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За крок від сенсації:
Втрачені розписи Євгена
Максимовича повернуться?

ЯК ОЖИВИТИ ЛЮДИНУ
13 стор.

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО СУДДІ

15 стор.

Під шаром старої штукатурки саме цими днями можуть
бути відкриті композиції, яким понад сто років. Колись вони
прикрашали інтер’єр кав’ярні «Габсбург» у Чернівцях

о

о

www.versii.cv.ua

8 стор.

ЗАГАДКОВА СМЕРТЬ
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абзац новин

Н

а Олімпіаду до Лондона поїдуть троє чернівчан. Головний
тренер збірної України зі стрільби з
лука оголосив склад збірної України
для участі в Олімпійських іграх, до
якого увійшли і дві чернівчанки – Лідія
Січеннікова та Тетяна Дорохова. Участь
в Олімпійських іграх візьме й чернівецька легкоатлетка Наталія Лупу.

Передплатний індекс

Версі ї

На житло для охоронців Януковича
витратили 27 млн. грн.

С

творять сервіс для виклику
екстрених служб глухонімими. На базі одного з інформаційних
центрів Чернівців діятиме телефонний номер, на який можна буде
надіслати смс-повідомлення. Черговий диспетчер зв’язуватиметься з
екстреними міськими службами.

У

Чернівцях запровадили електронні читацькі квитки. У Науковій
бібліотеці ЧНУ відбувається перереєстрація читацьких квитів зі звичайної
паперової на електронну форму. До
осені планують опрацювати більшу
частину із понад 16 тис. квитків.

П

ологовий будинок №2 по
вул. Рівненській закрили на
щорічний ремонт. Він триватиме
впродовж місяця. Заклад відчиниться 25 липня. Щомісяця у пологовому
будинку народжує близько 200 породіль. Тепер жінкам, що народжуватимуть у липні, доведеться звертатися до пологового будинку №1.

У

Чернівцях замість заводу побудують ще один торгово-розважальний центр. Компанія FIM
Consulting Plus надасть консультаційні
послуги з розробки концепції проекту
будівництва ТРЦ на території заводу «Кварц» по вул. Головна, 246.

С

кажена кішка покусала власника. Тварина вкусила господаря дорогою до ветлікарні. В
обласній лабораторії ветеринарної
медицини на основі лабораторних
висновків підтверджено її діагноз
– сказ. Кішка загинула. Господар
проходить відповідне лікування.

Н

а Буковині вже виплатили 8 млн.
грн. «радянських» вкладів.
За цей час актуалізувалися майже 20
тис. людей, а це – близько 40% усіх
вкладників області. Банкіри відзначають, що на відміну від 2008 року, люди
не поспішають забирати свої гроші.

П

очали діяти нові правила для
мобільних операторів. Відтепер
операторам заборонено нав’язувати
послуги або підключати їх автоматично.
Вони повинні вказувати час, протягом
якого тариф не змінюватиметься, а після
цього терміну зобов’язані попереджати
кожного абонента про зміну умов.

Н

а Гравітоні з’явився новий дитмайданчик. Ще місяць тому дітлахи,
які мешкають в будинках 251 та 251а по
вул. Руській, гралися на майданчику,
що був майже зруйнований. Старий
дитмайданчик повністю демонтували,
а на його місці встановили новий.

Ч

НУ відвідав заступник Посла Литви Марюс Януконіс. З
керівництвом університету він обговорив перспективи створення умов для
науковців, викладачів та студентів, які
бажають додатково вивчати балтістику.

Н

айстаршому дубові Буковини
майже 600 років. Росте дерево
у Хотинському районі. За документами лісничих, дубові висотою 21 метр
вже 535 років. Він входить до трійки
дерев-довгожителів Західної України.

Управління державної охорони за
результатами тендеру уклало угоду на
придбання квартир у Києві на загальну
суму в 26,99 млн. грн. Адреси та кількість
придбаних квартир не повідомляються. Середня вартість придбаного житла становить
близько 1 тис. дол. за квадратний метр.
Закупівля здійснена коштом дербюджету.
Як відомо, головні завдання УДО спрямовані на забезпечення безпеки Президента, вищих посадових осіб держави, а також
на охорону адміністративних будівель та

об’єктів органів державної влади. У сфері
відповідальності УДО – охорона глав іноземних держав, парламентів та урядів і
членів їхніх сімей, керівників міжнародних
організацій, які прибувають в Україну чи
перебувають на її території.
У травні 2012 Уряд розпочав реалізацію
програми «Доступне житло». Протягом
місяця іпотечні кредити за цією програмою
змогли отримати лише 40 сімей по всій
Україні.

Вл. інф.

Коньяк справді
може стати
напоєм королів

З вересня ставки акцизу на коньяк можуть
зрости на 70% – до 45,87 грн. за літр 100%-го
спирту. Відповідний проект закону, ініційований Кабміном, зареєстровано у Верховній
Раді 21 червня.
Згідно з чинним законодавством, до 1
січня 2013 року в Україні діє пільгова ставка на коньяк – 27 грн. за літр 100%-го спирту.
Водночас, інші алкогольні напої, вироблені шляхом перегонки виноградного вина або
вичавок винограду, які схожі з коньяком або безпосередньо конкурують з ним, обкладаються ставкою акцизу 45,87 грн. за літр 100-го спирту. На думку авторів законопроекту,
це суперечить низці міжнародних зобов’язань, узятих Україною.
Через пільгові ставки акцизу на коньяк державний бюджет України торік недоотримав близько 185 млн. грн.
Поетапне підвищення акцизу на коньяк передбачено також Податковим кодексом:
до 1 грудня 2011 року він становив 20 грн. за літр 100%-го спирту, з 1 січня 2012 по 1
січня 2013 року – 27 грн. за літр 100%-го спирту.

Вл. інф.

09584

за свій кошт, поїхали б подивитися.
Основною проблемою підготовки
«На крилах надії – 2012» пані Марія
вбачає недостатню взаємодію управління культури з організаціями інвалідів.
За роз’ясненням ми звернулися
до управління культури облдержадміністрації. Там нам повідомили, що,
згідно з затвердженим ще 2008 року
положенням, фестиваль проводиться у
два тури – на місцях та на рівні області.
Під час проведення відбіркових турів у
районах основне завдання – залучити
якомога більшу кількість людей з обмеженими фізичними можливостями,
які проживають на території району.
Управління культури, соціального захисту населення райдержадміністрацій
спільно з районними організаціями інвалідів займаються організацією районних
етапів, співпрацюючи з сільрадами, повідомляють про дату та час проведення
заходу, умови участі. В обласному ж етапі
участь беруть переможці районних турів.
За словами начальника управління культури ОДА Івана ПЕТРУСЯКА,
цьогорічна підготовка нічим не відрізняється від попередніх – алгоритм роботи
той самий: технічні питання вирішуються
в робочому порядку, а для спільного

погляд
Ігоря Буркута

За крок від сенсації:
Втрачені розписи
Євгена Максимовича
повернуться?

Порятунок від
ностальгії: Назад у
СРСР
Нерідко від літніх людей можна почути: «Хочу повернутися в Радянський Союз!». А у молоді досить популярними стали червоні футболки з
гербом СРСР. Мода підкреслює кардинальну зміну суспільних настроїв.
Назад прагнуть повертатися тоді, коли розчаровані у сучасному. Про
повернення говорять не високочолі інтелектуали з аналітичними здібностями – навіть не маючи жодних ілюзій щодо сучасної України, вони
розуміють: шляху назад немає. Ідеалізують же покійний СРСР пересічні
люди, яким нині незатишно і вони сумують за втраченим. Насамперед,
за системою соціального захисту, безкоштовною освітою та медициною,
а головне – за своєю вірою у щасливе майбутнє. Ідеалізовану картинку
світлого і радісного життя, створену могутньою пропагандистською машиною КПРС, вони досі вважають реальністю й не бажають її критично
переглянути.
Чимало старших людей любить фільм «Кубанські козаки», що вийшов
на екрани 1950 року. Після жахів війни та голоду 1946-47 рр. ця стрічка
повинна була переконати радянських громадян, що все найстрашніше
лишилося позаду, а країна вступає у прекрасний період свого розвитку.
Красива казка багатьом дала можливість відволіктися від життєвих труднощів, повірити у покращення життя найближчим часом. Нині функцію
психологічної розрядки від бід і жахів сучасного лихоліття бере на себе
ностальгійна туга за ідеалізованим минулим.
Дискутувати з жертвами ностальгії немає сенсу: їм це почуття дозволяє зберегти психічне здоров’я й остаточно не впасти у відчай. Вони
подумки поринають у власну юність, у світлий період надій та мрій. Які,
на жаль, не збулися, але залишили по собі теплі спогади. Погане тут одне
– ностальгійними настроями порядних людей намагаються скористатися
політикани, що переслідують брудні цілі. Двадцять років тому вони перехопили гасла незалежності, під прикриттям яких поділили колишню
загальнонародну власність, перетворившись на олігархів-мільярдерів.
Нині прагнуть зберегти й примножити награбоване, бо відчувають зміну суспільних настроїв, вкрай небезпечну для себе. Тому намагаються
осідлати популярні ностальгійні настрої й нещадно експлуатують тугу
простих людей за розвіяною вітрами історією радянських часів. Будь-яка
революція, навіть така дивна, як «Помаранчева», неминуче завершується
контрреволюцією та реакцією. Україна вступає нині у завершальну фазу
цього процесу.
Розчаруванню мільйонів у надіях, що не справдилися, хазяї сучасного
життя намагаються надати ностальгійного забарвлення. Скучили за СРСР?
От вам проект надання державного статусу російській мові! У мас-медіа
все ширше пропагується сталінська версія Великої Вітчизняної війни, а
ідейні нащадки бабусі–КПРС з кожним місяцем все голосніше розповідають казки про народовладдя, яке нібито існувало в Радянському Союзі.
«Повернемо державу народу!», – закликають вони, готуючись до виборів.
Хіба можна повернути те, чого не було? Краще боротися за виконання
діючої Конституції, яка називає народ «єдиним джерелом влади». Доки
правлячі олігархи ще не протягли інший варіант Основного Закону для
закріплення свого панування навічно. А бажання повернутися в СРСР
лише відволікає чесних людей від пекучих проблем сьогодення, тому грає
на руку правителям України, які стрімко втрачають опору в суспільстві.

обговорення проводиться засідання
оргкомітету.
Такий оргкомітет провели і днями.
На нього запросили й керівників громадських організацій інвалідів. Заради
справедливості зазначимо, що впродовж
години тривалості обговорення питань,
які стосуються проведення «На крилах
надії», п.Марія жодного зауваження
або пропозиції на загал не висловила.
Мабуть, все ж таки, якщо проблема є,
про неї варто говорити. Тим більше, коли
присутні всі відповідальні структури та
організації.
Микола Шкрібляк, який вже 5
років поспіль є членом журі з декоративно-ужиткового, образотворчого
мистецтва, переконаний, що відбором
учасників повинні займатися фахівці.
– Фестиваль все ж таки мистецький, і
його, як і будь-яку іншу справу, не можна
перетворювати на балаган. Для того,
щоби визначати кращих в тій чи іншій
номінації, потрібно на тому розумітися,
– каже він. – Звичайно, хотілося б відзначити всіх, проте фестиваль відбувається
на засадах конкурсу, тобто перемагають
у ньому справді найкращі – ті, які пропонують глядачеві оригінальне, цікаве,
підготоване на відповідному рівні.
До фестивалю залишається кілька
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Хто обрізає крила фестивалю «На крилах надії»?

