитошний, мав море сцена-
ріїв, різних історій, небилиць. «А дайте я вам щось 
збрешу, але то є правда», – так часто розпочинав 
свої небилиці. Надзвичайно любив людей, слава 
його зовсім не змінила. Дорогою, коли йшов 
рідною Чорториєю, всім вклонявся, вітався. І 
пам’ятаю, як мені повторював: «Михайле, не 
важливо якою дорогою ти йдеш, важливо, що ти 
там бачиш».  

Якщо у 60-ті роки ступінь свободи здебіль-
шого диктувався ЦК компартії, то в наш час його 
роль перебрав на себе ринок. Тому  державна по-
літика має заохочувати виробників українських 
фільмів, телеканали, зрештою кіноіндустрія та 
уряд мають працювати в партнерстві. Бо нарешті 
має відродитися Всеукраїнський кінофестиваль 
імені І. Миколайчука та запрацювати у Чернівцях 
кіноцентр його імені. 

Тетяна СПОРИНІНА, «Версії»,
 фото автора

Повернення карети
П’ять чернівецьких 

ковалів, чиї імена ви-
карбовані на пам’ятній 
табличці – Олександр 
Мосєндзов, Олексій 
Отінов, Ігор Тодорян, 
Роман і Руслан Данила-
щуки – подарували цю 
карету місту на 600-річ-
чя. З архівних докумен-
тів майстри дізналися, 
які карети їздили Чер-
нівцями, відтак від-
творили ескізи, а потім 
майже рік виготовляли 
карету-пам’ятник. Ме-
талу на неї пішло майже 
2 тонни. Тоді карету по-
фарбували графітом з 
міддю.

А наприкінці травня 
цього року карету де-
монтували для профілак-
тичних і реставраційних 
робіт.  Нині карету повернули на своє місце.  
Цього разу вона пофарбована у густобру-
натний колір. Біля карети Мосєндзов, Отінов, 

Сухов і Васелов ще доробляли окремі деталі 
після транспортування, що викликало жвавий 
інтерес чернівчан. 

Вл. інф.

Марія Миколайчук серед земляків

Михайло Михалатюк, автор фотографій 
до фільмів Івана Миколайчука, 

працював помічником кінооператора 
кіностудії ім. О. Довженка

Колектив газети «Версії» щиро вітає з 60-річчям головно-
го судмедексперта Буковини – Віктора БАЧИНСЬКОГО:

З роси і води, Вам, Вікторе Тодосовичу!

Дві п’ятірки виставило життя нашому колезі – 
головному редактору газети « Буковина» Анатолію ІСАКУ. 
Тож позавчора у редакційній світлиці його віншували ті, з ким 

Анатолій Федорович працював і працює, з ким будував онкологічний 
центр і писав книжки… 

Принцип, за яким живе Анатолій Ісак – залишити в житті після 
себе слід, а не наслідити. 

Вітаємо, колего, з днем народження. Зичимо здоров’я і втілення 
усіх найсміливіших задумів! 

Гострого і золотого пера!

Колектив газети «Версії»    

Так розпочинав свої небилиці Іван Миколайчук, чоловік веселий 
і збитошний, – згадував його друг Михайло Михалатюк після 
етнофестивалю «На гостини до Івана», де вшановувалася пам’ять відомого 
буковинця. Шкода лише, що разом з Іваном пішло у небуття і поетичне 
кіно. На цьому наголосила народна артистка України, його дружина 
Марія Миколайчук. І від цього Іванові не було би весело. Та він завжди 
залишався філософом: «Не важливо якою дорогою ти йдеш, важливо, що 
ти там бачиш», – любив повторювати. 

Два Івани. Фото Михайла Михалатюка         

Олександр Мосєндзов, керівник проекту карети-пам’ятника

...А дайте, я вам щось збрешу, 
але то є правда!
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   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 «Доброго ранку, Україно!»
06.01 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10 Євро-2012. День за 
днем.
06.20,07.15,07.55 Погода.
06.25,06.40,07.20,07.35 Тема дня.
06.30,06.45,07.25,07.40 Країна 
on-line.
06.35 Заголовки.
06.55 Православний календар.
07.45 Хазяїн у домi.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.20,10.20,11.50,17.00,19.05 
Погода.
09.25 Театральнi сезони. Краще 
за рiк.
09.50 Православна енциклопедiя.
10.25 Х/ф «Дожити до свiтанку».
11.55 «Надвечiр`я».
12.25 Околиця.
12.55 Футбол. ЧЄ-2012. Грецiя 
- Росiя.
14.50 Euronews.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. 1/2 
фiналу.
17.05 Ми - патрiоти.
18.45 Шляхами України.
19.10 Мiсце зустрiчi.
20.30 Наше Євро.
21.15,22.45 Шустер-Live.
22.40 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Футбол. ЧЄ-2012. Повтори 
кращих матчiв.
05.05 М/с «Каспер».
05.30 Околиця.

   «1+1»
07.15,03.00 Мелодрама «Нелюб».
11.00 Мелодрама «Земський 
лiкар».
19.30 «ТСН».
20.00 Бойовик «Анаконда». (2).
21.50 Бойовик «Анаконда 2. По-
лювання на криваву орхiдею». (2).
23.50 Х/ф «Забiйнi канiкули». (3).

01.25 Комедiя «Дикi хлопцi». (2).

   IНТЕР
06.00 Т/с «Маршрут Милосердя».
08.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi 
пригоди Шурика».
10.10 Т/с «Точка кипiння».
18.05 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 «Велика рiзниця».
22.30 «Велика полiтика з Євгенiєм 
Кисельовим».
02.00 Концерт «Queen» Tribute».
03.25 «Подробицi» - «Час».
03.50 Д/ф «Таємна влада генiв».
04.35 Д/ф «Жадiбнiсть».

   ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.30,02.45 Погода.
05.25,02.20 Факти.
05.40 Свiтанок.
06.25,08.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.25,01.25 
Спорт.
06 .40 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 8».
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Мент у законi 4».
1 5 . 2 5  Т / с  « П р о к ур о р с ь к а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
22.15 Т/с «Група «Zetа» 2».
23.10 Т/с «Кодекс честi 2».
00.10 Голi i смiшнi.
01.35 Т/с «Дружини футболiстiв 
3».
02.50 Т/с «Герої 4».
03.35 ПроЦiкаве.
04.20 Мiранок.

   5 КАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час 
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 «Огляд 
преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00 «Час новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 00.15 

«Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 12.55, 
13.10, 14.15, 17.50, 22.35, 22.55, 
23.50, 00.35 «Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 
21.10, 01.00 «Час: Підсумки дня»
14.50, 16.40, 18.35 «Корисні но-
вини»
15.15 «Сканер»
16.15 «Лісовий патруль»
17.20 «Переможний голос ві-
руючого»
18.10 «Вікно в Європу»
18.40, 22.40 «Час новин-Чернівці»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Акцент»
23.25, 00.25 Crime News

   ТВА
6.00, 6.45, 5.00 Про казки
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.40, 3.25 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 
23.45, 3.30 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 16.00, 
16.55, 17.25, 22.05, 23.50, 3.35 
Гороскоп
7.10 Ранок надії
7.40 1 на 1 з Миколою Вереснем
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 22.10, 
23.25, 0.00, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.05 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.05, 1.05 
Панно Кохання
14.10 1 на 1 з Миколою Вереснем
14.40, 17.00 Про казки «Ліга супер 
злодіїв»
15.00, 20.00, 23.55 Твоє здоров’я
16.05, 3.40 Привітай
22.15, 2.10 Х/Ф «12 стільців» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,15.00 «Малятко»
07.45, 09.50,14.50,16.55,20.00, 
01.20 «Парад планет»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.50, 
21.50, 00.20 «Погода»
08.00 Д/ф «Кінець Радянського 
Союзу»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 20.05, 00.40  «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа» 

17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Греко» (1)
19.55, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Повернення» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.40 Срiбний апельсин.
0 6 . 2 5  М / с  « В i д ч а й д у ш н i 
футболiсти».
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Х/ф «Вона написала вбив-
ство: Смертельна iсторiя».
09.00 Т/с «Дорога на острiв Пас-
хи».
11.50,04.00 Т/с «Дорожнiй па-
труль».
14.00, 21.00, 23.10 Т/с «Iнтерни».
15.00, 17.00 Т/с «Умови контр-
акту».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
01.20 Т/с «Спiвтовариство» (2).
02.10 Х/ф «Байки зi склепу: Демон 
ночi». (3).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.20, 
22.00, 00.00 «Погода»
07.05 «Невигадані історії»
07.30, 22.55 Д \\фільм «Абетка 
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.30, 
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.05 «Зелений БУМ»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.35 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
13.05, 13.50, 16.05 М/фільм
13.20, 17.30, 02.40 «Палітра»
14.00 «Роздуми про сокровенне» 
15.10, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ» 
18.00 «Визнання-2012»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
22.05 «Невигадані історії»
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.

06.15 Наступний.
06.40 Т/с «Чарiвники з Вейверлi».
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувачка 
вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.15 «Богiня шопiнгу».
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi господар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна няня».
16.05,03.05 УТЕТа тато!
16.35,19.25 Т/с «Унiвер».
19.00,02.40 БарДак.
23.30 Дом 2.
00.25 Х/ф «Хочу бути тобою». (2).
03.30 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
06.30 Х/ф «Гладiатор за наймом».
0 8 . 0 0  Т / с  « О п е р а т и в н и й 
псевдонiм 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30 Т/с «Лiтєйний».
15.30 Т/с «Вiйськовий шпиталь».
23.30,02.30,03.50 «Свiдок».
00.00 Х/ф «Бранцi небес». (2).
03.05 «Речовий доказ».
04.20 «Агенти впливу».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
05.40 «Документальний детек-
тив».
06.05,01.50 Х/ф «Здрастуй i про-
щай».
07.50 Х/ф «Вам i не снилося».
09.50 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
11.35 Х/ф «За двома зайцями».
13.00 Х/ф «Загальна терапiя».
20.05 «Росiйськi сенсацiї. Дорогi 
штучки».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. Дуже 
дорогi штучки».
2 2 . 0 0  Х / ф  « М о я  м а м а  - 
Снiгуронька».
23.55 Х/ф «Право на надiю».
03.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Останнiй акорд».

06.00,01.10 Служба розшуку 
дiтей.
06.05 Х/ф «Шибеник».
07.45 Х/ф «Пiт у пiр`ї».
09.20 Х/ф «Джо проти вулкана».
11.25 Х/ф «Мiстер Магу».
1 3 . 2 0  Х / ф  « Б л о н д и н к а  з 
амбiцiями».
15.15 Х/ф «Дюплекс».
17.10 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс 
проти Цезаря».
19.25,01.05 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.00 Т/с «Не родись вродлива».
21.00 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
22.10 Хто зверху?
00.15 Т/с «Щасливi разом». (2).
01.15 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
02.15 Т/с «У Фiладельфiї завжди 
сонячно».
02.30,03.30 Зона ночi.
02.35 Семеренки.
03.35 Зiрка Вавiлова.
04.20 Сонячна людина.
04.30,05.10 Зона ночi. Культура.
04.35 Мовчазне божество.
04.50 Аськанiя-Нова. Про що 
курличуть журавлi...

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштей-
ни».
08.35 М/ф.
09.00,14.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
17.00 «Таємницi долi».
19.00 «Розкiшне життя».
20.00 «КВН».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
00.20 Т/с «Косяки». (2).
01.20 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.55,08.25 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Х/ф «Веселi хлоп`ята».
08.00 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.10 Про виплати компенсацiй 
вкладникам Ощадбанку СРСР.
09.15,12.05,12.40,14.45,18.45 
Погода.
09.25 Святковий концерт до 
Дня Конституцiї України.
12.10 День конституцiї. Л. 
Кравчук. Спецiальне iнтерв`ю.
12.50 Футбол.  ЧЄ-2012. 
Португалiя - Нiдерланди.
14.50 Euronews.
15.00,18.20 Новини.
15.10,21.35 Футбол. ЧЄ-2012. 
1/2 фiналу.
16.55 Ми - патрiоти.
18.05 Дiловий свiт.
18.50 Урочиста церемонiя на-
городження Всеукраїнського 
рейтингу «Сумлiннi платники 
податкiв».
20.25,21.15,23.45 Наше Євро.
ТРК «Ера».
00.15 Погода.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Новини.
01.50 Футбол. ЧЄ-2012. По-
втор кращого матчу.
03.30 After Live (За лаштунка-
ми Шустер-Live).
03.55 ТелеАкадемiя.
04.10 Л. Кравчук. Спецiальне 
iнтерв`ю.
04.40 Дитячий музичний фес-
тиваль «ОКешкiн джаз».
05.20 М/с «Каспер».

   «1+1»
06.00 Бойовик «Люди Iкс 3: 
Останнiй контакт».
08.00,04.30 Мелодрама «Чор-
на мiтка».
11.00 Мелодрама «Земський 
лiкар».
19.30,03.45 «ТСН».
20.15 «Я люблю Україну 3».
21.30 «Десять крокiв до ко-
хання 2».
22.40 «Чотири весiлля».
00.10 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.35 Драма «Кремiнь».
02.10 Комедiя «Цiлуватися 
заборонено». (2).

   IНТЕР
05.20 Т/с «Маршрут Мило-
сердя».
06.50 Т/с «А щастя десь по-
ряд».
18.05 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».

20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Захисниця».
22.25 Т/с «Меч».
01.25 Х/ф «Дiвчинка».
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.05 «Телевiзiйна Служба 
Розшуку дiтей».
04.10 Д/ф «Владислав Галкiн. 
Близько до серця».
05.00 Д/ф «Холод».

   ICTV
05.25,06.30,01.50,03.10 По-
года.
05.30,02.45 Факти.
05.45,04.35 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.25,01.40 
Спорт.
06.45,12.35 Анекдоти по-
українськи.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.50 Надзвичайнi 
новини.
10.30 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 7».
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Мент у законi 4».
15.15 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
16.25 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 8».
18.45 Факти. Вечiр.
20.15 Т/с «Братани 2».
22.35 Факти. Пiдсумок дня.
22.50 Т/с «Група «Zetа» 2».
23.50 Т/с «Кодекс честi 2».
0 1 . 5 5  Т / с  « Д р у ж и н и 
футболiстiв 3».
03.15 Т/с «Герої 4».
04.00 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,00.00 «Київський час»
06.45, 08.25, 23.35, 00.30 «Час 
спорту»
06.50, 08.40, 23.45, 00.40 
«Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Час 
новин»
07.10, 08.15, 22.25, 23.20, 
00.15 «Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-но-
вини»
08.30, 08.50, 09.15, 10.10, 
12.55, 13.10, 14.15, 17.50, 
22.35, 22.55, 23.50, 00.35 
«Погода»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
елемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.00 «Час: Під-
сумки дня»

14.50, 16.40, 18.35 «Корисні 
новини»
16.15 «Кіно з Яніною Соколо-
вою»
17.20 «Переможний голос ві-
руючого»
18.15 «Лісовий патруль»
18.40, 22.40 «Час новин-Чер-
нівці»
21.40 «Час-Тайм»
22.00 «Енергонагляд»
23.25, 00.25 Crime News

   ТВА
6.00, 7.40 Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.40, 3.25 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 
23.45, 3.30 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 16.00, 
16.55, 17.25, 22.05, 23.50, 3.35 
Гороскоп
6.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55, 
22.10, 23.25, 0.00, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.05, 1.05 
Панно Кохання
14.10 Анатомія культури
14.40, 17.00 Про казки «Ліга 
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 23.55 Твоє 
здоров’я
16.05, 3.40 Привітай
22.15, 2.10 Х/Ф «12 стільців»

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,15.00 «Малятко»
07.20, 09.50,14.50, 16.55,20.00, 
01.20 «Парад планет»
07.30 «Чернівецький репор-
тер»
07.50, 08.55, 13.10,15.55, 
19.50, 21.50,00.20 «Погода»
08.00 Т/с «Відчайдушні бать-
ки» (1)
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 20.05,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Щоденник конкурсу 
«Княгиня Західної України»
13.25 «Біоритм»
13.50 «Золота колекція кіне-
матографа» 
16.00 Д/ф «Кінець Радянсько-
го Союзу» 
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Греко» (1)
19.55, 21.55 «Афіша»
22.10 Х/ф «Прощальний по-
цілунок» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.25 М/с «Вiдчайдушнi 
футболiсти».
07.00,19.00,03.30 Подiї.

07.10 Х/ф «Вона написала 
вбивство: Загадка кельтiв».
09.00 Т/с «Дорога на острiв 
Пасхи».
12.00,03.50 Т/с «Дорожнiй 
патруль».
14.10, 16.00, 18.00 Т/с «Умови 
контракту».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Слiд».
22.40 Т/с  «Кримiнальна 
полiцiя».
23.45 «Великий футбол».
01.30 Т/с «Спiвтовариство»(2).
02.10 Х/ф «Вiрус Андроме-
да». (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 
19.00, 22.00, 00.00 «Погода»
07.30, 23.00 Д \\фільм «Абетка 
виживання»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. 
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад по-
бажань» «Сузір’я почуттів» 
(рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Світ 
мандрів» 
13.20 «Буковинчики - весе-
линчики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.10 «Зелений БУМ»
19.30 «Зав\’язь» 
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.05 «Роздуми про сокро-
венне»
22.35 «Уряд на зв’язку з гро-
мадянами»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Наступний.
06 .40  Т /с  «Чар iвники  з 
Вейверлi».
0 7 . 0 5 , 0 8 . 3 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.10 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Баффi - винищувач-

ка вампiрiв».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10 Одна за всiх.
13.40 Т/с «Хто у домi госпо-
дар?»
14.10 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
16.05,03.10 УТЕТа тато!
16.35,19.55,23.00 Т/с «Унiвер».
19.00,02.45 БарДак.
22.30 Т/с «Унiвер. Нова об-
щага».
23.30 Дом 2.
00.25 Х/ф «Переступити 
межу». (2).
03.35 До свiтанку.

   НТН
05.40 «Легенди карного роз-
шуку».
06.10 Х/ф «Дежа вю».
08.00 Т/с «Оперативний 
псевдонiм 2».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Глухомань».
16.55 Х/ф «Гаряча точка».
18.30 «Легенди карного 
розшуку». Скарб помiщика 
Балалайкiна.
19 .00 ,23 .30 ,02 .00 ,04 .10 
«Свiдок».
21.45 Т/с «CSI: Маямi».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мис-
лити як злочинець». (2).
0 0 . 0 0  « С в i д о к » .  Б е з 
коментарiв.
00.05 Х/ф «Скаженi акули». 
(2).
02.35 «Речовий доказ».
04.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
05.45 «Документальний де-
тектив».
06.15,01.15 Т/с «Комiсар 
Рекс».
07.55,18.00 «Неймовiрна 
правда про зiрок».
08.55,19.00 Т/с «Карамель».
10.00 «Врятуйте нашу сiм`ю».
11.50 Х/ф «Моя мама - 
Снiгуронька».
13.45 «Неймовiрнi iсторiї ко-
хання».
14.50,23.05 «Паралельний 
свiт».
15.50 «Битва екстрасенсiв».
2 0 . 0 0  « З о р я н е  ж и т т я . 
Приреченi на самотнiсть».
2 1 . 0 0  « З о р я н е  ж и т т я . 
Спотворенi пластикою».
22.05 «Зоряне життя. Бiднi 
родичi».
00.15 Т/с «Доктор Хаус».
02.50 Х/ф «Шумний день».

04.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.05 Т/с «Останнiй акорд».
05.55 Х/ф «Тi, що ковзають 
по небу».
07.20 Х/ф «Там, де живуть 
чудовиська».
09.10 Х/ф «Шибеник».
11.15 Х/ф «Джо проти вул-
кана».
13.20 Х/ф «Мiстер Магу».
15.10 Х/ф «Блондинка з 
амбiцiями».
17.10 Х/ф «Код Апокалiпсису».
19.25,00.10 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.00 Т/с «Не родись врод-
лива».
21.00 Т/с «Бальзакiвський вiк, 
або Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Кухня на двох.
23.15 Т/с «Щасливi разом». 
(2).
00.15 Х/ф «Тупий i ще тупiший 
за тупого. Коли Гаррi зустрiв 
Ллойда». (2).
02.00 Служба розшуку дiтей.
02.05 Т/с «У Фiладельфiї за-
вжди сонячно».
02.25,03.00 Зона ночi.
02.30 ТБ про ТБ.
03.05 Райськi сади гетьмана 
Сагайдачного.
03.25 Драма на двi дiї.
04.05,04.50 Зона ночi. Куль-
тура.
04.10 Швидкоплинний сон.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ей-
нштейни».
08.35 М/ф.
09.00,14.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружи-
мося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
16.00,19.00 «Вдягни мене, 
якщо зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Штучки».
22.35 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi до-
могосподарки». (2).
00.20 Т/с «Косяки». (2).
01.20 «Нiчне життя».
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Версіїполітичні

Країною керуєш Ти, 
або Влада – народу!

«Український вибір» пропонує проект нового 
законодавства з проведення всеукраїнських та місцевих 
референдумів за народною ініціативою. Розповідає Віктор 
МЕДВЕДЧУК, ініціатор громадського руху «Український 
вибір»:

Влада використовує 
недосконалість 
законодавства

– Реальна демократія передбачає 
низку обов’язкових механізмів, за 
допомогою яких народ може реалі-
зувати своє право на владу. Мало хто 
сумнівається в тому, що в нашій країні 
це право реалізоване далеко не по-
вністю, навіть за тих обставин, що воно 
гарантоване нашою Конституцією. 
Громадський рух «Український вибір» 
ставить своїм головним завданням 
допомогти українському народу при-
мусити владу дослухатися до його 
думки. Зайве говорити, що ситуація, 
коли влада ігнорує думку більшості 
українців, у нас швидше правило, ніж 
виняток – чи стосується це питань зо-
внішньоекономічного курсу країни, 
реформи системи охорони здоров’я 
або дерибану суспільної власності на 
місцях. У багатьох випадках думка 
більшості громадян владою просто 
ігнорується.

Рух «Український вибір» про-
голосив: треба змінювати не владу, 
а систему!

І першим етапом введення в країні 
реального народовладдя ми пропонує-
мо введення нового законодавства про 
всеукраїнські і місцеві референдуми, 
яке дасть можливість громадянам без-
посередньо приймати рішення з клю-
чових для країни питань. Як це й відо-
бражено у статті 5 нашої Конституції.

У новій історії України було всього 
дві спроби, коли рішення більшості 
громадян могло змінити долю країни, 
до яких я мав безпосередній стосунок. 
Але в обох випадках влада в кінцевому 
підсумку не дозволила це зробити. У 
першому випадку – коли парламен-
том не були імплементовані підсумки 
всеукраїнського референдуму 2000 
року. Тоді серед інших були поставлені 
питання зняття депутатської недотор-
канності та скорочення депутатських 
крісел до 300. У другому випадку, вже 
в 2006-му, був ініційований збір під-
писів за проведення референдуму з 
питань вступу України в НАТО та участі 
в ЄЕП. Як відомо, після довгих поне-
вірянь і виграних нами судів затвер-
джений Центрвиборчкомом протокол 
і рішення, в якому зазначалося, що 
більше чотирьох з половиною мільйо-
нів українців підтримали проведення 
референдуму, вирушили до Адміні-
страції Президента, де вони перебува-
ють і донині. Через недосконалість за-
конодавства навіть після рішення суду 
про бездіяльність президента Ющенка 
референдум оголошений не був.