До редакції звернулася голова
обласної Асамблеї інвалідів Марія Кирилюк. Жінка обурена цьогорічною
підготовкою обласного благодійного
фестивалю народної творчості «На
крилах надії» для людей з обмеженими
фізичними можливостями, який відбудеться вже вп’яте 6 липня у Центральному парку культури і відпочинку ім.
Т.Шевченка.
– Останнім часом під час організації
фестивалю про громадські організації
управління культури ніби забуває: без
нас зібралися в квітні, прийняли якісь
рішення, а про проведення фестивалю
я та керівники інших громадських
організацій почули по радіо, – каже
пані Марія. – Дивно, що той захід, який
проводиться для нас, організовується
без нас.
Марію Кирилюк також дивує те,
що під час проведення відбіркових
турів фестивалю в районах області її та
представників низки інших обласних
організацій туди не запросили.
– Це не фестиваль. Чиновникам
просто треба покласти галочку, – переконана голова Асамблеї. – Якби нас,
керівників товариств, попередили про
дати та час проведення відбіркових
турів у районах, ми обов’язково, навіть

Передплатний індекс 09584

тижнів. Підготовка триває. Серед запланованих заходів – виставка виробів
декоративно-ужиткового мистецтва та
народних ремесел «Барви життя», експозиція книжкової виставки «Сходинки
творчості» та літературно-музична вітальня «У творчості дух мій і крила для
злету». Завершиться фестиваль галаконцертом «Акорди надій», визначенням переможців у різних номінаціях
для їх участі у Всеукраїнському фестивалі «Барви життя» та нагородженням
учасників.
У щорічному благодійному
фестивалі народної творчості «На крилах надії» беруть
участь люди з обмеженими
фізичними можливостями віком від 17 років, аматорські колективи та окремі виконавці.
Вони мають змогу продемонструвати свої таланти у жанрах
авторської пісні та вокалу,
хореографії, декламування,
театральної та літературної
творчості, декоративно-прикладного образотворчого та
кіно-, фото-, відеомистецтва.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

На Буковині можна
купатися тільки на 9
пляжах

Державна санепідемслужба
надала дозволи на експлуатацію 9
пляжів на Буковині, – повідомляє
обласна СЕС. Це – Чернівецький
міський пляж, пляжі на базах відпочинку «Аква плюс» – с. Кам’яна,
«Берег любові» – с. Бобівці, що
на Сторожинеччині, ВАТ «Дністровська ГАЕС» – с. Ломачинці
Сокирянського району, «Сонячна
долина» – с. Бояни Новоселицького району, ставки «Рутка» – с.
В. Кучурів на Сторожинеччині
та с. Коровія Глибоцького р-ну,
комплекс «Тиша» – с. Магала та
«Мілена» – с. Рідківці Новоселицького району.

Партія «Громадянська позиція»
Гриценка увійшла до Об’єднаної
опозиції

Під шаром старої штукатурки саме
цими днями можуть бути відкриті
композиції, яким понад сто років.
Колись вони прикрашали інтер’єр
кав’ярні «Габсбург» у Чернівцях.
Реконструкція та капітальний ремонт, що проводяться нині на першому поверсі будівлі Національного
банку у Чернівцях – він зручно розташувався на Центральній площі міста – може призвести до сенсації. Річ у
тім, що під шаром старої штукатурки криються розписи,
яким понад сто років. Виконав їх відомий чернівецький
живописець Євген Максимович. Цього року виповнюються 155 років від дня його народження.
Будинок було зведено 1898 року. За австрійських
часів тут знаходилась відома й модна у Чернівцях
кав’ярня «Габсбург». Її інтер’єри були розписані талановитим чернівецьким митцем, головним художником
Резиденції буковинських митрополитів Євгеном Максимовичем (1857-1928).
На 1 сторінці – репродукції чернівецьких поштівок
початку ХХ століття: кав’ярня «Габсбург» та інтер’єри
й композиції настінних розписів художника Євгена
Максимовича (1898).
На поштівці (фото) з інтер’єром кафе вглибині
ліворуч за двома колонами видно одну з композицій
настінних розписів. Ще саме у тій кав’ярні була жіноча
перукарня (Damensalon), в якій також були його розписи. Їх видно на стіні перукарні вгорі справа.
Принагідно хочу подякувати користувачам інтернету, які у різний час розмістили репродукції цих поштівок
у мережі і таким чином надали можливість ознайомитися
з творами чернівецького митця всім охочим.

Тетяна ДУГАЄВА, мистецтвознавець

Уже підписаний документ про принципи
входження партії «Громадянська позиція»
Анатолія Гриценка до складу Об’єднаної опозиції. Ними передбачено, що партії, які увійшли до Об’єднаної опозиції, формують спільну програму дій для побудови незалежної
держави на основі європейських цінностей.
Олександр Турчинов, Арсеній Яценюк і
Анатолій Гриценко заявляють, що на момент
об’єднання партій вони не мають зобов’язань,
які б обмежували їх у реалізації спільної програми дій, ні перед владою, ні перед спонсорами партій. Кожен кандидат від опозиції ще
до з’їзду в письмовому вигляді зобов’язується,
що, ставши депутатом, за жодних умов не
залишить фракцію і не погодиться на жодну
кадрову пропозицію від влади всупереч рішенню ради Об’єднаної опозиції.
За словами лідерів Об’єднаної опозиції,
вона вийшла на завершальний етап форму-

вання. Проте вони не виключають, що приєднання інших партій до Об’єднаної опозиції
можливе.
Як відзначив голова обласної організації «Громадянська позиція» Микола
МАЛЯРЧУК, рішення про входження до
Об’єднаної опозиції було прийняте партією,
зважаючи на абсолютно об’єктивні чинники.
Зокрема, у разі, якщо на виборах партія не
набирає 5% голосів, вона не потрапляє до
Верховної Ради. Щоби підвищити ймовірність
проходження по мажоритарним округам, не
розпорошувати голоси, забезпечити ефективне протистояння діючій владі і діяти проти
неї єдиним фронтом, «Громадянська позиція»
Гриценка увійшла до Об’єднаної опозиції.
– Це дасть можливість не програти у виборах, а ефективно побороти існуючий владний
режим, – резюмував Микола Малярчук.

Вл. інф.

З боксерського рингу – до Верховної Ради
Саме такою є мета на
найближчі декілька місяців
відомого українського
спортсмена та політика
Віталія Кличка. Про те, з чим
його політична сила йде на
вибори, лідер партії «УДАР»
розповів під час свого візиту
на Буковину.

Віталій Кличко одразу ж зауважив,
що його партія іде на вибори окремо. А
об’єднуватися у рамках створення демократичної опозиції з іншими політичними силами
Кличко планує вже у стінах парламенту.
– Ми точно не будемо об’єднуватися з
тими, хто нині перетворив Верховну Раду на

філіал Адміністрації Президента – Партією
Регіонів та її сателітами.
Щоправда, кремезний політик не зміг
пояснити, як відбуватиметься взаємодія
з іншими опозиційними партіями під час
виборчого періоду. І чи не призведе розпорошення сил до взаємного поборювання та,
як наслідок поразки демократів.
Так само Віталій Кличко уникнув відповіді на питання про те, що у нашій області
чимало політичних перебіжчиків із БЮТ шукають прихистку в його партії, обмежившись
загальною фразою, що його партія будується
за новим типом.
Водночас Віталій Кличко зауважив, що
прірва між Україною та іншими постсоціалістичними країнами стає все більшою, і його
партія йде до парламенту, щоби цю прірву
подолати.

Сергій СОСНОВСЬКИЙ
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кримінал

П

роти лікаря тубдиспансеру порушили
кримінальну справу за вбивство з необережності. Працівники міліції встановили, що
на території міського туберкульозного диспансеру по вул.Максимовича, 6 між 53-річним двірником диспансеру та 37-річним лікарем обласного
туберкульозного диспансеру виник конфлікт.
Під час суперечки лікар відштовхнув потерпілого від себе. Той впав, вдарившись головою об
асфальтно-бетонне покриття доріжки. Згодом
травмований чоловік помер. Триває слідство.

Б

уковинець пограбував двох іноземних студентів. До семи років ув’язнення
засуджено 20-річного жителя Сторожинеччини, який, перебуваючи у стані алкогольного
сп’яніння, у Чернівцях перестрів двох студентів-іноземців Буковинської державної медичної
академії і відібрав у них мобільні телефони
вартістю у 2156 грн., 200 грн., 580 рупій, 100
російських рублів та 10 арабських дирхамів.

К

ерівник медпункту привласнювала
пенсії недієздатних громадян. Кримінальну справу порушено стосовно керівника медичного пункту Нижньостанівецького
психоневрологічного будинку-інтернату, що на
Кіцманщині. Встановлено, що вона, зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи, що
10 мешканців психоневрологічного будинкуінтернату, які визнані судом недієздатними і їм
не призначено опікунів, не можуть на власний
розсуд використовувати кошти у вигляді пенсій
і соціальних допомог, отримала протягом 2010
– червня 2011 року ці кошти в сумі понад 24
тис. грн. та використала їх на власні потреби.

Б

уковинець обікрав власницю супермаркету на 100 тис. дол. Серед білого дня
26-річний житель Новоселиччини проник до
приватного особняка по вул. Заводській обласного центру і викрав значну кількість найрізноманітнішого майна господарки – підприємця,
власниці сучасного супер-маркету. Зокрема,
поцупив 500 євро, майже 30 золотих та срібних
монет і злитків, майже п’ять десятків прикрас із
золота, три мобільних телефони, два годинники заморських майстрів і багато-багато інших.
Слідчі підрахували, що непрошений «гість»
наніс потерпілій збитки у сумі 783 745 грн.

Н

а Буковині інтернет-провайдер «ставив
палиці в колеса» конкуренту. Співробітники СБУ області встановили, що впродовж
першого півріччя цього року підприємець –
директор фірми, яка надає послуги доступу до
Інтернету, з комерційною метою експлуатував
незареєстрований приймально-передавальний
електронний засіб на частоті сигналу, виділеного для іншої фірми-оператора. Це призвело
до часткового періодичного спотворення і блокування інформації в телекомунікаційній мережі
конкурента та вплинуло на якість і цілісність
передачі даних при здійсненні ретрансляції
сигналу між базовим та абонентськими пристроями легального Інтернет-провайдера.

Оздоровча кампанія на Буковині – в полі зору прокурорів
Про це повідомила Наталія БРЕСЛАВСЬКА, старший
прокурор прокуратури Чернівецької області з питань
захисту прав і свобод дітей.

Контроль з боку
управлінь ОДА
шкутильгає

Чому раптом така увага з боку прокуратури? Справа в тім, що після торішніх масових отруєнь дітей влітку
в закладах відпочинку, цьогоріч, за
словами Уповноваженого Президента
України з прав дитини Юрія Павленка,
за кожен такий випадок особисто відповідає голова облдержадміністрації
та санітарний лікар, який поставив свій
підпис. А контроль має здійснювати обласна прокуратура.
За словами п. Бреславської, органи

прокуратури Чернівецької області завершили перевірки стану додержання
органами виконавчої влади та місцевого
самоврядування вимог законодавства
щодо оздоровлення й відпочинку дітей. І хоч кількість таборів та кошти, які
планується виділити на оздоровчу кампанію з обласного й місцевих бюджетів
цьогоріч збільшилися у порівнянні з
минулими роками, безпосередньо в
організації процесу виявлені суттєві
порушення.
Так, через те, що немає належного
контролю з боку органів освіти, деякі
пришкільні табори розпочали свою
роботу за відсутності актів готовності,

а приймання дітей здійснювалося
без медичної довідки встановленого
зразка та за відсутності заяв батьків.
Прокурори Сокирянського, Сторожинецького, Глибоцького, Хотинського
районів та м. Чернівці встановили у
таких закладах і низку санітарно-епідеміологічних порушень в організації
харчування дітей. Зокрема, де-інде
виявлені продукти без відповідних
документів, що мають посвідчувати їх
якість та походження.

Для кого «Артек» і
«Молода гвардія»?

Численними є ще порушення з боку
обласного управління та районних
відділів сім’ї, молоді та спорту під час
підбору та відправлення дітей на оздоровлення до МДУ «Артек» та ДП УДЦ
«Молода гвардія». Так, у Сокирянському і Кіцманському районах до згаданих

таборів направляються діти, в яких
відсутні документи, що підтверджують
підстави для оздоровлення – посвідчують інвалідність дитини, перебування її
на диспансерному обліку або свідчать
про те, що дитина є обдарованою тощо.

Перевірили атракціони

Враховуючи, що нерідко небезпеку
для дітей становлять атракціони в місцях масового відпочинку, прокурори із
залученням спеціалістів Держгірпромнагляду, СЕС та Держтехногенбезпеки
організували перевірки правомірності
їх розміщення та функціонування. За
прокурорського втручання до усунення порушень було призупинено
експлуатацію трьох надувних атракціонів у парках та кількох розважальних
автоматів у деяких торгових центрах
Чернівців.

Більшість дитячих
майданчиків – і не
майданчики!

Прокурори перевірили також дитячі
майданчики, що перебувають на балансі житлово-комунальних господарств. У
Сокирянському, Хотинському районах
та в Чернівцях, наприклад, встановили,
що окремі дитячі майданчики не введені
в експлуатацію. Та й більшість дитячих
майданчиків перебувають у неналежному технічному стані, а відповідальні
за їхнє збереження особи не виконують
свої обов’язки.
Всього на усунення виявлених у
ході перевірок порушень міськрайпрокурорами внесено 20 подань, порушено
2 дисциплінарних провадження.

За матеріалами обласної
прокуратури
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Спецпідрозділ особливого призначення
«Жодного удару не завдали, а я вже стою в
наручниках», – зізнавалися ті, кого «брав» спецпідрозділ
фізичного захисту управління податкової міліції ДПС в
Чернівецькій області, якому нині виповнюється 15 років.

Про свою діяльність вони зайве
не балакають. Їхня робота постійно
вимагає виваженості, уважності, доброї фізичної підготовки, моральної
і психологічної стійкості, а для цього
– щоденних оперативно-тактичних
тренувань, лекцій, виснажливих годин
занять у спортзалі. Вони забезпечують
можливість податковим інспекторам
виконувати свою роботу, а також відповідальні за їхнє здоров’я і життя. І нерідко задля цього ризикують власним…

структура показала, що тепер норма
закону – основне, чим керуватимуться
надалі. Разом з тим, саме ті погоджені дії
співробітників дали підстави керівництву податкової служби та податкової
міліції області впевнитися у тому, що
створений підрозділ є одним із клю-

Вдарити кулаком в обличчя – найлегше,
але значно складніше натиснути пальцем певну точку на тілі людини, щоби
вона зрозуміла: підходити ближче, ніж
на три метри, не варто.

Дружні стосунки
поза роботою –
запорука злагодженої
командної роботи

– Для утримання здорової моральної атмосфери в колективі ми підтримуємо дружні стосунки не тільки
з працівниками, а й із членами їхніх

колишніх працівників відділу фізичного
захисту поїхали закордон і працюють тілоохоронцями в Америці, Англії, Москві.
– Моя робота мені дуже подобається, зокрема й тому, що це постійне
спілкування з молоддю, яке не дає можливості старіти ні морально, ні фізично –
треба тримати себе в тонусі, – зізнається
Гліб Зеленін.
А ще цей підрозділ є обличчям податкової служби, бо саме вони – у відеороликах, публікаціях, світлинах. Тому
ці хлопці вміють триматися, знають,
що і як сказати. Постійний контакт з
підприємцями, працівниками інспекції

…Буває і як у кіношному
бойовику…

Фахівцям відділу фіззахисту свої
навички, знання та вміння часто доводиться застосовувати й на практиці.
І тоді спокійний робочий день може
стати подібним на один із бойовиків,
які показують по телевізору. Люди в
камуфляжах і масках, зі зброєю, які
готові до будь-яких непередбачуваних
обставин, навіть тих, що будуть загрожувати їхньому життю… кадри з фільму
у жанрі «екшн»… За лічені хвилини вони
проводять чітко розплановану операцію
і затримують потенційних злочинців.
– Наприкінці 90-х, коли процвітав
бандитизм, рекет, а владні верхівки у
законі прикривали тих, хто був поза
законом, інспектори податкової пішли
на перевірку однієї з торгових точок
на Калинівському ринку і повернулися
звідти ні з чим – до перевірки їх просто
не допустили, – згадує Гліб Зеленін,
начальник з першого дня створення спецпідрозділу фізичного захисту
управління податкової міліції Державної
податкової служби в Чернівецькій області. – Тоді на місце події виїхав відділ
фізичного захисту – ще абсолютно нова
на той час структура, про яку мало-хто
чув і знав. На «точці» представників
спецпідрозділу зустріли спортивні,
треновані молоді люди, готові не на
словах, а на ділі продемонструвати свою
фізичну силу. Проте, побачивши бійців
відділу фіззахисту – також тренованих,
та ще й у формі, тобто наділених відповідними повноваженнями, – зрозуміли:
у цій ситуації можливість фізичного
впливу податківців не лякає. Тоді ділки
зателефонували до однієї з правоохоронних структур, яка їх прикривала.
Ті приїхали, поговорили. Один із їхніх
представників мене впізнав, бо я й раніше працював у силових структурах. Він
і пояснив тим представникам Калинки,
які їх туди запросили, що я – людина
принципу, і розмовляти далі просто беззмістовно, – розповідає Зеленін.
На той час Гліб Зеленін уже був суддею з карате, і хлопці-спортсмени, які
стояли «по той бік барикад», також його
впізнали й відмовилися брати участь
у тих «перемовинах» далі. Ділкам на
ринку не залишалося нічого іншого, як
заплатити всі штрафи, навести лад у
документах та перейти на легальну діяльність, відкривши вже офіційно іншу
торгову точку. Після цього весь ринок
визнав, що коли «плямисті» змусили
«цих» усе заплатити, то їм тим більше
немає сенсу опиратися, – згадує начальник спецпідрозділу. Тоді торговці
масово пішли в податкову інспекцію
офіційно ставати на облік.
Це був ключовий, переломний момент – якщо досі люди, яким нібито все
можна, звикли вирішувати питання за
допомогою впливових осіб, незважаючи
на чини і ранги перевірників, то нова

чових у становленні податкової міліції
зокрема та податкової служби загалом.
За 15 років діяльності хлопці з відділу фізичного захисту ДПА вдягали
маски тільки тричі, і то – тільки там, де
були певні, що їм чинитимуть фізичний
опір, а, можливо, й стрілятимуть. Вони
одягали маски не для того, щоби налякати, а з тим, аби забезпечити безпеку
собі і своїм сім’ям.

Силу потрібно
застосувати грамотно

Начальник спецпідрозділу каже, що
чи не найважливіше в їхньому колективі – людський фактор. Бо ж упевненим
в успіхові того, що робиш, можна бути
тільки тоді, коли знаєш, хто стоїть у тебе
за спиною.
Люди, які не знають специфіки
їхньої роботи, вважають, що «вони
нічого не роблять, тільки до спортзалу
й ходять». Та коли людина приходить з
такими думками влаштовуватися на роботу, виявляється, що не все так просто:
треба скласти нормативи, які звичайна
людина, навіть добре розвинута фізично, без спеціальної підготовки скласти
не може.
– Іноді буває, що приходять хлопці
– професійні борці, боксери. Але цього
недостатньо, щоби працювати тут, –
зауважує пан Гліб. – Коли ми виходимо
на об’єкт, не маємо права застосувати
ті бійцівські або боксерські прийоми,
які б зумовили перелом щелепи, руки
чи ребер – треба вміти за необхідності
спрацювати настільки філігранно, щоби
людина за секунду, не постраждавши,
не могла ворухнутися.
І таких нюансів у роботі відділу
фіззахисту безліч. Бо й справді, підготованому бійцю схопити і зламати
руку людини легко, а зробити так, щоби
фізично не нашкодити людині, проте,
щоби вона відмовилася від своїх неправомірних намірів – значно складніше.

родин – дружинами, батьками – буваємо
вдома, спілкуємося, – каже начальник
спецпідрозділу.
Буває навіть так, що кремезні мужні чоловіки, які за певними характеристиками не підійшли для роботи
в спецпідрозділі, але вже пробули в
колективі певний час, йдуть з нього зі
сльозами в очах – настільки комфортно
працюється.
– Будь-які проблемні ситуації
по роботі, якщо вони трапляються,
обов’язково обговорюємо: що спричинило, які були недоліки, як треба було
вчинити, – каже Зеленін. – Вважається,

що, коли операція проведена без жодного пострілу, значить – це найкраща
операція. У нас же успішно проведена
операція – це коли ми змогли обмежитися словесно без фізичного впливу.
У цього колективу є й ще одна особливість – він постійно омолоджується.
Бо ж, оскільки відділ фіззахисту – резерв податкової міліції України, то сюди
приходять молоді 20-річні хлопці, далі
йдуть здобувати вищу освіту, а через
5-7 років – на оперативні роботи, бо
ж за час перебування в спецпідрозділі
досконало вивчають усю внутрішню
податкову «кухню». До речі, багато з

дає поштовх до розвитку й самовдосконалення, бо робота вимагає знань
нормативної та правової бази.
Власне, голова на плечах і висока
фізична підготовка – це одні з основних вимог до кандидатів на роботу у
спецпідрозділі.
– Поєднання обох цих факторів –
велика рідкість. Коли у 1997 році ми
проводили перший відбір, із 70 претендентів пройшла тільки десята частина,
– каже полковник податкової міліції
Гліб Зеленін.
Щоби не помилитися у виборі бійця,
спецпідрозділ тісно контактує з психо-

логами УМВС при поліклініці, значна
увага приділяється тому, яку оцінку
вони дають людині за підсумками тестування. І результат такого жорсткого
відбору дається взнаки: за 15 років в
області не було жодної надзвичайної
події, яку б зумовили дії працівників
відділу фізичного захисту.
– Специфіка нашої роботи в тому,
що ми завжди працюємо на випередження – перш, ніж прийти на ту чи іншу
фірму, продумуємо дії на 10 кроків
уперед, бо на підприємствах є свої
фахівці-юристи, фахівці-економісти,
і нам треба діяти так, щоби упередити

будь-які негативні обставини стосовно інспекторів ДПС, – розповідає начальник відділу фіззахисту. – І саме
фахівці спецпідрозділу фізичного захисту беруть на себе перший удар – той
негатив, який спрямовують підприємці
на перевіряючих. Одна з психологічних
характеристик невдоволеної людини – її
реакція на службовця в погонах. Ми,
спілкуючись з працівниками фірми, що
перевіряється, так би мовити, понижуємо градус атмосфери, що виникла. Тоді
вже наш інспектор спокійно виконує
свою роботу.