Зрозуміло, що той збір підписів 
таки відіграв свою роль. Тодішня влада 

побачила думку народу з приводу пла-
нів Ющенка втягнути країну у військо-
во-політичний блок. І ми довели, що 
вплинути на владу все ж таки можна. 
З іншого боку, всім стало зрозуміло: 
влада не соромиться використову-
вати в своїх цілях недосконалість 
законодавства.

Інститут реального 
народовладдя

Нічого не змінилося й після того, 
як Ющенко заслужено покинув пост 
Президента України. Система за-
лишилася колишньою. Влада не за-
цікавлена в тому, щоби народ брав 
безпосередню участь в управлінні 
державою.

Поширюється міф про те, нібито 
безпосередню участь народу у при-
йнятті державних рішень неможливо 
організувати виключно технічно. Або 
що громадяни не в змозі приймати 
важливі державні рішення. Отже, 
це потрібно довірити спеціально об-
раним людям – політикам, міністрам, 
депутатам, чиновникам. Але це нісе-
нітниця й абсурд: чиновники – від-
повідальні і готові, народ – все ще не 
готовий! «Єдиний носій суверенітету» 
(згідно з Конституцією України) – не 
здатний керувати!

Насправді можна створити ме-
ханізми реального народовладдя, 
оскільки влада народу має пріоритет 
по відношенню до влади органів 
держуправління. Все вирішується 
шляхом винесення питань, які цікав-
лять суспільство, на всеукраїнський 
або місцевий референдум.

Для цього ми і розробили кон-
цепцію змін чинного законодавства 
щодо проведення всеукраїнських та 
місцевих референдумів за народною 
ініціативою.

Ми переконані, що народ, який є 
«єдиним джерелом влади» в держа-
ві, має право приймати Конституцію 
України та стратегічно важливі за-
кони. Безпосередньо!

Питання про прийняття Консти-
туції за результатами всенародного 
волевиявлення я пропонував вине-
сти ще на референдумі 2000 року. 
Проте тоді Конституційний суд, на 
мій погляд, неправомірно зняв це 
питання з загальнонаціонального 
обговорення. Мовляв, не народна 
це справа.

Хто уповноважив органи держав-
ної влади приймати рішення від імені 
народу? А тим більше відмовляти 
народу в праві приймати рішення? У 
1993 році Росія ж не побоялася при-
ймати свою конституцію на всенарод-
ному референдумі.

Контроль і 
відповідальність

Простий приклад: ми всі 
бачимо, як депутати Верхо-
вної Ради щодня зневажа-
ють Конституцію України, 
голосуючи чужими карт-
ками «за того хлопця». 
Мало того, що це по-
рушення Основного 
закону – вони ще й 
паплюжать саму 
ідею представ-
ницької демо-
кратії. А при-
клади без-
діяльності 

Верховної Ради та прийняті рішення 
суперечать думці більшості громадян. 
Чому парламентарі не несуть за це 
ніякої відповідальності? Нам кажуть, 
вибачте, «немає проти нас механізмів». 
І уряд відповідальності перед народом 
за скоєне не несе! Знову ж таки, немає 
процедури відставки Кабміну шляхом 
висловлення йому народної недовіри, 
як і інших чиновників, аж до керівника 
держадміністрації та сільського голови. 
І стоять вони як стіна! Народ – «єдине 
джерело влади», але керувати йому не 
належить. Тільки через посередників – 
депутатів і чиновників. Отакої!

Наша позиція: пряма де-
мократія – це можливість до-
строкового припинення повно-
важень Верховної Ради, про-
цедура відставки уряду – на 
всеукраїнському референдумі.

Така ж сама загроза відставки по-
винна висіти над усіма посадовими 
особами – сільськими, селищними і 
міськими головами, головами районних 
та обласних державних адміністрацій. 
І, звичайно, радами всіх рівнів, від сіль-
ської до обласної.

Я переконаний, що реалізація на-
родної волі не може бути поставлена в 
залежність від бажання або небажання 
представників влади її виконувати. 
Якщо на референдумі йдеться про ви-
несення недовіри уряду, парламенту, 
органу місцевого самоврядування чи 
посадовій особі, то відповідний суб’єкт 
у встановлені законом терміни відсто-
ронюється від виконуваних обов’язків, 
оголошуються нові вибори, признача-
ються інші посадові особи. Якщо під час 
народного волевиявлення приймається 
новий закон або скасовується старий, то 
юридично він починає діяти з дня опу-
блікування результатів референдуму.

Зниження бар’єру
Ми не бачимо ніякого сенсу в збе-

реженні очевидно завищеного числа 
підписів, необхідних для ініціювання 
всенародного референдуму. Зараз 
встановлено поріг у три мільйони! Три-
мільйонний ценз не дозволяє громад-
ським організаціям, групам активістів 
реалізувати ініціативу з розгляду важ-
ливих і потрібних питань.

Видається, що цифра в п’ятсот ти-
сяч підписів для загальнонародного 
референдуму є оптимальною для кра-
їни з такою чисельністю населення, як 
Україна. Скажімо, в шістдесятиміль-
йонній Італії для того, щоб ініціювати 
референдум, потрібно 500 тис. підписів, 
а в десятимільйонній Португалії – 75 тис. 
Запитується, звідки взялася ця явно 
завищена цифра в 3 млн. для України?

Якщо мова йде про місцевий рефе-
рендум, прийнятним буде 10% підпи-
сів громадян, які мають право голосу 
від числа відповідної територіальної 
громади. Цього достатньо, щоби про-
демонструвати підтримку якоїсь ідеї 
в суспільстві. Але при цьому збір під-
писів не перетворюється на бар’єр, 
який не взяти без серйозної фінансової 
підтримки.

Мінімум 
адміністрування

Є питання, які згідно з Консти-
туцією не можуть розглядатися на 
референдумі, або, наприклад, ініціа-
тивні групи запропонують нормативні 
акти, які за формою та змістом не 
відповідають встановленим вимогам. 
Безумовно, це повинно бути пред-
метом досліджень і оцінки. Однак я 
категорично проти того, щоби в цих 
випадках функції контролю пере-
давалися в руки державної влади. 

Цим повинні займатися фахівці і вчені, 
а не чиновники. Допустимість питан-
ня, що виноситься на референдум 
(нормативно-правового акта), пови-
нна визначатися незалежною право-
вою установою, якою є Національна 
академія правових наук України. Це 
виключить адміністративне втручання 
з боку органів влади.

Загальне адміністрування про-
цесу з боку державної влади можна 
і потрібно мінімізувати, а відповідні 
функції передати ініціативним гру-
пам, територіальним та рахунковим 
комісіям. Власне, Конституція України, 
ст. 143, недвозначно говорить про те, 
що «територіальні громади ... забез-
печують проведення місцевих рефе-
рендумів та реалізацію їх результатів». 
Це в теорії, а не на практиці, хоча це ж 
норма прямої дії. Необхідно, нарешті, 
дати територіальним громадам меха-
нізми для реалізації їх конституційних 
повноважень.

Звичайно, я виклав пропоновану 
нами концепцію в дещо спрощеному 
вигляді. Кожен бажаючий може де-
тально ознайомитися з нею на сайті 
громадського руху «Український ви-
бір» (vybor-ua.org.ua). Мені видається, 
вона опрацьована достатньою мірою. 
Але, як і обіцяв, хочу, щоби майбутній 
законопроект став результатом зусиль 
усіх, хто поділяє наші погляди. Тому з 
вдячністю ми приймемо ваші пропо-
зиції, вислухаємо коментарі і критику.

Я реаліст і розумію, наскільки 
складно змусити владу реалізувати 
запропоновану нами концепцію і за-
пустити реальне народовладдя. Але я 
вірю, що разом ми зможемо. Тому, що 
це реальний і єдиний шанс змінити 
нашу країну.

Комсомольская прав-
да в Украине, 15.06.12

http://kp.ua/daily/150612/342385/
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оздоровчі

   УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,14.15,18.30 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Крок до зiрок. Євробачення.
10.30 Золотий гусак.
10.55 Ближче до народу.
11.25 Караоке для дорослих.
12.20 Футбол. ЧЄ-2012. Перший 
пiвфiнал.
14.20 Футбол. ЧЄ-2012. Другий 
пiвфiнал.
16.10 Мiсце зустрiчi.
17.40 Шеф-кухар.
18.35 Зiрки гумору. С. Дроботенко, 
брати Пономаренки, В. Моїсеєн-
ко, В. Данилець, Ю. Гальцев, О. 
Воробей.
20.15 Головний аргумент.
20.25,21.15 Наше Євро.
21.00 Пiдсумки дня.
21.40 Футбол. ЧЄ-2012. Фiнал.
23.45 Церемонiя закриття Євро-
2012.
ТРК «Ера».
00.15 Погода.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
00.50 Наше Євро.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки дня.
01.40 Футбол. ЧЄ-2012. Повтори 
кращих матчiв.
05.15 М/с «Каспер».
05.25 «Надвечiр`я».

   «1+1»
06.40 Мелодрама «Найкращий 
друг мого чоловiка».
08.35 М/ф.
09.05 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Кулiнарнi курси з Юлiєю 
Висоцькою».
11.25 «Велика р iзниця по-
українському».
12.35 Комедiя «Даїшники».
14.45,20.15 Мелодрама «Гюль-
чатай».
19.30,23.55 «ТСН-Тиждень».
22.55 «Свiтське життя».
00.50 Комедiя «Дуже дурне кiно». 
(2).

02.25 Мелодрама «Стежка вздовж 
рiчки».

   IНТЕР
06.45 «Найрозумнiший».
08.30 М/ф «Маша i Ведмiдь».
08.55 М/ф «Машинi казки».
09.30 «Школа доктора Комаров-
ського».
10.05 «Недiля з «Кварталом».
11.10 «Свати бiля плити».
11.35 Т/с «Вийти замiж за 
мiльйонера».
15.50,03.10 Х/ф «А я люблю 
одруженого».
17.50,21.00 Т/с «Лжесвiдок».
20.00 «Подробицi тижня».
23.00 Х/ф «Громадянка началь-
ник».
00.45 Подробицi тижня.
01.30 Х/ф «Рита».

   ICTV
05.40,06.00 Погода.
05.45 Факти.
06.05 М/ф.
06.45 Квартирне питання.
07.35 Дача.
08.05 Анекдоти по-українськи.
08.40 Твiй рахунок.
09.40 Дивитися всiм!
10.40 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Стоп-10.
13.25 Наша Russia.
14.20 Х/ф «Легiонер».
16.35 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
18.45 Факти тижня.
19.45 Х/ф «Подорож до центру 
Землi».
21.35 Х/ф «Сукупнiсть брехнi». 
(2).
00.05 Голi i смiшнi.
01.05 Х/ф «Я - легенда». (2).
02.50 Iнтерактив. Тижневик.
03.05 Т/с «Тринадцятий».
04.35 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30, 18.40, 00.00 «Київський 
час»
06.45, 08.20, 18.50, 23.35, 00.25 
«Час спорту»
06.50, 00.40 «Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 23.00, «Час 
новин»
07.10 «Клуб 700»
07.30 «Повнота радості життя»
08.10, 22.25, 23.20, 00.15 «Бізнес-

час»
08.30 «Феєрія мандрів»
09.15, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
17.10 «Погода»
09.20 «Вікно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмісія-тест»
11.30 «ДМБ»
12.15 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор»
14.20 «Гра долі» 
14.50, 16.40, 17.50 «Корисні но-
вини»
15.15 «Хроніка дня»
16.15 «Фактор безпеки»
17.25, 23.40 «Рекламна кухня»
18.15 «Велика політика»
19.20 «Тема тижня»
19.30, 01.00 «РесПубліка з Анною 
Безулик»
21.00 «Час: Підсумки»
21.40 «Час-тайм» 
22.00 «Територія закону»
22.35 «Кіно з Яніною Соколовою»
00.30 «Історія успіху»