Сильні люди
не люблять…
безпорадності

Один із основних принципів керівника спецпідрозділу та його бійців:
не приносити емоції з роботи додому і
навпаки. Навіщо завдавати переживань
люблячим людям? Гліб Зеленін переконаний, що ділитися треба виключно
позитивом.
– Щоби не мати вдома задуманого і
заклопотаного вигляду, робочі моменти
намагаюся вирішувати впродовж дня і
завершувати почате, – каже начальник
відділу фіззахисту. – Ще служба в армії
та моя попередня робота виробили в
моїй родині звичку не ставити зайвих запитань. Тому в цьому плані мені простіше. Не на всі ж питання, які стосуються
служби, можна відповісти…
Графік у керівника спецпідрозділу
фізичного захисту динамічний: щоранку о шостій – підйом, о восьмій – вже
на роботі. Якщо вдається відпочити, то
найпростіше для пана Гліба – холодний
душ, якщо ж з’являється трохи більше
часу – читання, виїзд на природу.
– Робота настільки специфічна,
що нею починаєш жити: якщо читаю
книги, то вони конкретного напрямку, якщо дивлюся інтернет, то шукаю
якісь новинки, які можна було б використати в професійній діяльності,
– каже Гліб.
…Коли хвилюється звичайна людина – нічого дивного, бо ж хвилювання
притаманне всім. Але чути про те, що
людину, сильну тілом та духом, виважену у словах та вчинках, також
може щось вивести зі стану внутрішньої
рівноваги – щонайменше, незвично.
Гліба Зеленіна – чоловіка сильного
характеру та неабияких фізичних можливостей – примушує хвилюватися…
безпорадність.
– Ситуація, в якій від тебе нічого
не залежить, «дістає»: ти зробив якісь
кроки і треба чекати на результат, – говорить начальник відділу фіззахисту. –
А від нашої роботи в багатьох випадках
залежить життя людини і перед тим, як
зробити цей крок, ти повинен добре
продумати його наслідки.
Проте працівники спецпідрозділу
завжди знають, що роблять – така в них
робота. Навіть ті, хто порушив закон,
визнають професійність цих бійців.
– Я ніколи не дозволяв ані собі, ані
своїм підлеглим перевищувати повноваження, – каже Гліб Зеленін. – Під
час затримань люди – майстри спорту,
які могли б дати серйозний опір міліціянтам-податківцям, уже у машині
після затримання визнавали: «Торік
мене брала інша структура, і вони мене
били 15 хвилин, а тут я навіть не встиг
зрозуміти, що сталося – жодного удару
не завдали, а я вже стою в наручниках.
Мабуть, коли людина, на яку надягли наручники, дякує за те, що це
зроблено грамотно, професійно, без
жодного удару, образ і принижень, це і
є ще одним, переконливим, показником
фаховості.
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На Буковині
відбудеться ІІ
Міжнародний
фестиваль
вуличних оркестрів

30 червня з 12 до 14 год. відбудеться ІІ-й
Міжнародний фестиваль вуличних оркестрів. У
ньому візьмуть участь оркестр «Діксібенд» Центрального міського палацу культури Чернівців, а
також гості з Румунії – духові оркестри та фольклорні колективи з Ясського, Ботошанського та
Сучавського повітів.
Фестивальна хода о 12 год. пройде з Центральної площі вулицею О. Кобилянської. Концерт оркестрів відбудеться навпроти Німецького
Дому, що на вул. О. Кобилянської.

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»
Великий зал: «Прометей»: 12.40, 16.50, 21.00; 12.10, 15.50, 19.30, 21.20; «Мадагаскар 3»: 10.40, 15.00, 19.10.
Малий зал: «Мистецтво кохати»: 17.40; «Заручники РОКу»: 16.10, 19.20; «Учитель
на заміну»: 14.10, 20.50.
ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ
Великий зал: «Відважна 3D»: 12.00, 17.30; «Мадагаскар 3»: 13.50; «Президент
Лінкольн. Мисливець на вампірів» 3D: 15.30, 19.20, 21.20.
Малий зал: «Супер Майк»: 12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10.
Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого майна (предмету іпотеки)
: ЛОТ № 1 – житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудами, загальною площею 190,20кв.м., який знаходиться за адресою: м.
Чернівці, вул .Каштанова, 117 та є власністю Баланчук Галини Василівни (м. Чернівці, вул. Каштанова, 117 інд. код 2524610647). Житловий будинок
літ.А, загальною площею 160,20кв.м. житловою 114,20кв.м складається з : 7 кімнат, кухня, ванна, 4 коридори. сарай літ.Б, цегла, сарай літ.В, цегла,
вбиральня літ.Г, цегла, навіс літ.Д, дерево, гараж літ.Е, дерево, сарай літ.Ж, дерево, сарай літ.З, дерево, сарай літ.П, дерево, вигрібна яма 1, бетон,
огорожа 2-3, дерево. Земельна ділянка на якій розташоване майно, перебуває в державній власності та знаходиться в розпорядженні Чернівецької
міської ради. Майно належить боржнику на підставі рішення суду. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 579 621,60 грн. (без ПДВ) (договір
№ 2612012 від 06.03.12).Гарантійний внесок – 28981,08 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: АКІБ
«УкрСиббанк», м. Чернівці, вул. Головна, 119, код 09807750.ЛОТ № 2 – нежиле приміщення (магазин продовольчих товарів) загальною площею
49,20кв.м., що знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Ю. Гагаріна, 31 та є власністю Чебана Сергія Анатолійовича (м. Чернівці, вул.Ю. Гагаріна,
31 кв.4, інд.код. 3075109471). Нежиле приміщення загальною площею – 49,20кв.м складається з: коридор, вбиральня, торгівельний зал, кімната
персоналу, торгівельний зал, комора. Основна площа – 39,6кв.м, підсобна – 9,6кв.м. Фундамент – бетонний, стіни, перегородки – цегляні, оштукатурені, облицювання стін керамічною плиткою, перекриття – деревяні оштукатурені, дах, покрівля – деревяний, шифер, підлога – керамічна плитка,
вікна – металопластикові, встановленні ролети, двері – металопластикові, деревяні, оздоблення – облицювання керамічною плиткою, штукатурка,
сходи – бетонні, оздобленні керамічною плиткою, замощення із тротуарної плитки. Опалення – автономне, в наявності – газопостачання, водопостачання, каналізація, електрообладнання. Технічний стан об’єкта – добрий. Майно належить боржнику на підставі свідоцтва про право власності
на нерухоме майно ЯЯЯ №591215 від 06.12.2006р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 321002,50 грн. (без ПДВ) (договір № 2612002від
28.02.12)Гарантійний внесок – 16050,12 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ВАТ КБ «Надра»,
вул. Червоноармійська,54 ЄДРПОУ 26311045.ЛОТ № 3 – Однокімнатна квартира малосімейного типу загальною площею 22,70 кв.м. на п’ятому поверсі цегляного житлового будинку. Квартира розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Комарова, 9/62.,та належить Юрбаш Ганни Михайлівни (с.
Валява, Кіцманського р-ну Чернівецької обл. , код 2140013422). Квартира складається з 1-ї кімнати – 11,10кв.м, кухні площею – 5,70кв.м, ванної
кімнати площею – 2,50кв.м, коридору – 2,00кв.м, комори – 0,30кв.м, квартира обладнана балконом – 3,70/1,10кв.м, висота приміщень – 2,50кв.м.
Матеріал зовнішніх стін – цегла, матеріали перекрить – залізобетон, в наявності центральне водопостачання та водовідведення, газопостачання,
опалення центральне, електроосвітлення. Технічний стан квартири характеризується як добрий. Майно належить боржнику на підставі Договору
купівлі-продажу серії АБН №590056 від 18.08.2000р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 131 937,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612071від
20.06.12).Гарантійний внесок – 6596,85 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «ЕРСТЕ БАНК», м.
Чернівці, вул. Червоноармійська, 160.ЛОТ № 4 - Двоповерховий цегляний з цокольним поверхом житловий будинок загальною площею 468,00 кв.м.,
що розташований за адресою: м. Чернівці, вул. Новокиселівська, 1, та належить Гаврилець Л.І. (м. Чернівці, вул. Каштанова, 83А, код 2168425347).
Будинок складається з двох поверхів та цокольний поверх. Матеріали стін – цегла, перекриття залізобетонне, дах – дерев’яний, покриття – метало
черепиця, підлога – бетонні стяжки, двері та вікна – дерев’яні, стіни поштукатурені, прошпакльовані. В наявності – водопостачання, газопостачання,
електроосвітлення. Будинок складається з дев’яти кімнат. Земельна ділянка площею – 0,1га перебуває в державній власності. Будинок розташований
в периферійній частині міста в районні індивідуальної малоповерхової житлової забудови. Майно належить боржнику на підставі свідоцтва про право
власності серії САА № 354138 від 06.12.2004р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 1101491,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612072від
20.06.12).Гарантійний внесок – 55074,55 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: ПАТ «Укрсоцбанк»,
м. Чернівці, вул. Міцкевича, 2.По лотам 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 16 липня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м.Чернівці, вул. Кишинівська,
2А Остаточний термін подачі заяв 16 липня 2012 р. до 09:00 год. Остаточна оплата за придбаний об›єкт лот № 1, лот №4 здійснюється протягом десяти
банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок р/р 37318002002203
в УДК в Чернівецькій області МФО 856135, ЄДРПОУ 35029458одержувач: Садгірський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.Остаточна
оплата за придбаний об›єкт лот № 2, лот №3 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних
торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач:
Шевченківський ВДВС Чернівецького міського 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

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 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 М/ф.
06.30 Формула кохання. М.
Шуфутинський, ч. 1.
07.20 Формула кохання. М.
Шуфутинський, ч. 2.
07.45 Ера бiзнесу.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.15,12.20,13.10 Погода.
09.20 Щоденник ДПКЄ-2012.
09.30 Кубок свiту з футболу
2014. Щоденник ФIФА.
09.55 Олiмпiйським курсом.
10.10 Агро-News.
10.25 «Легко бути жiнкою».
11.20 Шеф-кухар країни.
12.10,18.40,21.25 Дiловий свiт.
12.30 Темний силует.
12.40 Вiкно до Америки.
13.15 Х/ф «П`ятеро з неба».
14.50 Euronews.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.00,18.20 Новини.
15.10 Футбол. ЧЄ-2012. Фiнал.
17.05 Ми - патрiоти.
18.55 Наше Євро. Пiдсумки.
20.55 Плюс-мiнус.
21.30 Смiшний та ще смiшнiший.
21.55,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда
удачi.
ТРК «Ера».
23.20 Пiдсумки.
23.30 Спорт.
23.35 Погода.
23.40 Вiд першої особи.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20,03.25 Новини.
01.25 Футбол. ЧЄ-2012. Фiнал.
03.50 Запам`ятай.
04.00 Караоке для дорослих.
04.50 Д/ф «Володарi рису».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.05 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00
«Цiлковите
перевтiлення».
10.55 Мелодрама «Самотня
жiнка з дитиною».
13.00 Мелодрама «Стежка
вздовж рiчки».
16.55,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15,05.00 «Територiя об-
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ману».
21.20 Х/ф «Легенда Зорро».
00.20,02.45 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.55 Х/ф «Навiки твiй». (3).
03.10 Комедiя «Дуже дурне
кiно». (2).
IНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35
«Ранок з Iнтером».
07.00,07.30,08.00,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
08.30 Спорт в Подробицях.
09.10,12.35 Т/с «Лжесвiдок».
13.30 Д/с «Детективи».
14.15 «Судовi справи».
15.10 «Серце пiдкаже».
16.15 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Фарфорове весiлля».
(2).
23.35 Х/ф «Громадянка начальниця». (2).
01.40 Д/ф «Тi, що впали з небес».
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 Х/ф «Доля. Маршал Баграмян. Любов на лiнiї вогню».
03.50 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
05.30 Служба розшуку дiтей.
05.35,06.25,01.55,02.50 Погода.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,00.55
Спорт.
06.35,12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.25 Факти.
09.30 Надзвичайнi новини з К.
Стогнiєм.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих лiхтарiв. Менти 8».
13.15 Х/ф «Подорож до центру
Землi».
1 5 . 2 5 Т / с « П р о к ур о р с ь к а
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25,01.00 Надзвичайнi новини.
20.10 Т/с «Морськi дияволи».
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45,02.55 Свобода слова.
02.00 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
Профiлактика.
14.00 Програма передач.
14.05,17.20,17.50,22.35,22.55,
23.50,00.35,02.50,03.30,04.30

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ»
«Відважна» 3D: 10.00, 14.00, 18.00; «Президент Лінкольн. Мисливець на вампірів» 3D: 12.00, 16.00, 20.00, 22.00.
ОРГАННИЙ ЗАЛ
23 червня, 18.30: концерт органної музики. Соліст – Віктор Білла.
ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ
Орнаментальне мистецтво Буковини кін. ХІХ – ХХ ст.
Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
Виставка живопису «Корифеї українського мистецтва» (з дирекції художніх виставок України).
Виставка творів О. Криворучка з фондів ЧХМ (до 70-річчя від дня народження).
Відкриття 5 липня о 15.00.
Фотовиставка «Дотик», присвячена режисеру С. Параджанову.
Виставка живопису Ю. Кирилюка (пам’яті художника).
ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
1 липня, 12.00: «Пригоди малого Вовчика».

понеділок
понеділок

2 липня

«Погода».
14.20 «5 елемент».
15.00,16.00,17.00,18.00,19.00,
20.00,21.00,23.00,03.00,05.00
«Час новин».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
18.50,23.35,00.30,03.25,04.25
«Час спорту».
19.20 «Iнвест-час».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15
«Час. Пiдсумки дня».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Податковий щоденник».
22.25,23.20,00.15,03.15,04.15
«Бiзнес-час».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
23.45,00.40,02.55,03.35,04.35
«Огляд преси».
ТВА
6.00, 7.40, 5.00 Про казки
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, 15.50,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
7.10 Ранок надії
8.25, 9.35, 12.00, 13.55, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.10, 3.00 1 на 1 з Миколою
Вереснем
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
21.30, 23.30 3.30 Теми дня
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.00, 15.30 «Малятко»
07.20,09.50, 15.20,17.00, 19.50,
01.20 «Парад планет»
07.30 «Юний рятувальник»
0 7 . 5 0 ,
0 8 . 5 5 ,
13.10,15.55,19.40,21.50,00.25
Погода
07.55,15.25, 19.45,21.55 «Афіша»
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 кінематографа»
16.00 «Зірковий марафон»

16.30 «Музична програма»
(рум. мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Найгарніші острови
світу»
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
22.10 Х/ф «Нишпорка» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.15,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Стрiчна течiя».
10.00 Т/с «Кримiнальна
полiцiя».
11.00,05.20 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Генерал i
генеральша».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Х/ф «Куленепробивний
чернець». (2).
00.00 Т/с «Спiвтовариство» (2).
01.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.45 Х/ф «Типу крутi лягавi»
(2).
04.30 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.10, 19.20,
22.20, 00.00 «Погода»
07.05 «Невигадані історії»
07.30, 23.25 Д \\фільм «Дикі
порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.10, 05.15 «Телемеридіани»
10.05 «Калинові острови»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.35 Д\\фільм «Гладіатори в природі»
13.05, 13.50, 16.20 М/фільм
13.20 «Акценти»
14.00 «Буковинчики - веселинчики»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.00, 19.00, 22.00 «Новини»
16.30 «Буковинський дивосвіт»
17.30 «Моє рідне село»
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.
06.15,00.00 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз 90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15 Твою маму!
13.10,19.55 Одна за всiх.
14.10 Т/с «Маргоша».
16.00,22.30 Чортицi в спiдницях.
16.30,20.35 Дайош молодьож!
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30 Т/с «Моя прекрасна
няня».
18.35,01.20 УТЕТа тато!
19.00,00.55 БарДак.
19.25 Богiня шопiнгу.
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
23.30 Дурнєв+1.
01.45 До свiтанку.
НТН
05.55 «Легенди карного розшуку».
06.55 Х/ф «Живiть у радостi».
08.30 «Правда життя». Жорстокi
та зухвалi.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «Закон i порядок».
12.00 Х/ф «Визволення».
18.30,03.55 «Агенти впливу».
19.00,23.30,01.50,04.40
«Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «CSI: Маямi».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Легенда про динозавра». (3).
02.20 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.35 «Документальний детектив».
06.25,01.30 Т/с «Комiсар Рекс».
08.10,18.10 «Неймовiрна правда про зiрок».
09.10,19.35 Т/с «Карамель».
10.10 Х/ф «Розумниця, красуня».
14.50 «Битва екстрасенсiв».
15.55 «Усе буде добрi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.40 «Куб».

22.25 «Детектор брехнi».
23.25 «Паралельний свiт».
00.30 Т/с «Доктор Хаус».
03.05 «Вiкна-спорт».
03.15 Х/ф «Слiдчий без
лiцензiї».
05.00 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».
07.30,08.30,19.00,00.20 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.40 Погода.
09.00,15.55 Т/с «Молодята».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Пригоди Джекi
Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись
вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.35 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Мачо не плачуть.
23.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.45 Служба розшуку дiтей.
00.50 Т/с «Серцеїдки».
01.40 Т/с «Загубленi».
02.25,03.00,03.55 Зона ночi.
02.30,03.05 Десята муза в
Українi.
04.00 Чорний колiр порятунку.
04.25,05.05 Зона ночi. Культура.
04.30 Легендарне парi.
04.40 Двi Долi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.50 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.15 Х/ф «У пошуках скарбiв
Тамплiєрiв».
10.05 «КВН».
13.05 Т/с «Дихай зi мною. Щастя у позику».
17.00 «Давай одружимося!»
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Вдягни мене, якщо
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 Х/ф «Полiцейський з
Беверлi-Хiллз 3».
01.05 Х/ф «Безсоння». (2).
02.55,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «Мобiльнi розваги».

вівторок
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 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 М/ф.
06.30 Формула кохання. Д. Харатьян, ч. 1.
07.15 Формула кохання. Д. Харатьян, ч. 2.
07.45 Ера бiзнесу.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,15.25,19.05 Погода.
09.30 Свiтло.
10.00 Лотерея «Хомка смакує,
телеки дарує».
10.05 «Легко бути жiнкою».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
11.55,18.50,21.25 Дiловий свiт.
12.00 Хай щастить.
12.20 Х/ф «Таємна прогулянка».
13.40 Х/ф «Дожити до свiтанку».
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Лiтнiй жарт з В. Коркiною, В.
Остроуховим.
15.55 Формула кохання.
17.00 Ми - патрiоти.
19.10 Бенефiс М. Поплавського.
20.55 Плюс-мiнус.
21.30 Про головне.
21.55,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.20 Пiдсумки.
23.30 Спорт.
23.35 Погода.
23.40 Вiд першої особи.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20,04.50 Новини.
01.30 Запам`ятай.
01.35 Т/с «Сержант Рокка 3».
05.20 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.
45 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Цiлковите перевтiлення».
11.00 Мелодрама «Смерть за
заповiтом».
12.55,02.35 Мелодрама «Я буду
жити».
16.55,18.25 Т/с «Метод Лаврової».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 «Мiняю жiнку».
21.35 «Моя сповiдь Йосиф Кобзон».
22.40 «Iлюзiя безпеки. Їсти продано».

00.00,02.10 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.25 Х/ф «Полювання на перевертня». (3).

IНТЕР

05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з Iнтером».
07.00,07.30,08.00,09.00,12.00,18.
00 Новини.
08.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Д/с «Детективи».
13.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
14.00 «Сiмейний суд».
15.00 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Оголошений в розшук».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Фарфорове весiлля».
(2).
23.35 Х/ф «Про Любоff». (2).
01.35 Д/ф «Станiслав Жук. Великий i самотнiй».
02.45 «Подробицi» - «Час».
03.10 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
03.15 Д/с «Секретнi територiї».

ICTV

05.20,06.30,01.55,03.15 Погода.
05.25,08.45,02.50 Факти.
05.40,04.35 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.50
Спорт.
06.40,12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.40 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8».
12.45 Факти. День.
13.15,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
15.30 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Джентльмени на дачi.
23.55 Т/с «Алькатрас».
02.00 Т/с «Дружини футболiстiв 3».
03.20 Т/с «Герої 4».
04.05 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,14.
15,17.20,17.50,22.35,22.55,23.50,
00.35,02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «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, 15.50, 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,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 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
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30,19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50,00.25 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»

середа
УТ-1

ТРК «Ера».
06.00 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 М/ф.
06.30 Формула кохання. Ф. Добронравов, ч. 1.
07.15 Формула кохання. Ф. Добронравов, ч. 2.
07.45 Ера бiзнесу.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Контрольна робота.
09.45 Щоденник ДПКЄ-2012.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.05,18.45,21.25 Дiловий свiт.
11.10 Euronews.
11.20,15.00,18.20 Новини.
11.30 Прес-конференцiя Президента України В. Януковича.
13.30 Формула кохання.
14.25,15.10,19.00 Погода.
14.55 Дiловий свiт. Агросектор.
15.15 Лiтнiй жарт з В. Данильцем,
В. Моїсеєнком.
15.45 Ми - патрiоти.
19.05 Зiрки гумору. С. Дроботенко,
I. Олейников, Ю. Стоянов.
20.50 Мегалот.
20.55 Плюс-мiнус.
21.30 Православна енциклопедiя.
21.50 Народний список.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Олiмпiйський виклик.
23.35 Вiд першої особи.
23.55 Експерт на зв`язку.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20,04.50 Новини.
01.30 Запам`ятай.
01.35 Т/с «Сержант Рокка 3».
03.10 Т/с «Сержант Рокка 4».
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.
50 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Цiлковите перевтiлення».
11.00 Мелодрама «Лавина».
13.10 Мелодрама «Я щаслива».
15.05,18.25,02.35 Мелодрама
«Жiнка-зима».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 Бойовик «Швидкiсть». (2).
22.45 «Грошi».
00.05,02.10 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.30 Х/ф «Мiсто у вогнi». (2).

IНТЕР

05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з Iнтером».
07.00,07.30,08.00,09.00,12.00,18.
00 Новини.
08.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Д/с «Детективи».
13.00 «Слiдство вели...» з Л. Каневським».
14.00 «Сiмейний суд».
15.00 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Оголошений в розшук».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Фарфорове весiлля».
(2).
23.35 «Парк автомобiльного
перiоду».
00.15,03.20 Х/ф «Охоронниця».
01.40 Д/ф «Лев Дуров. Iсторiї
веселi i сумнi».
02.50 «Подробицi» - «Час».
03.15 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».

ICTV

05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.30,01.55,03.15 Погода.
05.25,02.50 Факти.
05.40,04.40 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.50
Спорт.
06.40,12.30,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.05 Т/с «Леся+Рома».
07.40 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.55 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8».
12.45 Факти. День.
13.10,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Джентельмени на дачi.
23.55 Т/с «Алькатрас».
02.00 Т/с «Дружини футболiстiв 3».
03.20 Т/с «Герої 4».
04.00 ПроЦiкаве.

5 КАНАЛ

06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський
час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.2
5,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.3
5,04.35 «Огляд преси».

16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10 Х/ф «Вбити людину» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Стрiчна течiя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00,05.25 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Примусове
лiкування».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.50 Подiї. Спорт.
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).
01.20 Т/с «Мерсi» (2).
02.00 Х/ф «Куленепробивний
чернець». (2).
04.35 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний 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 «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30,
22.25, 03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Герої міфів»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка»
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.15 «Надзвичайні події»
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.
06.15,23.30 Дом 2.

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, 15.50, 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,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 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
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

«ЧЕРНІВЦІ»

07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55,19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55, 13.10, 15.55,
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»

07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз 90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10,16.30 Дайош молодьож!
13.40,19.55 Одна за всiх.
14.10 Т/с «Маргоша».
16.00,22.30 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.15 УТЕТа тато!
19.00,00.50 БарДак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дом 2. Спецвипуск.
01.40 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Вигыдний контракт».
08.25 «Щоденник Ukraine Trophy
2012».
08.30,19.00,23.30,02.10,04.35
«Свiдок».
09.00 Т/с «Людина вiйни».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.20,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Х/ф «Три вiдсотки ризику».
16.50 Х/ф «Визволення».
18.30 «Речовий доказ». Кiлер
«Слiпий».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Спокуса». (2).
02.40 «Речовий доказ».
03.25 «Агенти впливу».
05.05 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.25 «Документальний детектив».
06.15,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
08.00,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.00,19.05 Т/с «Карамель».
10.00 «Росiйськi сенсацiї. Дорогi
штучки».
11.00 Х/ф «Жiноча iнтуїцiя».
13.45 «Битва екстрасенсiв».
15.55 «Усе буде добрi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Фермер шукає дружину 2».
21.10 «Моя правда. Томас Андерс.
Сповiдь марiонетки».
22.40 «Моя правда. Олександр
Кайдановський».
23.55 «Паралельний свiт».

16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10 Х/ф «Альфа-дог» (2)

ТРК «УКРАЇНА»

06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї.
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00,05.15 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Мавзолей
без Ленiна?»
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство» (2).
01.20 Т/с «Мерсi» (2).
02.00 Х/ф «Вiдлiк жертв». (2).
04.25 «Хай говорять».