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 0.40 Панно 
Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.50, 16.15, 17.10, 
21.50, 0.35 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.45, 17.15, 0.15 Погода
9.50, 17.20, 0.20 Погода на ку-
рортах
9.55, 12.55, 14.00, 17.25, 21.40, 
0.25 Гороскоп
12.00 Про казки
13.00 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 4.25 Х/Ф «Дім, який збуду-
вав Свіфт»
15.20 Д/Ф «Маленька Буковина 
під іспанським небом»
16.20 Церква і світ
16.40 Радіус
19.30 Нова гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00, 3.15 Х/Ф «12 стільців» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,  09.30,  11.30,  12.55, 
14.40,18.30, 20.50, 00.25 «По-
года»
07.05, 11.35 «Хенд Мейд» 
07.30, 08.30 «Малятко»
07.50 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста»
08.10, 09.35, 11.55, 16.45, 19.00, 
01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»

12.00 «Караоке біля фонтана»
12.30 «Щоденник конкурсу «Кня-
гиня Буковини»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Кралечки»
15.15 «Відпочинок на 5 зірок»
16.20 «Юний рятувальник»
17.00 «Музична програма» (рум. 
мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста»
21.30 Х/ф «Загублені у Манхет-
тені» (2) 
23.00 Х/ф «Територія незайма-
ності» (3)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00 Подiї.
07.25, 14.30, 20.30 Т/с «Iнтерни».
08.00 Спецпроект «Один день 
Євро».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00 «Вони їдуть до нас».
12.15,04.10 Т/с «Дорожнiй па-
труль».
15.00 Х/ф «Свiдок».
17.00, 19.30 Т/с «Дорога на острiв 
Пасхи».
19.00,03.40 Подiї тижня.
21.00,00.00 «Великий футбол».
21.40 Євро-2012. Фiнал.
02.00 Х/ф «Серце i душi».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Зоо-шоу»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 01.10 «Теле-
меридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
08.35 «Невигадані історії»  
09.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15 «Лідери якості»
11.30 «Зелений БУМ» 
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.10 «Роздуми про сокровенне»
16.10, 22.00, 01.40 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.45 «Визнання-2012» 
19.05 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»

19.55, 00.40 «Палітра» 
20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Наступний.
06.40 М/с «Пригоди Дага Кумед-
ного».
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. Пус-
тотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Сiмпсони. Фiльм на 
широкому екранi».
11.15,01.20 Х/ф «Аквамарин».
13.15 Крутони.
13.45 Т/с «Моя прекрасна няня».
14.50,20.00 Т/с «Унiвер».
16.45 Х/ф «Iронiя долi. Продо-
вження».
19.00 Королева балу 2.
23.25 Х/ф «Стерви». (2).
03.00 Дурнєв+1.
03.25 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди бандитського 
Києва».
07.15 Т/с «Ера стрiльця 2».
11.30 «Легенди карного розшуку».
12.00,03.40 «Агенти впливу».
13.15 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 7».
19.00 Т/с «Тiло як доказ».
21.00 Т/с «Закон i порядок».
23.00 Х/ф «Спокуса». (2).
01.30 Х/ф «Щупальця». (2).
03.15 «Речовий доказ».
04.55 «Уроки тiтоньки Сови».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
06.00 М/ф: «Жив собi пес», «По-
вернення блудного папуги».
07.00 Х/ф «Морозко».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Висо-
цькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.45,00.55 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
11.50 «Караоке на Майданi».
12.50 Х/ф «За двома зайцями».
14.15 «Куб».
16.00 «Моя правда. Олександр 
Абдулов».
1 6 . 5 5  « М о я  п р а вд а .  Т i н а 
Канделакi».
17.55 «Моя правда. Олег i Михай-

ло Єфремови. Жрець i скоморох».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
22.45 Х/ф «Любов i страхи Марiї».
01.50 Х/ф «Незакiнчена повiсть».
03.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.50 Т/с «Останнiй акорд».
06.35 Клiпси.
06.55 Ревiзор.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагас-
кара».
09.55 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
11.05 Хто зверху?
12.55 Шури-амури.
14.00 Мачо не плачуть.
15.00 «Красунi».
15.40 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс 
проти Цезаря».
18.00 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс. 
Мiсiя «Клеопатра».
2 0 . 0 5  Х / ф  « А с т е р i к с  н а 
Олiмпiйських iграх».
22.30 Пiранi XL.
23.25 Х/ф «Блондинка i блондин-
ка». (2).
01.20 Спортрепортер.
01.25 Т/с «Серцеїдки».
02.25,03.20,04.10 Зона ночi.
02.30 Де ти, Україна?
03.25 Третя влада.
04.15 Скiфи.
04.25 Софiя - дитя любовi.
04.40,05.35 Зона ночi. Культура.
04.45 Iван Франко.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Тарзан».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 М/ф.
10.10 Х/ф «У пошуках скарбiв 
Тамплiєрiв 2».
11.55 Т/с «Дихай зi мною. Щастя 
у позику».
13.50 Х/ф «Чоловiк у моїй головi».
16.15 «Таємницi долi».
17.15 Х/ф «Полiцейський з 
Беверлi-Хiллз 3».
19.15 «КВН».
22.15 Т/с «Надприроднє». (2).
01.35 Х/ф «Безсоння». (2).
03.25 «Концерт Avril Lavine».
04.20 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.35 Шустер-Live.
09.20 Школа юного супер-
агента.
10.45,17.30 Мiсце зустрiчi.
12.15,12.50,14.45,17.00,18.55 
Погода.
12.20 «Таємницi успiху» з Н. 
Городенською.
12.55,15.05 Футбол. ЧЄ-2012. 
1/4 фiналу.
14.50 Зелений коридор.
17.05 Золотий гусак.
19.00 Кабмiн: подiя тижня.
19.10 Зворотний зв`язок.
19.20 Наше Євро.
19.55 Елтон Джон в Києвi.
20.00 Д/ф «СНIД».
20.30 Благодiйний концерт 
Елтона Джона в Києвi.
22.00 Д/ф «СНIД-2».
22.30 Гурт «Queen». Концерт-
на програма.
ТРК «Ера».
00.05 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Мегалот.
01.25 Суперлото, Трiйка, Кено.
01.30 Футбол. ЧЄ-2012. По-
втор кращого матчу.
03.20 Хiт-парад «Нацiональна 
двадцятка».
04.30 «Нащадки» з Н. Рибчин-
ською та К. Гнатенком.
05.30 М/с «Каспер».

   «1+1»
06.00 М/ф «Смурфи».
06.55 «Справжнi лiкарi 2».
07.45 «Кулiнарнi курси з Юлiєю 
Висоцькою».
08.10 «Свiтське життя».
09.05 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт 3».
12.10 «Велика рiзниця по-
українському».
13.15 Мелодрама «Найкра-
щий друг мого чоловiка».
15.20 Комедiя «Чоловiча 
жiноча гра».
17.10 Комедiя «Даїшники».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Стежка 

вздовж рiчки».
00.00 Бойовик «Анаконда». 
(2).
01.35 Бойовик «Анаконда 
2. Полювання на криваву 
орхiдею». (2).
03.05 Х/ф «Забiйнi канiкули». 
(3).
04.25 Комедiя «Дикi хлопцi». 
(2).

   IНТЕР
05.40 «Парк автомобiльного 
перiоду».
05.50 Д/ф «Жадiбнiсть».
06.05 «Велика полiтика з 
Євгенiєм Кисельовим».
09.20 «Городок».
10.00 «Орел i решка».
10.55 «Найрозумнiший».
12.55 «Велика рiзниця».
14.55 Ювiлейний концерт 
Надiї Бабкiної.
17.10 «Мiжнародний фести-
валь «Юрмалiна».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
22.40 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
00.40 «Подробицi» - «Час».
01.10 Т/с «Дiм на Озернiй» (2).

   ICTV
05.00,05.30 Погода.
05.05 Факти.
05.35 Iнший футбол.
06.10 Козирне життя.
06.55,01.50 Т/с «Полiцейська 
академiя».
08.45 Зiрка YouTube.
09.55 Дача.
10.25 Квартирне питання.
11.25 Стоп-10.
12.25 Провокатор. Спецви-
пуск.
13.20 Спорт.
13.25 Твiй рахунок.
14.25 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Легiонер».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест».
21.05 Х/ф «Я - легенда». (2).
23.05 Наша Russia.
00.00 Т/с «Тринадцятий».
03.25 Утриматися в крiслi.
04.15 ПроЦiкаве.
04.55 Свiтанок.

   5 КАНАЛ
06.30, 00.00 «Київський час»
06.45, 08.20, 23.35, 00.30 «Час 

спорту»
06.50, 00.40 «Огляд преси»
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 «Час 
новин»
07.10 «Клуб 700»
07.30 «Благая вість із Ріком 
Ренером»
08.10, 22.25, 23.20, 00.15 
«Бізнес-час»
08.30 «Не перший погляд»
09.15, 10.10, 12.05, 13.10, 
17.20, 00.35 «Погода»
09.20, 15.15 «Інтелект.ua»
10.15 «Здорові історії»
11.10 «Трансмісія»
11.30 «Автопілот-тест»
12.10 «Вікно в Європу»
13.15 «Драйв»
14.10 «Історія успіху»
14.25 «Гра долі» 
14.50, 16.40, 17.50 «Корисні 
новини»
16.15 «Арсенал»
17.25 «Феєрія мандрів»
17.45 «Дорогоцінності»
18.15 «Час інтерв’ю»
18.40 «Час новин-Чернівці»
19.20, 23.45 «Тема тижня»
19.30 «Машина часу»
20.10, 01.00 «Портрети із Сер-
гієм Дорофеєвим»
21.10 «Велика політика»
21.40 «Вікно в Америку» 
22.00 «У кабінетах»
22.30 «Майстер-клас із На-
талкою Фіцич»

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.05 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.50, 15.50, 17.10, 
21.55, 23.35, 0.00 Познайо-
мимось?
9.00, 12.00, 16.30, 5.00 Про 
казки 
9.45, 17.15, 23.20 Погода
9.50, 17.20, 23.25 Погода на 
курортах
9.55, 12.55, 14.05, 15.55, 17.25, 
23.30 Гороскоп
13.00 1 на 1 з Миколою Ве-
реснем
13.35 Так говорить Біблія
14.10, 3.50 Х/Ф «Дім, який 
збудував Свіфт»
15.25 Привітай
16.00 Радіус
22.00, 2.30 Х/Ф «12 стільців» 

    «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.20, 11.45,12.55, 

14.40,18.30, 21.55, 00.35 «По-
года»
07.05, 11.55 «Сад. Город. 
Квітник» 
07.40, 09.30,11.50,16.50,17.50, 
19.05, 01.20 «Парад планет»
08.00, 14.45 «Малятко» 
08.25, 19.00 «Афіша» 
08.30 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста»
09.00, 21.25  «Щоденник кон-
курсу «Княгиня Буковини» 
09.10 «Юний рятувальник» 
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
13.00,01.30 «Блискуча година 
від М2»
15.15 «Щоденник конкурсу 
«Княгиня Буковини»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.00 «Кралечки»
17.30 «Хенд Мейд»
18.00 «Відпочинок на 5 зірок» 
18.35 «Західний експрес»
22.00 Х/ф «Загублене місто» 
(1) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
06.25 М/с «Вiдчайдушнi 
футболiсти».
07.00,19.00,03.20 Подiї.
07.15, 15.10 Т/с «Iнтерни».
07.50 Х/ф «Кiшки-мишки».
10.00 Жiнка чемпiона.
11.00 Т/с «Зустрiчна течiя».
13.00,03.50 Т/с «Дорожнiй 
патруль».
17.00 Т/с «Дорога на острiв 
Пасхи».
19.20 Спецпроект «Один день 
Євро».
20.00 Добродiйний концерт 
Елтона Джона i групи «Queen» 
проти Снiду.
00.30 «Вони їдуть до нас».
01.50 Х/ф «Рембо 4». (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35 Д \\фільм «Зоо-шоу»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 
01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Толока» 
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт» 
10.30 «Я-особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00, 03.30 Д/фільм «Світ 
мандрів»

13.30 «У нас на Буковині» 
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Невигадані історії» 
18.55 «Актуальне інтерв’ю» 
19.30 «Палітра»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Наступний.
06.40 М/с «Пригоди Дага Ку-
медного».
0 7 . 0 5 , 0 9 . 0 0  М ул ьт и к  з 
Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.45 М/с «Пукка».
10.15 Єралаш.
10.45 Крутони.
11.15,16.00,21.45 Т/с «Унiвер».
12.15 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
13.15 М/ф «Сiмпсони. Фiльм 
на широкому екранi».
14.55 Королева балу 2.
19.25 Х/ф «Iронiя долi. Про-
довження».
00.15 Х/ф «По той бiк пiвночi».
03.05 До свiтанку.
03.10 Дом 2.

   НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва».
07.20 Т/с «Вiйськовий шпи-
таль».
15.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 
7».
23.00 Х/ф «Вiйна». (2).
01.10 Х/ф «Легенда про дино-
завра». (3).
02.55 «Речовий доказ».
04.00 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.45 М/ф «Вiннi-Пух».
06.25 Х/ф «Золотi роги».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Ви-

соцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
10.40 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
1 3 . 1 5  « З о р я н е  ж и т т я . 
Приреченi на самотнiсть».
15.15 Х/ф «Розумниця, кра-
суня».
20.00 «Добродiйний концерт 
Елтона Джона i групи «Queen» 
проти Снiду».
00.20 Х/ф «Вам i не снилося».
02.10 Х/ф «Королева бензо-
колонки».
03.20 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Останнiй акорд».
07.15 Здрастуйте, я ваша 
мама.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
10.00 Ревiзор.
11.05 Пiкнiк.
12.05 Новий погляд.
13.05 Кухня на двох.
14.05 «Красунi».
15.05 Х/ф «Код Апокалiпсису».
17.15 Х/ф «Астерiкс i Обелiкс. 
Мiсiя «Клеопатра».
19.45 Т/с «Бальзакiвський вiк, 
або Всi чоловiки сво...» (2).
23.35 Х/ф «Дюплекс».
01.25 Спортрепортер.
01.30 Т/с «Серцеїдки».
02.15,03.10,04.30 Зона ночi.
02.20 Втрачений рай.
03.15 Четверта хвиля.
04.35 Скiфи (свiдоцтва i 
версiї).
04.55,05.30 Зона ночi. Куль-
тура.
05.00 Катерина Бiлокур. По-
слання.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
0 9 . 0 0  М / ф  « П р и г о д и 
ведмедикiв Гаммi».
10.00 М/ф.
10.20 Х/ф «У пошуках скарбiв 
Тамплiєрiв».
12.10 М/ф «Тарзан».
14.00 Т/с «Дихай зi мною. 
Щастя у позику».
19.50 Х/ф «Чоловiк у моїй 
головi».
22.15 Т/с «Надприроднє». (2).
01.35 «Концерт Avril Lavine».
02.30 «Нiчне життя».

Версіїсубота 30 червня теле

8понеділокВерсіїнеділя 1 липня теле
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Про те, що найбільше хвилює 
молодих мам

Як вберегтися від спеки

– Літньої пори зростає кількість 
викликів лікарів з приводу патологій 
серцево-судинних хвороб, теплових 
ударів, сонячних опіків тощо. Це ста-
ється тому, що люди не дотримуються 
певних правил. Наприклад, люди із 
серцево-судинними патологіями пови-
нні чітко дотримуватися рекомендацій 
лікарів: гіпертоніку треба вчасно пити 
ліки, контролювати свій тиск, а тим, 
хто страждає на серцеву аритмію, 
слідкувати за частотою серцебиття. 
А людям, які мають ендокринні та он-
кологічні захворювання, категорично 
заборонено перебувати на прямому 
сонячному промінні. Це може спро-

вокувати погіршення стану здоров’я. 
Забороняється перебувати на 

сонці і маленьким дітям – у них ще 
не стабільна терморегуляція і при 
перегріванні потовиділення у дитини 
дуже сильне. А це може призвести до 
серйозних порушень.

Звичайно, найкраще у спеку не 
виходити під палюче сонце, але якщо 
все ж необхідно – вдягайте світлий 
одяг з натуральних тканин, сонцеза-
хисні окуляри та головний убір. 

Рідина та легка їжа
– Під час спеки треба багато пити, 

– наголошує Любов Юріївна. Важливо 

підтримувати свій водно-сольовий 
баланс, тому що саме в спеку із потом 
втрачається велика кількість води і її 
треба поповнювати. Вживайте чисту 
воду, без жодних домішок – не газо-
вану, не солодку, не фарбовану, без 
консервантів. Адже солодка вода не 
задовольняє потреби організму та 
не зменшує спрагу. Гамувати спрагу 
допомагає несолодкий  відвар з трав. 
І пам’ятайте – алкоголь у спеку – зну-
щання над організмом.

Обмежуйте себе в їжі: не вживай-
те жирного, смаженого, «важкого». 
Харчуйтеся овочами, фруктами, робіть 
салати. А «важка» їжа, наприклад, 
м’ясо – для холодного періоду та для 
людей, які важко працюють фізично. 

Тепловий удар
У залежності від стану організму, 

ознаки теплового удару можуть бути 
різними: підвищення тиску, сильне 
серцебиття, запаморочення, коротко-
часна втрата свідомості. 

Такій людині треба дати попити води, 
відвести її в тінь, ще краще – прохолодне 
місце, покласти лежачи, припідняти ноги 
та викликати швидку допомогу.  

Не поєднуйте 
відпочинок з 
алкоголем!

На жаль, уже з’явилися пові-
домлення про перші утоплення, 
і до того ж, здебільшого гине мо-
лодь. Найкращий варіант себе убез-
печити – не запливати глибоко. І 
обов’язково, якщо  йдете у воду – не 
вживайте алкогольних напоїв. Адже 
у стані сп’яніння люди неадекватно 
оцінюють свої можливості. А пере-
грівшись на гарячому сонці, скачуть 
у холодну воду. Через різку зміну 
температури виникають судоми. 

Це може спричинитися до трагедії…
Перше, що треба зробити, якщо 

тоне людина – викликати ряту-
вальників. Якщо не вмієте плавати  
– в жодному разі не лізьте рятува-
ти. Утопаючий може потягнути і вас 
за собою. Минулого року сталася 
потрійна трагедія – люди кинулися 
рятувати чоловіка,  але не роз-
рахували сили, тож поховали усіх 
трьох … Кличте на допомогу, ви-
кликайте швидку допомогу. Адже 
серцево-легенева реанімація – це 
складна дія, яку нефахівець добре 
не зробить. 

Любов КАФАНОВА «Версії»

За останні кілька днів Буковину «накрила» нестерпна 
спека, від якої важко сховатися. Тому лікарі радять 
дотримуватися певних правил. Особливо остерігатися 
потрібно людям із серцево-судинними, онкологічними та 
ендокринними захворюваннями. Як вберегтися від спеки – 
розповідає Любов ЧОВГАН, головний лікар КМУ «Міська 
станція швидкої медичної допомоги»:

  Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого 
нерухомого  майна (предмету іпотеки) :ЛОТ № 1 – земельна ділянка площею 0,1500га, земельна ділянка 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд (кадастровий номер 
7321080500:01:003:0167), розташована за адресою: с. Валя-Кузьмин, Чернівецька область, Глибоцький район. 
Та є власністю Морар О.В. (с. Коровія, Глибоцький район, Чернівецької області, інд.код. 3189623568). Майно 
належить боржнику на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №336243 від 
21.01.2008р.Стартова (початкова) ціна – 118044,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612031 від 29.03.12).Гарантій-
ний внесок – 5902,20 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  
ПАТ «Промінвестбанк», м. Чернівці, вул. Головна, 205.По лоту обмеження на використання загальні визначені 
законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для житлових будівель.Гаран-
тійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 
33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний внесок для філії 
26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 09 липня 2012 р. 
об 10:00 год. за адресою: с. Валя-Кузьмин, Чернівецька область, Глибоцький район в приміщенні селищної ради 
Остаточний термін подачі заяв 09 липня 2012 р. до 09:00 год.    Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лотам 
№1 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних 
торгів на депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 
одержувач:  Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня 
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.  Бажаючим 
взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за 
адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

  Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – трьохкімнатна 
квартира загальною площею – 56,00кв.м., яка розташована за адресою м. Чернівці, вул.пр. Незалежності, 64/28 та є власністю Кравчук С.І., Кравчук І.П., Руснак А.М., м. Чернівці, 
вул. пр.Незалежності, 64/28(інд.код Кравчук С.І. 2183215042; Кравчук І.П. інд.код 2232822919; Руснак А.М. інд.код 3005908337). Квартира розташована на третьому поверсі та 
складається з: коридору площею – 5,20кв.м., санвузол – 2,80кв.м., кухня – 5,80кв.м., 1-а кімната – 19,00кв.м, 2-а кімната – 10,50кв.м, 3-а кімната – 10,40кв.м,  дві кладочки площею, 
0,70кв.м та 0,90кв.м. є вихід на балкон. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтво про право власності №41759 від 10.06.2004р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) 
ціна – 348400,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612026 від 22.03.12).Гарантійний внесок – 17420,00 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:  КС «Наші люди», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 31ЛОТ № 2 – частина житлового будинку загальною площею 277,80кв.м, в т.ч. житловою площею 142,20кв.м., за 
адресою: м. Чернівці, вул. Достаєвського, будинок 3Б. та є власністю Довганич В.М. (м. Чернівці, вул.Благоєва,14/2, інд.код 2287513293).Частина житлового будинку складається 
з: коридору 3-1 площею18,50кв.м, кухні 3-2 площею 28,10кв.м, кімнати 3-3 площею 56,80кв.м., ванної 3-4 площею 3,70кв.м, сходової клітини 3-5 площею 25,60кв.м., кімнати 3-6 
площею11,70кв.м, кімнати 3-7 площею 16кв.м., ванної 3-8 площею 12,40кв.м., кімнати3-9 площею 31,50кв.м, кімнати 3-10 площею 26,20кв.м., в тому числі сходової клітини 1 площею 
15,70кв.м, сходової клітини П площею 15,80кв.м., сходової клітини Ш площею 15,80кв.м. Майно належить боржнику на підставі дублікату договору куівлі-продажу ВРЕ 465254: ВРЕ 
465255 від 07.02.2011р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 1360146,20 грн. (без ПДВ) (договір № 2612019 від 15.03.12).Гарантійний внесок – 68007,31 грн без ПДВ 
Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570.По 
лоту обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок 
вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: 
гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 09 липня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: м. Чернівці, 
вул.. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 09 липня 2012 р. до 15:00 год. 

Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лотам №1, №2 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на 
депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач:  Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управ-
ління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год.  Бажаючим взяти участь 
у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами по-
кращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий ате-
росклероз, облітеруючий ендартериїт, діабетична ангіопатія, хвороба 
Рейно). ■ Лікування захворювань суглобів, незагоюваних трофічних 
виразок, фурункульозу та інших гнійних захворювань, врослого нігтя, 
геморою, грибкових уражень. Зняття гострого болю при захворюваннях 
рук, ніг, спини, попереку, застосування озокериту під час лікування 
на прийомі та вдома. ■ Очищення печінки після жовтухи, алкогольної 
інтоксикації, хіміотерапії, променевої терапії та інших отруєнь.

Лікар-хірург. Досвід роботи – 31 рік. Приймає за адресою: вул. І. 
Вільде 4, мале колективне підприємство «Ваше здоров’я» від 14.00 до 
16.00 у понеділок, середу, п’ятницю.