ТРК «БУКОВИНА»

06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний 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 «Дикі порядки»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 22.25, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - веселинчики»
10.55 «Пам’ять»
11.25, 17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Герої
міфів»
13.20 «Буковинський дивосвіт»
13.50, 16.20 М \\фільм
14.00 «Будьте здорові»
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Моє сонечко»
18.00, 21.00 «Студія А-3»
19.30 «Я-особистість»
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.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.

08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз 90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10,16.30 Дайош молодьож!
13.40,19.55 Одна за всiх.
14.10 Т/с «Маргоша».
16.00,22.30 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.15 УТЕТа тато!
19.00,00.50 БарДак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дом 2. Спецвипуск.
01.40 До свiтанку.

НТН

06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Вигыдний контракт»,
2 с.
08.25 «Щоденник Ukraine Trophy
2012».
08.30,19.00,23.30,02.00,04.25
«Свiдок».
09.00 Т/с «Людина вiйни».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Х/ф «Виконавець вироку».
16.55 Х/ф «Визволення».
18.30 «Правда життя». Фанати.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Обитель диявола». (2).
02.30 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Агенти впливу».
05.00 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».

СТБ

05.45 «Документальний детектив».
06.35,01.35 Т/с «Комiсар Рекс».
08.15,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
09.15,19.05 Т/с «Карамель».
10.20 «Росiйськi сенсацiї. Дуже
дорогi штучки».
11.20 Х/ф «Щасливого Шляху!»
13.45 «Битва екстрасенсiв».
15.55 «Усе буде добрi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».
22.25 «Зоряне життя. Зваженi i
нещаснi».
23.30 «Паралельний свiт».
00.35 Т/с «Доктор Хаус».
03.10 «Вiкна-спорт».

Передплатний індекс 09584

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

03.20 Х/ф «Слiдчий без лiцензiї».
05.00 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».
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.35 Погода.
09.00,15.55 Т/с «Молодята».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.30 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 КабрiоЛето.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.40 Служба розшуку дiтей.
00.45 Т/с «Серцеїдки».
01.35 Т/с «Загубленi». (2).
02.20,03.25 Зона ночi.
02.25 С. Параджанов. Вiдкладена
прем`єра.
02.40 Країна людей.
03.05 Марiя i Марфа.
03.30 Розквiт українського кiно.
04.30,05.05 Зона ночi. Культура.
04.35 Тася.
04.45 Столицi свiту. Осло.

К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.50 «Халi Галi».
10.40,14.00 Т/с «Сваха».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00 Т/с «Закрита школа».
16.00,19.00 «Вдягни мене, якщо
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Косяки». (2).
01.30 «Нiчне життя».

7

Трагедії дітей війни

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».
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.35 Погода.
09.00,15.55 Т/с «Молодята».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.30 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або
Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Шури-Амури.
23.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.40 Т/с «Серцеїдки».
01.30 Т/с «Загубленi». (2).
02.10,03.10,04.05 Зона ночi.
02.15 Десята муза в Українi.
03.15 Зима надiї.
03.40 Моє серце пронизує ножами.
04.10 Моя адреса - Соловки.
Пастка.
04.30,05.05 Зона ночi. Культура.
04.35 Усмешник.
05.00 Дуєль.
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Версі ї

01.00 Т/с «Доктор Хаус».
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Слiдчий без лiцензiї».
05.15 Нiчний ефiр.

теле Версі ї понеділок
8

4 липня
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.
00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,0
5.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
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теле Версі ї

3 липня

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. У розповідях історика те, чого немає
в офіційних підручниках, у нашому проекті – «Знати,
щоби не помилятися».
Війна принесла багато нещасть
сотням мільйонів людей. Важко доводилося дорослим, ще важче – дітям.
Особливі труднощі випали на долю
сиріт, яких у роки війни з’явилося дуже
багато. Втративши батьків, вони наодинці залишалися з чужим і ворожим
світом. Інколи добрі люди пригрівали
сиротинку, але значно частіше голодний та озлоблений люд відштовхував
від себе цих маленьких беззахисних
істот. Мовляв, і своїх проблем вистачає.

Яка на смак
дитяча кров?..

На окупованій же території гітлерівці намагалися використовувати дітей як
«видатковий матеріал». Наприклад, заганяли дітлахів за колючий дріт, де нелюди у білих халатах викачували з них
кров для поранених солдатів Вермахту
та військ СС. Старовинні казки про
вампірів бліднуть на фоні цієї жахливої
правди. Коли під час наступу переможці
побачили знесилених примусовим донорством малюків, то бувалі солдати не
могли стримати сліз. У них з’являлося
нестримне бажання помститися за
такий нелюдський злочин, і сучасним
критикам «варварства червоноармійців
на території Німеччини» варто замислитися – звідки взялася така чорна ненависть у вчорашніх мирних колгоспників
і робітників. Що їм довелося пережити
до того, як радянські танкісти, в’їхавши
до Східної Прусії, розчавили на бетоні
німецького автобану машини з сиротами
загиблих есесівців. Адже спочатку самі
есесівці спалили хати і повбивали дітей
багатьох червоноармійців, висмоктали
кров з наших сиріт, а лише потім жахлива помста прийшла до них додому.
Перш ніж засуджувати когось, треба
його зрозуміти…
Та гітлерівці не тільки випивали
дитячу кров, вони намагалися вкрасти
й дитячі душі. На окупованій території
діяли групи нацистів, що відбирали малечу «арійської» зовнішності, вивозили
її до Німеччини та віддавали бездітним
сім’ям. Там маленьким нетямам давали
німецькі імена й починали виховувати з
них «представників вищої раси». Душокради розгортали активну діяльність і
в іншій сфері, намагаючись позбавити
маленьких українців, білорусів чи росіян їхньої справжньої суті, закладеної у
дітях рідними батьками. Співробітники
нацистських спецслужб підбирали сиріт

й готували з них своїх розвідників та диверсантів. Дітей піддавали інтенсивній
психологічній обробці, щоби позбавити
їх любові до власного народу, замінюючи її «відданістю фюрерові».Потім
закидали через лінію фронту і чекали
розвідувальної інформації або доповіді
про вчинений диверсійній акт, скажімо,
отруєні криниці біля червоноармійських
кухонь.

часу на відпочинок і дитячі розваги.
У місті вистачало своїх бід – нерідко
разом з матерями діти шукали якогось
заробітку, щоби мати свій кусень хліба.
Втім, на окупованій території працювали
і школи, але у Райхскомісаріаті Україна
освіту українські діти отримували мінімальну. Нацисти вважали, що «діти рабів» повинні лише вміти читати, писати,
рахувати і розуміти накази панів, віддані
німецькою мовою. Все інше – зайве, бо
знання виховують людську гідність, зовсім «непотрібну рабам».

Від захисту до
садизму – один крок

У блокований Ленінград ворог засилав дітей із завданням агітувати за-

Але чимало дітей таку гідність не
тільки мали, але й прагнули її відстоювати. Вони потрапляли в партизанські
загони або допомагали підпільникам у
боротьбі з окупантами. Радянська література чимало розповіла про «піонерівгероїв», де серед пропагандистських
вигадок були і зерна правди.
Діти брали зброю до рук і йшли
вбивати. Тут необхідно підкреслити:
незріла дитяча психіка неготова до подібних складних випробувань і нерідко

хисників міста здатися гітлерівцям. За
наказом Сталіна їх нещадно розстрілювали: шкода від такої агітації була
величезна. Нацисти чудово знали, яка
доля чекає засланців, але безжально
відправляли на вірну смерть все нові
і нові партії дітей, жінок, старих, інвалідів. Життя «унтерменшів» для них
нічого не вартувало. Нерідко під час
наступу вони гнали перед собою натовп жінок і дітей, ховаючись за їхніми
спинами від радянських куль. А скільки
населених пунктів разом з мешканцями
вони спалили на окупованій території!
Лише в Україні знищили 1377 сіл, де
разом з дорослими гинула маса ні в чому
невинних дітей. Не слід забувати, що
понад тисячу із цих населених пунктів
спалили карателі з числа радянських
громадян – військовополонених, яких
окупанти використали для найбрудніших справ. Етнічних росіян примушували палити українські села, українців
– білоруські.
Непростим було життя і тих, кого
обійшло найстрашніше лихо. Постійне
недоїдання, важка праця на полі чи біля
худоби – сільським дітям не залишалося

вона їх не витримувала. Відомий партизанський письменник, професійний
чекіст Овідій Горчаков якось розповів
про чотирнадцятирічного партизана,
який вражав всіх неймовірною жорстокістю. Коли хлопець загинув, партизани… полегшено зітхнули, бо розуміли,
що у мирному житті цей садист став би
страшним злочинцем. Післявоєнна міліція мала з такими справу.
Війна примушує будь-яку людину
розкритися повністю, витягаючи на
поверхню як найкращі, так і найгірші
людські якості. Це ж стосується і дітей.
Недарма у сучасному світі міжнародним
правом заборонено залучення дітей до
участі у бойових діях зі зброєю в руках.
Але у Другій світовій війні на це не зважали. З того часу лишився вираз «діти
полків». Солдати підбирали голодних і
обдертих хлопчиків і знаходили їм роботу у своїх частинах. Як правило, намагалися тримати дітей при кухнях: вони носили воду, рубали дрова, чистили овочі.
Але хлопчача романтика штовхала їх на
передову, або навіть за лінію фронту. З
цих дітей виходили першокласні розвідники. Якщо потрапляли до рук ворога,

В Україні спалили 1377
сіл разом з людьми

шансів вижити практично не мали.
Але ж діти – це майбутнє країни і вони
потрібні були живими. Від 1943 року
«синів полку» почали відправляти на
навчання у щойно створені суворовські
та нахімовські училища. Такі навчальні
заклади нагадували кадетські корпуси
царських часів і призначалися для навчання та виховання дітей загиблих на
війні радянських людей. До цих закладів
спочатку приймалися діти з 10 років, які
знаходилися там на повному державному утриманні. Їм давали середню освіту
та первинні військові знання, необхідні
для наступного оволодіння професією
офіцера. Можна вважати, що майбутнє
цих дітей було визначено.

Робота у голоді й холоді

Значно складніше було багатьом
їхнім ровесникам у цивільному житті.
Важко було не лише на окупованій території: у радянському тилу більшості
жилося несолодко. Тоді як у Поволжі,
на Уралі, в Сибіру та у Центральній Азії
опинилися мільйони евакуйованих з
України. Їхали туди сім’ями, разом з дітьми. Обживалися на новому місці з величезними труднощами. Нерідко в одну
кімнату селили по декілька різних сімей.
Барак вважався ще досить пристойним
помешканням: багатьом довелося починати нове життя у землянках чи навіть
наметах. Дехто всю сувору зиму 19411942 рр. прожив під брезентовим дахом,
намагаючись хоч якось зігріти холодний
намет за допомогою саморобної пічки з
металевої бочки.
Евакуйовані робітники, інженери
і техніки працювали на виробництві. У
голому степу могли встановити станки
й починати випуск продукції, одночасно зводячи стіни вже працюючих
цехів. Робочої сили не вистачало, тож
до станків ставали підлітки й навіть діти
12-14 років. Якщо маленький робітник
не дотягався до важелів та рукояток,
йому під ноги прилаштовували ящик.
«Все для фронту, все для перемоги», –
під цим гаслом працювали люди в тилу.
Нерідко й спали поруч зі станками, щоб
не губити час на дорогу. Запізнення
на роботу каралося суворо. Виконати
норму було непросто і дорослому, а що
вже казати про підлітків! Працювали у
холоді, ще й голодні. Їжі не вистачало, її
нормували й пайки були мінімальними.