Моб тел.: 
0505075138, Олександр Іванович.
Ліц. Серія АВ №300141 від 20.10.2006 р

На запитання відповідає Олена ВЛАСОВА, кандидат медичних 
наук, асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб 
Буковинського державного медичного університету.

Їсть і плаче...
«Моєму синові два місяці. Мені здаєть-

ся, що йому не підходить моє молоко. Кож-
ного разу після годування він майже годину 
сильно плаче, б`є ніжками, іноді блює. 
Коли грудне молоко замінюю сумішшю, 
нічого подібного не відбувається: одразу ж  
міцно засинає. Я читала, що бувають випад-
ки, коли дитині не підходить материнське 
молоко. Чи правда це? Невже мені потрібно 
припинити годувати сина?».

Олена Косівчук, Хотинський район 
– Перш за все хочу сказати, що у моїй 

практиці не траплялося випадків, коли 
дитині не підходило материнське молоко. 
Тому вам не раджу припиняти  грудне виго-
довування, бо це єдиний спосіб годування 
дитини, який має унікальний позитивний 
вплив на її здоров’я і впродовж п`яти-шести 
місяців практично повністю забезпечує 
дитину харчовими та біологічно активними 
речовинами. Перш за все необхідно визна-
чити, чому дитина плаче після годування 
маминим молочком. Можливо, це наслідок 
неправильного прикладання дитини до 
грудей, що може призвести до неефек-
тивного смоктання дитини та  надмірного 
заковтування повітря, а отже, її незадо-
волення та дискомфорт. 

Велике значення має техніка при-

кладання дитини до грудей і, зокрема, її 
положення.Ось кілька порад щодо цього:

1) Голова і тулуб дитини мають перебу-
вати на одній лінії. Дитина не може легко 
смоктати і ковтати молоко, якщо її 
голівка викривлена чи зігнута. 

2) Обличчя дитини повер-
нуте до грудей матері, носик – 
навпроти соска. Дитина має 
бути відсунута від матері 
лише настільки, щоби був 
збережений контакт «очі 
в очі». 

3) Тіло дитини має 
бути притиснуте до тіла 
матері (живіт до живота). 

4) Мати повинна при-
тримувати все тіло дити-
ни знизу, а не тільки 
плечі та голову. 

Ознаки пра-
вильного при-
кладання: під-
боріддя дитини 
торкається гру-
ді матері, ротик 
дитини широ-
ко розкритий, 
нижня губа ви-
вернута, щічки 
округлені або 

розтікаються по груді матері, більшу час-
тину ареоли не видно, мати не відчуває 
біль навіть при тривалому смоктанні, чути 
як дитина ковтає молоко. 

Після годування дитину потрібно пев-
ний час поносити у вертикальному поло-
женні, щоб вийшло повітря. 

Ще одна причина, через яку ваш 
синочок може плакати після годування 
– лактаційний криз. Дитина просто не 
отримує достатньої кількості молока. 

Ознаками цього є те, що малюк не-
задоволений після годування 

грудьми, часто плаче, зригує, 
відмовляється від грудей, 
при зціджуванні мало або 
й зовсім немає молока. У 
цьому випадку потрібно 
звернутись до дільнич-
ного лікаря і з’ясувати 
причину такого стану для 

подальшого ви-
рішення про-

блеми.
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ОВЕН

Цього тижня вас чекає активна розумова діяльність, 
незалежно від того, ким ви працюєте, яку роль граєте в 
суспільстві. Вам доведеться вирішувати логічні завдання, 
зважуючи всі «за» і «проти» та приймати рішення. А вже 
потім втілювати їх у життя.

ЛЕВ

Будете сповнені радості й оптимізму. На жаль, цю 
енергію вам навряд чи вдасться спрямувати в потрібне 
русло і вона швидко розсіється разом зі станом легкої 
ейфорії. Сприятливий час для того, щоб відпочити від 
усіх і від самого себе в тому числі. 

СТРІЛЕЦЬ

Дозвольте собі відпочити. Справи вирішувати-
муться без вашої участі, можливі невеликі фінансові 
надходження. У цей час добре починати відпустку або 
як мінімум скинути з себе зайвий вантаж турбот. Ско-
ристайтеся інтуїцією для прийняття важливих рішень.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий час  для реалізації давно задуманих 
планів. У вашому житті настають зміни – ви самі їх за-
тягуватимете у своє життя. Всі важливі події необхідно 
оформити юридично, щоби згодом у вас не виникало 
жодних сумнівів і проблем. Тиждень вдалий для розста-
вання з непотребом.

ДІВА

Тиждень буде несприятливим для вас, але в не-
гативних подіях будете винні самі. На початку тижня 
у вас виникне думка збагатитися нечесним шляхом, 
заробити за рахунок інших людей. Але нічого до-
брого з цього не вийде. Постраждає ваше соціальне 
становище. 

КОЗЕРІГ

Не робіть необачних і заздалегідь непорядних вчин-
ків. Справжньої радості вам це не принесе. У вашому 
житті назрівають зміни, вони будуть стрімкими, але в 
кінцевому підсумку приведуть до позитивного результа-
ту. Життя налагодиться і почне приносити задоволення.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня почуватиметеся або покинутими, або 
наодинці із самим собою – в залежності від того, як ви 
подивитеся на життя. Сприятливий період для того, 
щоби присвятити час собі, розібратися в своїх бажаннях 
і прагненнях і щось змінити в своєму житті. 

ТЕРЕЗИ

Життя почне здаватися одноманітним і нудним. Всі 
події, що відбуваються навколо вас, не зможуть нічим за-
цікавити і привернути вашу увагу. У цей час будете схильні 
занурюватися в самого себе, відмовлятися від благ. Вас 
чекає успіх і швидке вирішення накопичених проблем.

ВОДОЛІЙ

Приділіть увагу родині і дорогим вам людям. Саме в 
цьому колі ви знайдете довгоочікувану розраду від усіх 
негараздів. Дозвольте собі відпочити і відновити сили. 
Сприятливий час  для усамітнення. У такі моменти най-
краще розібратися в собі по-новому.

РАК

Вас чекає позитивний емоційний сплеск. Зможете 
оцінити свого партнера з іншого боку, осягнути глибин-
ні причини його поведінки, приховані бажання і дійсні 
потреби. У цей час добре так само осягати таємниці 
своєї душі, якщо чужа вам буде недоступна.

СКОРПІОН

Вам доведеться грунтовно зайнятися собою в усіх 
аспектах. Зверніть увагу на свій духовний світ, усаміт-
ніться. У фінансових справах також необхідно навести 
лад. Порахуйте  доходи і витрати, відкладіть гроші на 
заплановані витрати, вирішіть питання з боргами.

РИБИ

Вас оточує безліч мудрих людей, тому варто при-
слухатися до їхніх порад, навіть якщо вони іноді йдуть в 
розріз з вашими поглядами на життя. У вас загостриться 
інтуїція, тому зможете багато в чому розібратися та уник-
нути складнощів у подальшому. 

Гороскоп  на тиждень
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7 звичок, що псують зовнішність
Версії

І дарма: насправді посміхатися шкід-
ливо. Тобто, для здоров’я, навпаки, ко-
рисно – стимулюється синтез ендорфінів, 
настрій поліпшується. А ось для зовніш-
ності ця звичка навіть дуже шкідлива, 
оскільки провокує появу мімічних змор-
шок. І подібних звичок, які день за днем 
непомітно погіршують нашу зовнішність, 
існує чимало.

Звичка 1. Жмуритися, хмуритися, 
морщитися. Багато мімічних рухів ми 
здійснюємо рефлекторно, і відстежити їх 
практично неможливо. Хтось звик супити 
брови, інший морщити лоба, третій без 
кінця підтискає губи. У результаті інди-
відуальні мімічні звички кожного із нас 
досить швидко відбиваються на обличчі. 
Мімічні зморшки з’являються першими – 
вони бувають навіть у підлітків.

Як позбутися? Єдиний шанс само-
стійно впоратися з проблемою – жорсткий 

контроль за собою. До речі, від більшості 
шкідливих для зовнішності звичок можна 
«вилікуватися» саме так. 

Звичка 2. Читати лежачи. Батьки 
часто забороняють дітям вишукане за-
доволення – завалитися з книжкою на 
диван. Мотивують заборону фразою «очі 
зіпсуєш». І якщо ризик для очей – питання 
спірне, то зморшки на шиї тим, хто звик 
читати лежачи, забезпечені. При не-
зручному положенні голови шкіра на шиї 
збирається в складки, а оскільки вона від 
природи тонка, суха і вразлива, то з часом 
їй стає все складніше і складніше розгла-
дитися. Зморшки на шиї старять навіть 
більше, ніж зморшки на обличчі. 

Звичка 3. Видавлювати прищі. З од-
ного боку, процедура механічного чищен-
ня обличчя (видавлювання чорних цяток, 
прищів тощо) є в арсеналі кожного салону 
краси. З іншого боку, самі косметологи 

зазначають, що механічне чищення може 
стимулювати секрецію сальних залоз, що 
підвищує жирність шкіри. Що ж до само-
стійного механічного чищення в домашніх 
умовах, то тут ризику ще більше – занести 
бруд, травмувати здорові тканини, роз-
нести інфекцію. Усе це неминуче викличе 
новий «напад» прищів.

Звичка 4. Торкатися обличчя. Ба-
гато хто не помічає, що дуже часто під-
пирає рукою щоку, чухає ніс, хапається 
за підборіддя. Шкода від цього подвійна: 
постійне розтягнення шкіри загрожує 
передчасними зморшками, а якщо робити 
це брудними або спітнілими руками, то 
недовго й інфекцію занести.

Звичка 5. Кусати губи. По-перше, 
покусані губи виглядають неестетично. 
По-друге, в ранки і мікротріщини, що 
виникають через обкушування, легко 
потрапляє бруд, що може призвести до 
запалення. По-третє, покусані губи не так 
просто нафарбувати декоративною пома-
дою – вона тільки підкреслить усі дефекти.

Звичка 6. Гризти нігті. Оніхофагія – 
це пристрасть гризти нігті. Цією хворобою 
страждає близько третини дітей від 7 до 
10 років, половина підлітків і третина до-
рослих, причому переважно жінки. Дехто 
вважає оніхофагію психічним розладом. 
Інші припускають, що вона передається 
у спадок. Утім, більшість фахівців схиля-
ється до того, що люди, які гризуть нігті, 
тривожні і більш схильні до стресів, ніж 
інші. Та й самі нігті мають сумне видови-
ще: нерівні, обкусані краї, пошкоджена 
кутикула, подряпини, ранки.

Звичка 7. Сидіти нога на ногу. Ця 
звичка є практично в усіх, та першочер-
гово у тих, хто має сидячу роботу. До чого 
тут зовнішність? Згадайте про варикоз. 
Неприваблива сітка розширених вен на 
ногах – прямий наслідок перетискання 
кровоносних судин і порушення крово-
обігу. 