За місячну зарплату
– кіло м’яса

Ще у липні 1941-го в країні ввели
карткову систему, за якою можна було
придбати хліб, крупи, трохи жирів.
Норми споживання у порівнянні з довоєнними впали майже втричі. Існував
і «чорний ринок», але ціни на ньому
були захмарними, а тому недоступними
для більшості. За офіційними даними, середня зарплата в СРСР у 1943
р. складала 573 карбованця. Кілограм
м’яса на «чорному ринку» коштував

300-500 крб., жиру – 750-1000 крб. За
кілограм хліба треба було дати 50 крб.
Ціни у різних місцевостях і в різний час
були далеко не однаковими. Можна порівняти їх з тими, що у вересні 1943 р.
встановилися в окупованому німцями
Донбасі. Кваліфікований робітник, крім
пайка, отримував там 400 крб. місячної
зарплати. Кілограм хліба або крупи
можна було купити за 75 крб., тваринного масла – за 500 крб., сала – за 800 крб.
Важко було всюди, діти війни пройшли через великі страждання.

Потопили малих
плотогонів

У радянському тилу працюючим
дітям видавали робітничу норму продовольства, яка була вищою за ту,
що призначалася утриманцям, тобто
частині населення, яка не працювала.
Та все одно наслідки недоїдання давалися взнаки. Якщо людина губила
продовольчі картки або в неї їх крали,
то примара голодної смерті виглядала
через плече досить серйозно.
Від голоду та непосильної праці
люди вмирали і на селі, серед померлих
було чимало підлітків – їхні організми
росли і вимагали їжі, якої не вистачало.
Гинули діти і через недбалість дорослих,
що покладали на дитячі плечі непосильні завдання. Зовсім недавно став відомим жахливий факт масової загибелі висланих у тайгу дітей поволзьких німців.
Про нього розповіла одна з учасниць тієї
трагедії, яка дивом врятувалася.
Ліспромгоспівське начальство вирішило за допомоги цих дітлахів виконати
свої виробничі завдання – відправити
до населених пунктів вирубаний ліс
і накошене сіно. Збили плоти, на них
поставили копиці сіна і посадили дітей,
щоби вони сплавили вантаж вниз по
річці. Майже ніхто з малечі не доплив до
найближчих сіл: налетіла буря і діти загинули. Їхні тільця ще довго потім витягали
з води далеко від місця трагедії. Ніхто не
відповів за таке варварство – «пролетарським інтернаціоналістам» було начхати
на долі дітей «народу-ворога». Загалом
про страждання висланих дітей і дітей
спецпереселенців написано мало. А їм
довелося перенести найбільш жахливі
страждання: саме на їхню долю випало
те, що не може навіть уявити звиклий
жити у комфорті наш сучасник.
Кожен з дітей війни має власну історію, нерідко унікальну. Часто вони
згадують школу, де писали на полях газет
соком бузини чи розчином сажі – чорнил
не було, як і зошитів. Згадують не лише
про труднощі, але і про людяність та взаємовиручку своїх близьких і далеких.
Народженим після війни варто розпитати
дідусів і бабусь про той час. Треба знати
їхнє життя і вчитися у них, як долати неймовірні труднощі. А головне – як зберегти свою безсмертну душу в нелюдських
умовах. Вони зберегли. А ми?

Ігор БУРКУТ,
кандидат історичних наук
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Храм з платною автостоянкою чи
генделик – альтернативи нема?
На щастя, є! Немає, на жаль,
усвідомлення громадян, що вся
муніципальна влада – це менеджери, яких
вона, себто громада, а в даному випадку
– чернівчани, найняли на службу. І тому
створення зручностей для городян –
основне завдання чиновників. І не місто тут
головне, а саме його мешканці.
Та «війна» за майданчик у дворі
багатоповерхівок засвідчує: нова
влада починає повторювати помилки
попередньої – замість того, щоби дбати
про створення нових рекреаційних зон
обласного центру, який задихається без
них, забудовує наявні.

род зібрався на мітинг, запросивши
депутатів, газетярів і телевізійників,
а також представників церкви.
Час вибрали вечірній, після закінчення робочого дня, тож людей з довколишніх будинків зібралося доволі
багато. Промовці цитували (в обидва
боки) Закон України про місцеве самоврядування. Місцеві напирали на
те, що їх ніхто не попередив на стадії
підготовки проекту і вони про все дізналися, коли проект уже був затверджений і земельна ділянка виділена.
Натомість прихожанин Іван Паращук, який прийшов разом із священиком, наполягав на тому, що
проект враховує 15 метрів від кожного прилеглого будинку. З креслень

суспільні

Версі ї

соціальні

...Одного недільного ранку мешканців будинків №№ 1А, 1Б на вулиці
Гайдара та 119, 121 і 123 на проспекті
Незалежності в обласному центрі почули церковний спів. Виглянувши у
вікна, побачили кількох священиків
з невеличкою купкою вірян, які проводили на майданчику між будинками
церковне служіння. Коли зацікавлені
люди вийшли у двір, то дізналися, що
йде… освячення території під будівництво майбутнього храму. Здивованим
мешканцям показали план майбутнього церковного володіння і люб’язно
повідомили, що земельну ділянку під
забудівлю виділила міська рада з резерву земель міста. Усе це, звичайно
було несподіванкою не тільки для
мешканців, але й для голови ОСББ
цих будинків. Тож не дивно, що на-
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було зрозуміло – а їх показували усім
охочим – що, крім безпосередньо
церкви, на затишному міжбудинковому майданчику, де навіть під час
мітингу вирувала дітлашня, розташуються ще дзвіниця, господарські
споруди при церкві й навіть платна
автомобільна стоянка.
На усі докори, що все це «багатство» з’явиться під вікнами просто у спальному районі і заступить
небо мешканцям, священик лише

загадково посміхався. На запитання журналіста, звідки взялася ідея
будувати храм саме на цій території,
Іван Паращук відповів, що церква
отримала звернення від кількох вірян, які проживають у навколишніх
будинках. Але найбільш убивчий
аргумент його звучав так: «Не хочете
церкви, буде вам тут генделик»…
Чесно кажучи, не всі присутні
жителі навколишніх будинків поводилися толерантно й помірковано,
з натовпу гукали: – Знімайте свій
хрест, ви не гідні бути священиком!
Але більшість без крику обстоювала свою правду:
Володимир (проспект Незалежності, 123): «Нічого не маю

Суд вирішив актора Івана Даніліна поновити на роботі.
Керівництво драмтеатру вирішило «начхати» на рішення суду?!
Про чернівецьких барабасів
ми писали минулої осені (див.
статтю «У Чернівецькому театрі
лютує Барабас Карабас?» у №44
за 27.10.2011 р.) Відтоді довкола
рішення про звільнення Івана
Даніліна у буковинській пресі
розгорілися чималі суперечки,
а у судах – справжні словесні
баталії.

проти жодної церковної конфесії,
але не хочу, аби під моїми вікнами
дзвонили!»
Людмила (Гайдара, 1Б): «Не
розумію, чому перш ніж подбати за
душі людські, у них треба щось відняти. І це ж зрозуміло, що ціна питання
зовсім не духовна!»
Віра (Гайдара, 1Б): «Нашому
будинку понад 40 років. Комунікації
старі. Коли між нашими будинками будували приватний медичний

центр, то насиділися і без води, і без
світла, і під запах розритої каналізації. І невідомо, чи потягне стара каналізація додаткове навантаження!»
До речі, років 10-15 тому на цьому місці, за яке нині відбувається
«війна», намагались обладнати
дитяче автомістечко. Намалювали
переходи, доріжки, зробили міст
– катайся малеча на велосипедах і
дитячих машинках, вивчай правила
дорожнього руху, зрештою, розважайся. Бо на більше грошей не вистачило. Та, мабуть, занадто ласим для
тодішніх чиновників міськради був цей
шматочок вільної землі між десятками
будинків. І надурили вони людей:
Ольга Іванівна, жителька цьо-

го мікрорайону додала на камеру
«Чернівецького репортеру»:
«Тут діти каталися на велосипедах, спускалися з гірки, була маленька пісочниця... Та нам сказали,
що тут збудують дитяче кафе. А що
з’явилося? Якийсь приватний медичний центр!..»
Наталя Козлова, депутат чернівенцької міської ради: «Коли
розглядалося кілька питань про виділення земельних ділянок, я голосувала проти. І попередила колег,
що принаймні за трьома з них будуть
скандали».
Пристрасті трохи вгамував виступ
депутата від ФЗ Олексія Каспрука:
«Зрозуміло, що тут нічого доброго
не виходить. Запропоную створити
депутатську комісію, щоби досконало
вивчити питання. Доведеться шукати
під церкву інше місце».
Розписавшись у протоколі зборів
ОСББ, жителі розходилися все такі ж
незадоволені. І недарма, бо наступними днями відбулося ще кілька подій,
які продемонстрували вже значно
менший ентузіазм голови ОСББ трьох
будинків Анатолія Щербатого боротися за майданчик. Люди між собою
подейкують, що йому нібито телефонували з погрозами: «Згадай, що
у тебе є діти!» – і знову нагадали про
генделик як альтернативу церкві.
Тож не дивно, що здавши до міської
ради (паралельно Шевченківської
районної та Чернівецької обласної)
протокол згаданих зборів, де присутніми зареєстровані мешканці 82
квартир будинку 1Б на Гайдара, він
повідомив, що їхнього будинку (1А,
який розташований ближче до самої
вулиці Гайдара) цей конфлікт не
стосується!
Тим часом мешканці довколишніх багатоповерхівок своїми силами
зробили там пісочницю для малюків.
Вони сподіваються, що, коли місцеве
самоврядування не сприяло впорядкуванню міжбудинкової території, то
хоча б залишить їх у спокої.

Людмила ЧЕРЕДАРИК, Лариса
ХОМИЧ, «Версії»

Фото надали мешканці будинку
1Б, що на вул. Гайдара

Порада юриста:
Що має знати кожний, аби
захистити свій дім і двір

Сподівання мешканців на краще
будуть марними, якщо вони своїм будинковим комітетом не вимагатимуть
ознайомлення з генеральним планом
міста Чернівці. Уньому ви знайдете
відповіді на всі запитання, і, зокрема, на те, що житлові та рекреаційні
території не підлягають забудові.
Генплан – це масштабний документ, реалізація якого впливає і на
наше здоров’я, і на комфорт та безпеку нашого проживання, і на добробут
наших сімей. Одне слово, це основний
містобудівний документ громади.
Тому, якщо вам не байдужі умови
вашого життя, ви повинні разом з
представниками громадських організацій брати якнайактивнішу участь у
розробці та ухваленні генпланів, а також у контролі за його дотриманням.
Складовою генерального плану є план зонування території, так
званий зонінг. Він розробляється в
суворій відповідності до генплану.
Цей документ визначає функціональне призначення територій та
вимоги до їхньої забудови. Зонінг
установлює, яка територія в місті
призначена для громадських потреб, яка – для житлових, рекреаційних, виробничих, комунальних,
транспортних і тощо. Тобто, якщо
в генплані та зонінгу за територією
закріплено, скажімо, статус «рекреаційної», то будівництво в ній
промислових об’єктів заборонене.
Слідкуйте за дотриманням генплану!
А чи законне будівництво у
вашому подвір’ї, підкаже такий
вид містобудівної документації як
«Детальний план території». Він розробляється відповідно до генерального плану міста та плану зонування
території. Якщо генплан та зонінг
визначають територію, на якій розташований ваш будинок, як житлову,
то будівництво значних комерційно-виробничих, виробничих і т.п.
об’єктів на цій території заборонено.
Отож, слідкуйте за дотриманням
генплану! Він є козирем у ваших руках.
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Справу Даніліна завершено.
Починається справа театру?!