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

ЛОТ № 1 – Двохкімнатна квартира, що розташована в мансарді одноповерхового з мансардою житлового будинку, 
загальною площею 78,20 кв. м, розташована за адресою м. Чернівці, вул. К. Мініна, буд. 7, кв. 2. та є власністю КС «Хім-
завод» (м. Чернівці, вул. Моріса Тереза, 35, код 26075892). Квартира складається з: 1-а кімната – 16,30кв.м, 2-а кімната 
– 12,20кв.м., кухня – 9,80кв.м, коридору – 20,40кв.м, комори – 2,70кв.м., квартира обладнана балконом – 1,20/0,40кв.м. 
Висота приміщень 2,40м. Матеріал зовнішніх стін саман, дерево, матеріали перекриття – дерево, Електроосвітлення, газо-
постачання в наявності. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтва про придбання майна від 04.01.2010 серії ВМК 
№ 992243від 04.01.2010. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 120775,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612066від 
13.06.12)Гарантійний внесок – 17995,47 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:  Держава; Колесник О. С., м. Київ, вул. Вірменська, 5/43; Солійчук В. В., м. Чернівці, вул. Руська, 273/103; Броник 
М. М., м. Чернівці, бульвар Героїв Сталінграду, 20/58; Крушницька Г.Б., м. Чернівці, вул. Чапаєва, 45а/4; Відділ Державної 
охорони приУМВС України в Чернівецькій обл., м. Чернівці, вул. Кармелюка, 9; Юришкевич  Г.І., м. Чернівці, вул. П.-Кільцева, 
31/19; Журавля І.О., Журавлю Ю.І., м. Чернівці, пров. Нагірний 2/3; Дячук В.І., Дячук О.І., м. Чернівці, вул. Руська 289а/10; 
Кобилянський С.Д, м. Чернівці, вул. Богомольця, 13/6; УПФУ Садгірського р-ну, м. Чернівці, вул. Хотинська, 49б; Мойсевич 
С.І., м. Чернівці, вул. Боянівська, 19/1Вакула В.М., м. Чернівці, вул. Комарова 19-21/95;Семенова К.Ю., м. Чернівці, вул. 
Перемоги, 14/1; Павлюк Л.Л., м. Чернівці, вул. Чапаєва, 5/6; Довиденко М.С., м. Чернівці, вул. Скрябіна, 3/7; Кобилянська 
Н.Я., м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 77/74; Проданчук Л.І., м. Чернівці, пр-т Незалежності, 113/114; Караван Н.М., 
м. Чернівці, пр-т Незалежності, 121/62; Хомощук Є.В., м. Чернівці, пр-т Незалежності, 88а/50; Мігальчан  Г.І., Мігальчан 
М.К., м. Чернівці, вул. Полєтаєва, 21/89; Азаріна Л.Д., м. Чернівці, вул. Р. Люксембург 7/1; Січкар В.М., м. Чернівці, вул. 
Стрийська, 46; Січкар С.Ш., м. Чернівці, вул. Криворізька, 9; ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143; 
Корнелюк Б.П., м. Чернівці, вул. І. Підкови, 19; Білик О.В., м. Чернівці, вул. Головна, 191/81; Лисенко З.О., м. Чернівці, вул. 
26 Бакінських комісарів, 15/1.  ЛОТ № 2 -  нежитлові приміщення загальною площею 1044,80 м.кв. Нежитлові приміщення 
загальною площею 1044,80 м.кв., в тому числі: виробничий корпус (літ. А) заг. пл. 392 м.кв., виробничий корпус (літ. Б) 
заг. пл. 439 м.кв., виробничий корпус (літ. В) заг. пл. 138,7 м.кв., виробничий корпус (літ. Г) заг. пл. 63 м.кв., виробничий 
корпус (літ. Д) заг. пл. 12,1 м.кв., Приміщення розміщене на орендованій приватній земельній ділянці. нежитлові при-
міщення загальною площею 1044,80 м.кв. Фундаменти - бетонні стрічкові; стіни і перегородки – цегляні, оштукатурені; 
перекриття – панельне; дах односкатний, покрівля – шифер; вікна, двері - дерев”яні; підлоги – бетонні. Інженерне 
устаткування в незадовільному стані. Фізичний знос – 40 %. Приміщення розміщене на орендованій приватній земельній 
ділянці в Чернівецька обл.,м. Чернівці, вул. Руська, 47. Майно належить боржнику Кострицька Настасія Миколаївна, ІдН/
ЄДРПОУ: 2144314787, Адреса: м. Чернівці, вул. Б. Хмельницького, 18/5.Стартова (початкова) ціна – 2 192 512,50 грн. (без 
ПДВ) (договір № 2611029 від 08.11.11)

Гарантійний внесок –295 989,18грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:  ПАТ ВАТ «ВіЕйБі Банк», ІдН/ЄДРПОУ: 34765042, Адреса: м. Чернівці, вул. І. ФранкаПо лоту  обмеження  на вико-
ристання загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ 
„УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: 
гарантійний внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені 
на 12 липня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А Остаточний термін подачі заяв 09 липня 
2012 р. об 10:00 год.Остаточна оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвер-
дження протоколу про проведення прилюдних торгів по лоту №1, на депозитний рахунок № р/р 37318002002203в УДК в 
Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458, одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління 
юстиції.Остаточна оплата за придбаний об’єкт  лот № 2, здійснюється протягом семи банківських днів з дня затвердження 
протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р 37312011000139 в ГУДК в Чернівецькій області 
МФО 856135, ЄДРПОУ 028945548, одержувач: Відділ примусового виконання рішень УДВС Головного управління юстиції в 
Чернівецькій області. Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора при-
людних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить 
прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна: ЛОТ № 
1 – житловий будинок з господарськими спорудами загальною площею 
41,6кв.м, приватизована земельна ділянка для будівництва індивіду-
ального житлового будівництва загальною площею – 0,1738га., зна-
ходитьться за адресою с. Маморниця, вул.. Яремчука, 9, Герцаївський 
район, Чернівецька область та є власністю Черчел Г.П., с.Маморниця, 
Герцаївський район, Чернівецька область. Житловий будинок скла-
дається з: 1-ї кімнати – 16,90кв.м, коридор – 8,30кв.м, 2-ї кімнати 
– 16,40кв.м. Фундамент – бетон, стіни – саман, покриття – шифер, елек-
тропостачання є в наявності. Господарські споруди складаються з: 2 
–ох літніх кухонь, 2 сараї, криниця. Фундаменти господарських споруд 
– бетонні, камяні, стіни – цегла, дерево, перекриття – шифер, дошка. 
Технічний стан житлового будинку з господарськими будівлями та спо-
рудами характеризується як добрий.  Приватизована земельна ділянка 
забудована житлом за кадастровим номером 7320786200:02:001:0085 
з функціональним призначенням для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд. Земельна 
ділянка рівнинна, забезпечена мережами електропостачання, авто-
номного водопроводу (колодязь), під’їзною дорогою. Майно належить 
боржнику на підставі рішення суду від 29.05.2007р. та Державний 
Акт на право власності на земельну ділянку від 05.08.2009 року ЯЗ№ 
313648. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 126611,00 
грн. (без ПДВ) (договір № 2612064від 29.05.12)Гарантійний внесок 
– 18865,04 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок пога-
шення заборгованості перед:  Дутчак Д.Г. (с.Маморниця, Герцаївський 
район, Чернівецька область)По лоту  обмеження  на використання 
загальні для житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на по-
точний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, 
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, 
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26 Посилання в 
платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги при-
значені на 12 липня 2012 р. об 16:00 год. за адресою: с.Маморниця, 
Герцаївський район, Чернівецька область в приміщенні сільської ради. 
Остаточний термін подачі заяв 09 липня 2012 р. об 16:00 год.Остаточна 
оплата за придбаний об’єкт здійснюється протягом семи банківських 
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів 
по лоту №1, на депозитний рахунок р/р 37312001002835 в ВДВС Гер-
цаївського  РУЮ ,МФО 856135, Інд.код-35261338, одержувач: ВДВС 
Герцаївського районного управління юстиції.Ознайомитися з майном 
можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора 
прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у 
прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних 
торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 
2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Дід чернівчанина Влайка сконструював аероплан

Мрія, що дала 
нагороди й гроші… 

Аурел Влайку народився 19 лис-
топада 1882 року у містечку Бінцінць 
(Трансільванія). Закінчив школу в 
Орештіє та бакалавреат у Сібіу в 1902 
році. Далі продовжував навчання у 
Технічному університеті Будапешта та 
Вищій технічній школі у Мюнхені, де й 
здобув диплом інженера. Працював на 
заводі «Опель» у Рюссельсгаймі. 

Пізніше повернувся у Бінцінць, де 
розробив планер і 1909 року на ньому 
спробував піднятися у повітря. Роботу 
над аеропланом «Влайку-І» розпочав 
після переїзду до Бухареста. На цьому 
апараті 17 червня 1910 року здійснив 

перший політ. У 1911 році спорудив 
новий аероплан «Влайку-ІІ». Завдяки 
йому наступного року виграв низку 
призів на загальну суму 7500 крон 
під час показових польотів у Відні, де 
брали участь 42 авіатори.

У 1912 році на запрошення буко-
винського «Товариства за румунську 
мову і літературу на Буковині» ви-
ступав з польотами у Чернівцях. По-
казовий виступ Влайку зібрав 40 тисяч 
глядачів. Дані польоти пізніше були 
описані Георгом Дроздовським у його 
«Тоді в Чернівцях і довкола» з прита-
манним цьому письменнику гумором.

Аероплани Аурела Влайку 
мали оригінальну конструкцію 

крил, велосипедне триколісне 
шасі, зручну систему управлін-
ня польотом. 

Ще 1910 року уряд Румунії 
фінансово підтримав інженера 
Влайку у роботі над аеропланом 
«Влайку-І», що дозволило при-
йняти саме цей апарат першим на 
озброєння румунської армії. 27 ве-
ресня 1910 року сам конструктор 

успішно виконав завдання під час 
військових маневрів румунської 
армії. Тоді ж румунський уряд за-
снував школу військових пілотів. 

…але відібрала життя 
Але, на превеликий жаль, Аурел 

Влайку загинув від власного діти-
ща. 13 вересня 1913 року аероплан 
«Влайку-ІІ» відмовив під час пе-
рельоту Карпатських гір. Тоді вже 
талановитий конструктор працював 

над новим аеропланом «Влайку-ІІІ», 
який міг стати першим цільно-мета-
левим аеропланом. Але коли почув, 
що двоє інших румунських пілотів 
планують підкорити Карпати, при-
йняв необдумане рішення – викорис-
тати старий та зношений «Влайку-
ІІ», замість того, аби дочекатися за-
кінчення роботи над новою моделлю. 
Бажання бути першим коштувало 
йому життя. 

1916 року під час німецької оку-
пації Бухареста недобудований лі-
так «Влайку-ІІІ» був вивезений до 
Німеччини. За деякими свідченнями 
у 1942 році його представляли на 
авіаційній виставці в Берліні.

1948 Аурела Влайку  посмертно 
обрали до Академії наук Румунії. Рід-
ний населений пункт Бінцінць нині но-
сить його ім’я. Від 1919 року в Орештіє 
функціонував ліцей імені Аурела Влай-
ку. Міжнародний аеропорт Беняса в 
Бухаресті також носить ім’я авіатора. 

А в 20-30-ті роки минулого століт-
тя одна з вулиць Чернівців, яка пере-
тиналася з вул. Пумнула, також носила 
ім’я Аурела Влайку… 

Підготувала 
Любов КАФАНОВА, «Версії» 

Що в першу чергу спадає Вам на думку, коли Ви чуєте 
словосполучення «шкідливі звички»? Цигарки, алкоголь і 
наркотики. Хтось, можливо, згадає і про те, що пити каву 
літрами і харчуватися «всухом’ятку» також шкідливо. Але 
навряд чи комусь прийде в голову, що шкідливо, наприклад, 
посміхатися... 

А ви знали, що…

…бадмінтон – найшвидший ракеточний вид 
спорту: швидкість польоту волана може досягати 
270 км/год.

…бокс був узаконений як вид спорту лише 
1900 року. До цього він вважався занадто жор-
стоким і не придатним для споглядання публіки. 
У XX столітті бокс став найпопулярнішим видом 
спорту на телебаченні.

…давньогрецькі атлети-олімпійці змагалися 
абсолютно голими. Сама назва сучасного слова 
«гімнастика» походить від давньогрецького 
«gymos», тобто «голий», «оголений». 

…перша шайба для гри в хокей була квадрат-
ної форми. А певний період грали в хокей кругли-
ми дерев’яними шайбами. Сучасна хокейна шай-
ба виготовлена з вулканізованої гуми і важить 
200 грамів. Перед початком гри її заморожують, 
щоби вона не пружинила.

…першою продукцією родини Дасслер – 
засновників компанії «Adidas» були спальні 
тапочки.

…найшвидша людина в світі – Усейн Болт 
(Ямайка). Триразовий олімпійський чемпіон 
Олімпіади 2008 в Пекіні – в спринті на дистанціях 
100 і 200 він встановив рекорд, пробігши ці дис-
танції за 9,69 і 19,30 секунд відповідно.

…у матчі іспанської другої ліги – між «Сан-
Ісідро» і «Олімпіко Карранте» за кілька хвилин 
до кінця гри гравці двох команд, незадоволені 
суддівством, оточили арбітра, щоби пояснити 
йому, як потрібно судити. Причому не лише сло-
вами і жестами. У цій критичній ситуації суддя, 
зберігаючи повний спокій, дістав червону картку і 
пред’явив її всім двадцяти двом учасникам матчу.

…спортсменам, які стрибають з трампліна 
на лижах не можна бажати попутного вітру – він 
їм тільки шкодить. Набагато краще зустрічний 
вітер, завдяки якому перед лижником в польоті 
створюється повітряна подушка, і він летить далі. 

...у стандартному м’ячику для гольфу 336 
виїмок.

…у футбольній першості держави Ватикан 
грають такі команди як «Телепошта», «Гвардій-
ці», «Банк», «Бібліотека», «Збірна музеїв».

…правила FIVB забороняють проводити зма-
гання з класичного волейболу при температурі 
в залі вище +25 і нижче +16, а от для пляжного 
волейболу температурні обмеження не перед-
бачені.

…люди почали грати в боулінг ще в 3200 році 
до н.е., про це свідчить знайдена в єгипетській 

гробниці колекція предметів, що нагадують при-
мітивні знаряддя для боулінгу.

...батьківщиною фігурного катання вва-
жається Голландія. Саме там в 13-14 століттях 
з’явилися перші залізні ковзани. Поява ковзанів 
нового типу дала потужний поштовх у розвиток 
фігурного катання, яке в той час полягало в умінні 
викреслювати на льоду хитромудрі фігури і збе-
рігати при цьому гарну позу.

… у 1912 році на Олімпіаді в Стокгольмі япон-
ський марафонець Сіцо Канагурі на тридцятому 
кілометрі відчув нестерпну спрагу. Він підбіг до 
найближчого будинку і попросив господаря на-
лити води. Шведський селянин проводив бігуна в 
кімнату, але коли повернувся, побачив, що гість 
міцно спить. Канагурі проспав більше доби. 1967 
року 76-річному бігунові дали можливість добігти 
залишок дистанції. Загальний час склав 54 роки 
8 місяців 6 днів 8 годин 32 хвилини 20,3 секунди.

…у класичній боротьбі не буває нічиєї, завжди 
повинен визначатися переможець.

…у середньому футболіст пробігає 11 кіло-
метрів за гру, а за всю ігрову кар’єру довжина 
пробігу може досягати 300 000 км.

... у змаганнях Формули-1 немає боліда під 
номером 13, після 12-го відразу йде 14-й. Усьо-
го в чемпіонаті світу номер 13 використовували 
тільки п’ять чоловік.

…у 19 столітті в США з’явилася гра в кулі з 
9 кеглями і завоювала таку популярність, що 
глядачі почали робити ставки. Влада деяких 
штатів заборонила гру. Тоді гравці, щоби обійти 
заборону, додали десяток кегель і дали грі нову 
назву – боулінг.

…на III Олімпіаді 1904 року в Сент-Луїсі 
американський марафонець Фред Лорц пробіг 
приблизно 14 км і сів в автомобіль. За 2 км до 
фінішу спортсмен знову вийшов на бігову до-
ріжку і фінішував першим. Шахрайство розкри-
лося лише після того, як Лорц отримав золоту 
медаль.

…перша гра в баскет-
бол в американських 
студентів виглядала 
як закидання м’яча 
в корзину з-під 
персиків, при цьо-
му кошик мав дно, 
і кожен раз гравці 
змушені були залази-
ти на сходи, щоб дістати 
м’яч.

…Фред Ромпельберг з Нідерландів поставив 
світовий рекорд швидкості на велосипеді. На 
соляній рівнині штату Юта він розігнав свого 
«двоколісного друга» до швидкості 268.83 
км/год! Хоча багато в чому спортсмен був 
зобов’язаний машині, що  їхала перед ним. 
Автомобіль розтинав повітряний потік, зводячи 
опір повітря до мінімуму. Крім того, на велоси-
педі було встановлене вітрове скло.

і збирав понад 40 тисяч глядачів у Чернівцях

Як правильно вибрати губну помаду?
Купуючи помаду в улюбленому магазині, не 

забувайте наступних речей:
•  поверхня помади має бути без крапельок. 

Якщо помада ламка, непластична і має непри-
ємний запах, вона – неякісна;

•  проведіть тестером, на аркуші паперу 
лінію. Якщо помада буде однорідною, без грудо-
чок, вона – якісна;

•  спробуйте нанести помаду на тильну сто-
рону вашої долоні і перевірити як вона лягає, чи 
стирається, який її справжній колір;

•  обов’язково треба звернути увагу на термін 
придатності. Не купуйте помаду, на якій він не 

вказаний. Прострочену помаду «видасть» колір 
і білі плямочки.

Максимальний термін зберігання будь-якої 
губної помади – три роки. А для того, щоби ваша 
помада довше вам «служила», радимо зберігати 
її в холодному місці, наприклад у холодильнику, 
наносьте її на губи виключно пензликом.

Термін придатності помади скорочується до 
року, якщо наносити її безпосередньо на губи. А 
в тому випадку, якщо на вашу помаду потраплять 
промені сонця, вона буде придатна до викорис-
тання усього лише три місяці…

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

102 роки минуло цими вихідними від дня першого польоту 
видатного румунського авіатора Аурела Влайку, який у 
Чернівцях на початку ХХ століття на показових виступах збирав 
десятки тисяч глядачів. Нині в місті живуть його двоюрідний 
онук – Троян Влайко та численні правнуки. Історію початків 
авіації на Буковині вивчали чернівецькі історики Володимир 
Заполовський, Віталій Яценко, Ігор Піддубний.

Аероплан «Влайку-II»
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 ■ 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: 

 050-858-28-52, 097-670-38-47 

Євро-2012: боролися як могли
Збірна України завершує виступи в 
груповому турнірі з високо піднятою головою
Здобувши перемогу у Києві, наші футболісти двічі програли у Донецьку. Проте, за словами президента УЄФА 
Мішеля Платіні, ми «вже виграли Євро».

«Відкриті для світу 
партизани»

Найбільше дифірамбів від вболі-
вальників дісталося, звісно ж, малень-
кому Парижу сходу – Львову. Зокрема, 
німецька преса не втомлювалася ви-
словлювати свій захват.

– Піднімаючись на Замкову гору, 
де в гайку досі ще чути відлуння незлі-
ченних зізнань у коханні, можна знайти 
свою любов прямо там, вгорі, закохав-
шись у це місто, – пише Хельге Бендль, 
авторка журналу «Spiegel».

– Таке не часто зустрічаєш на по-
дібних великих подіях. Старші пани на 
лавочках грають у карти, на Ринку грає 
духова капела, неподалік виступає 
танцювальна дівоча група. 200 метрів 
звідти весільна пара виходить з До-

мініканського собору і прокладає собі 
шлях серед фанів, – йдеться у матеріалі 
«Morgenweb.de».

– Львів – це середньоєвропейська 
скриня скарбів Ренесансу і Модернізму, 
з бруківкою, ароматом кави і церков-
ними передзвонами, – це вже газета 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung».

– Серця німецьких фанів ринули 
до Львова. Деякі з німців почували-

ся у Львові так, ніби знову в їх спо-
гадах ожила річна казка 2006 року, 
– відзначив посол Німеччини в Україні 
Ганс-Юрген Гаймзьот, маючи на увазі 
Чемпіонат світу з футболу 2006 року 
в Німеччині.

Подібних відгуків – безліч. Проте 
хіба тільки Львовом єдиним тішилися 
приїжджі фани?

– Іноземні вболівальники приємно 
здивовані Україною, її атмосферою 
і організаційною роботою, – пові-
домляє, наприклад, «Polskie radio 
dla zagranicy». Зокрема, журналісти 
стверджують, що після 10 днів прове-
дення турніру хвиля критики і песимізму 
в західних ЗМІ змінилася на захоплення, 
викликане українськими містами, орга-
нізацією матчів, прийому та розваг для 
уболівальників Євро-2012.

Ян-Крістіан Мюллер, журна-
ліст «Frankfurter Rundschau», 
здивував своїх українських ко-
лег  тим, що за кілька годин до фі-
нального поєдинку своєї збірної 
в групі примудрився написати 
аж три тексти. Перший був роз-
рахований на те, що суперником 
Німеччини у чвертьфіналі стане 

Чехія, другий сповіщав про те, 
що німцям доведеться грати 
проти Греції, а третій уже зовсім 
здивував. Один з найвідоміших 
німецьких журналістів написав 
ще й коментар щодо вильоту 
підопічних Йоахима Льова з 
турніру! Це, звичайно, було до-
сить малоймовірним, проте... Як 
показала практика російської 
збірної – і таке можливо.

 

Виробники 
пива шоковані 
кількістю випитого 
вболівальниками

– Коли грала збірна України, у нас 
випили взагалі все пиво на всіх чотирьох 
фан-зонах, – дивується генеральний 
директор компанії-виробника пива 
Петро Чернишов. – Нам просто реально 
його не вистачило! Ми до такого не були 
готові!

Зокрема, у Києві шведам на Труха-
нів острів пиво доводилося підвозити 
по кілька разів на день. На відміну від 
батьківщини, скандинави із превеликим 
задоволенням виявили, що алкоголь у 
нас набагато дешевший, тому відрива-
лися – по повній.

– Тверезих – п’ять відсотків зі ста, 
– зітхає Юрій Григорович, лікар із там-
тешнього медпункту. Більшість пацієн-
тів-шведів зверталися до нього через 

похмілля або ангіну, бо пили здебіль-
шого холодне пиво.

– Дуже сильно засмучувалися, коли 
я їм призначав антибіотики, і казав, що 
при цьому не можна пити горілку! Це для 
них було найгірше, – засвідчує лікар.

«Пісяти прямо на 
газон! Клас!»

Саме так британські вболівальники 
оцінили гостинність голови Київської місь-
кої держадміністрації Олександр Попова, 
який заявив, що іноземців, на відміну від 
українців, не штрафуватимуть за справ-
ляння нужди у непередбачених місцях. 

Адже «люди приїхали відпочивати, не-
хай відпочивають». Мовляв, туалетів в 
Україні вистачає, та  до них не завжди 
можна добігти…

Звичайні кияни від таких ініціатив, 
звісно ж, не в захваті. Справді, вболівати 
на смердючих газонах не надто приєм-
но. Українські фани теж обурюються: 
«Ми що – не люди? Чим це «вони» кращі 
за нас?!»

Висновок: корисно таки знати якусь 
іноземну мову. Адже ж не за кольором 
дзюрка міліціянти відрізняють туристів 
від місцевих!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

6-річний малюк Тимур, який прославився завдяки тому, що по-дитячому щиро вболівав за збірну 
України на Євро 2012 року, за два дні встиг стати не тільки зіркою інтернету, але і телебачення

«Помаранчева чума» сколихнула Харків – веселих голландських 
фанів міліціонери, у буквальному сенсі… осідлали

«Виродки та неадеквати»: ось так на всю країну обізвала 
газета «Московський Комсомолець» російських 

футболістів після вильоту збірної Росії з Євро-2012 

– У Львові народився і жив засновник руху «мазохізм» 
Захер-Мазох. Обов’язково знайдіть його пам’ятник. У 
цьому місті не можна відмовляти собі в каві і шоколаді – 
вони не поступаються кращим сортам світу... У Донецьку 
є цілий парк кованих фігур, а в Києві сувеніри купувати 
варто на Андріївському узвозі, – нахвалює Україну 
німецька газета «Express».