фото Геннадія Шевчука
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Зрештою, після усіх цих тривалих
процесуально-лінгвістичних перепитій
Апеляційний суд Чернівецької області вирішив поновити Івана Даніліна на посаді
артиста драми в чернівецькому драмтеатрі, стягнути на його користь з театру
середній заробіток за час вимушеного
прогулу в сумі 26201 грн з відрахуванням
усіх обов’язкових платежів і зборів та
1000 гривень в рахунок відшкодування
моральної шкоди.
Зокрема, колегія суддів постановила
«допустити негайне виконання рішення,
в частині поновлення Івана Даніліна на
роботі».
Проте, керівництву театру, схоже, для
поновлення Івана Даніліна на займаній
посаді таких «правових підстав» не достатньо.
– Я прийшов у театр із рішенням апеляційного суду, зустрівся із Тетяною Католік, яка виконує обов’язки директора театру та юристом (представником позивача
(театру) у суді) Флоріаном Бишко, – каже
Іван Данілін. – Вони сказали, що не будуть
поновлювати мене на посаді актора. Коли
Іван Данілін готується «заскочити» до театру
наступного дня я зі свідком прийшов за
письмовою відмовою, мене спочатку не Шевченківського райсуду по виконавчий проте в мене складається стійке враженпускали до театру, а потім взагалі погро- лист про примусове виконання рішення ня, що, окрім морально-етичних якостей,
керівництву театру банально бракує ще
жували викликати міліцію... Подаватиму апеляційного суду…
Не знаю, як у вас, шановний читачу, й… здорового глузду!
заяву у прокуратуру та звертатимусь до

Сюжет справи:

Актор Іван Данілін пропрацював у театрі десять років,
отримав тут вищу категорію артиста драми, різноманітні
грамоти, подяки з подання керівництва театру тощо. І раптом,
влітку 2011 року, атестаційна комісія у складі керівництва
театру та збірної хореографів і музикантів вирішує, що
Данілін… не відповідає займаній посаді через «непрофесійність»! І це при тому, що, як вбачається з матеріалів
справи та встановлено судом, за два місяці до засідання
атестаційної комісії Івану Даніліну було винесено Подяку
Чернівецького міського голови Миколи Федорука з врученням йому премії за сумлінну працю й особистий внесок у розвиток театрального мистецтва Буковини, України
та з нагоди Міжнародного Дня театру! Дивина та й годі!
Далі – більше. Адже, схоже, самі члени комісії і досі не
знають, за що звільнили Івана. Керівництво театру заявило, що Данілін порушує у театрі дисципліну, проте чому тоді
його звільнили з театру на підставі «профнепридатності»?
До речі, яку «дисципліну» порушував у театрі Данілін,
якщо дисциплінарних стягнень у нього немає жодних?!
Так, допитані в судовому засіданні апеляційної інстанції
свідки, які були членами атестаційної комісії, не змогли пояснити, яким саме чином проходило засідання атестаційної
комісії, які питання задавались, на яку тематику, який був порядок голосування членами комісії (відкритий чи таємний).
– Були якісь талончики, на кшталт таємного голосування, – згадував один зі свідків – член атестаційної комісії. – Не пам’ятаю, хто їх видавав… Мабуть той, хто відповідав?! Мабуть, могло бути, що була лічильна комісія?!
Директор театру пан Марчак, коментуючи звільнення
Даніліна, розповідав про таємне голосування, а вже в суді
– про відкрите. Тетяна Католік згодом пояснила: «Голосування було відкрите, проте закрите (таємне)… – для журналістів!» Мовляв, ви завжди усе неправильно розумієте...
Крім того, свідки запевняли суд, що голосували за те,
що Іван «відповідає займаній посаді за умови усунення
зазначених недоліків і виконання рекомендацій комісії з
повторною атестацією через рік», та у суді з’ясувалось, що
у протоколі засідання атестаційної комісії – інше рішення
(мабуть тому, що протоколи підписувались – не читаючись)…
– Ми домовились залишити Ваню на рік, – сказав один
зі свідків. – Людмила Скрипка сказала: «Ще навіть і більше
буде працювати, бо він зайнятий у багатьох виставах…»
No comments?!

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

У нас на вулиці Купало

співали дівчата, тамуючи щасливу надію на зустріч з судженим – у цю купальську
ніч – особливо магічну, пророчу й несподівану
Мистецька акція «Чари літньої ночі»
в центрі культури «Вернісаж» прагнула
об’єднати художні образи в дещо незвичному як для виставкової зали форматі. Це
невелика експозиція творів образотворчого мистецтва «Буковинська папороть»
(Івана Балана, Олександра Гармидера,
Сергія Колісника, Рудольфа Лекалова,
Олени Михайленко, Якова Січкаря), парад
аксесуарів «Купальський вінок», колекції
дизайнерського одягу «Русалії за участю Наталі Таушер, Любомири Зайцевої,
Юліани В’юги, Ірини Житарюк, Миколи
Шкрібляка, Ліліани Навольської, а також
молодих дизайнерів, зачіски й візаж від
Слави Малинської. Були тут і проникливі
рядки з «У неділю вранці зілля копала»
Ольги Кобилянської у виконанні артистки
Чернівецького музично-драматичного
театру Діани Анепської, і купальська пісня у виконанні Тетяни Чайки, і дитячий
класичний балет Віри В’юги, пісня юної
Ніколетти Петрюк і танець вихованців Анни
Воронець, і купальський вогонь, і «вибух»

«розквітлої» папороті. Всі осібно хороші.
Тугенько «сплести» б їх у барвистий купальський вінок!
У програмці значаться «автори ідеї,
сценарій, режисура та постановка». Усе ж
мимохіть думаєш, наскільки поспішили Любомира Зайцева і Лариса Канюка оприлюднювати свій творчий продукт, попередньо
не «замісивши» його на концептуальній
заквасці. Не було б невиправданої затягнутості, повторів, зайвини. Бо те, що побачили «літньої ночі», поєднане за принципом
шкільної художньої самодіяльності, «перекочувало» сюди з попередніх заходів, які
відбувалися в місті…
Нині багато закладів культури шукають
нові форми роботи. Але чи варто забувати
при цьому для кого він робиться, якими
засобами. Ось і в недавньому заході (не
зрозуміло чому «народженому» задовго до самого свята Купала) цвіт папороті
«зацвів» здебільшого тільки для його
учасників.

Олена ЧАЙКА, фото автора
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Версі ї

Право власності на
земельну ділянку
Відповідно до статті 79 Земельного кодексу України
(далі – ЗК) земельна ділянка – це частина земної поверхні з
установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.
Право власності на земельну ділянку поширюється в її
межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні
об’єкти, ліси і багаторічні насадження, які на ній знаходяться.
Власники земельних ділянок згідно статті 90 ЗК мають
право: а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; б)
самостійно господарювати на землі; в) власності на посіви
і насадження сільськогосподарських та інших культур, на
вироблену продукцію; г) використовувати у встановленому
порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження,
водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі; ґ) на
відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;
д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і
споруди.
Порушені права власників земельних ділянок підлягають
відновленню в порядку, встановленому законом.
Стаття 91 ЗК визначає обов’язки власників земельних
ділянок. Згідно зі статтею власники земельних ділянок
зобов’язані: а) забезпечувати використання їх за цільовим
призначенням; б) додержуватися вимог законодавства про
охорону довкілля; в) своєчасно сплачувати земельний податок; г) не порушувати прав власників суміжних земельних
ділянок та землекористувачів; ґ) підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі; д) своєчасно
надавати відповідним органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування дані про стан і використання
земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом; е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та
охоронних зон; є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні
споруди, мережі зрошувальних і осушувальних систем; ж) за
свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у
разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої
зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно
змінила рельєф.
Законом можуть бути встановлені інші обов’язки власників земельних ділянок.
Юрій МІНТЕНКО, провідний спеціаліст відділу реєстрації
нормативно-правових актів,систематизації законодавства,
правової роботи та освіти, голова Координаційної ради молодих
юристів при Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області

Легалізація іноземних офіційних документів
шляхом проставлення апостиля: правові засади
Документи, що видані та мають юридичну
силу на території однієї держави, можуть використовуватись на території іншої тільки після їх
відповідного засвідчення. Втім, якщо іншого не
передбачено міжнародними договорами.
Державна реєстраційна служба, відповідно
до покладених завдань, надає адміністративну
послугу щодо проставлення апостиля на офіційних документах, виданих Укрдержреєстром та
структурними підрозділами головних управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній
Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, а також районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних,
міжрайонних управлінь юстиції, що забезпечують
реалізацію повноважень Укрдержреєстру.
Наказом Міністерства юстиції від 18 грудня
2003 року № 161/5 встановлено плату за надання
послуг з проставлення апостиля на офіційних
документах, що видаються органами юстиції,
призначених для використання на території інших
держав, для громадян України, іноземців та осіб
без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми
доходів громадян (51 грн) та для юридичних
осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян (85 грн).
Одержувач коштів за надання послуг з про-

ставляння апостиля Печерський РВДК м. Києва,
р/р 31112115700007, назва банку – Банк УДК
м. Києва, МФО 820019, ЄДРПОУ 26077922, код
платежу 24060300.
Від внесення оплати звільняються інваліди
1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни,
громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи,
та діти-сироти у разі проставляння апостиля на
документах, що стосуються безпосередньо цих
громадян.
Прийом документів здійснюється у понеділок, вівторок, п’ятницю з 9.00 до 12.00; у середу
з 9.00 до 12.00 та з 17.30 до 18.30; третю суботу
кожного місяця з 9.00 до 12.00. Видача документів здійснюється у понеділок, вівторок з 16.00 до
17.30; середу з 16.00 до 17.30 (для документів,
прийнятих з 9.00 до 12.00) та з 19.15 до 19.45
(для документів, прийнятих з 17.30 до 18.30);
п’ятницю з 15.00 до 16.30; третю суботу кожного
місяця з 15.00 до 16.00.
Проставлення апостиля на офіційних документах та їх видача здійснюються за заявами осіб,
якими подаються такі документи (наказ Міністерства юстиції від 10 вересня 2008 року № 1536/5).
Відділ проставлення апостиля Департаменту у
справах цивільного стану громадян розташовано за

Для курців і некурців

Про обмеження місць куріння тютюнових виробів
Куріння тютюнових виробів, а також електронних сигарет і кальянів забороняється у
таких місцях:
• ліфти і таксофони; заклади охорони
здоров’я, навчальні заклади; спортивні і фізкультурно-оздоровчі споруди та заклади фізичної
культури і спорту; під’їзди жилих будинків; у
підземних переходах; у транспорті загального користування; у ресторанах, їдальнях і
кав’ярнях; у закладах культурного призначення;
в органах державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установах;
на стаціонарно обладнаних зупинках маршрутних
транспортних засобів.
Забороняється, крім спеціально відведених
для цього місць, куріння тютюнових виробів також:

• на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності; в готелях, кемпінгах,
гуртожитках тощо; в аеропортах і на вокзалах.
Власник, уповноважені ним особи або
орендарі відповідних споруд чи приміщень
зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, сумарна площа яких не має перевищувати 10
відсотків загальної площі відповідної споруди чи
приміщення, обладнані витяжною вентиляцією
чи іншими засобами для видалення тютюнового
диму, а також розмістити наочну інформацію
про розташування таких місць та про шкоду,
якої завдає здоров’ю людини куріння.
Про все це йдеться у Законі №4844-VI
«Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення окремих положень про

адресою: місто Київ, вул. М. Раскової, 15.
Термін розгляду документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану, поданих для
проставлення апостиля – один робочий день.
Термін розгляду документів про державну
реєстрацію актів цивільного стану, поданих для
проставлення апостиля, на яких відсутня відмітка
Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, головних
управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі про засвідчення – двадцять робочих днів.
У випадках, коли необхідно отримати зразок
підпису посадової особи, відбитка печатки та/або
штампа органу державної реєстрації актів цивільногостану,іншоїдодатковоїінформації,документипро
державнуреєстраціюактівцивільногостанурозглядаються 20 робочих днів (наказ Міністерства юстиції
від 19.01.2012 № 94/5 «Про встановлення порядку
роботи по проставленню апостиля на документах
про державну реєстрацію актів цивільного стану»).
Важливо знати, що в державах, що не підписали Гаазьку конвенцію, Апостиль не діє. Для
таких держав необхідна консульська легалізація
документів у встановленому порядку.
Тетяна НІКОЛАЄВИЧ, начальник Реєстраційної
служби Головного управління юстиції у
Чернівецькій області
обмеження місць куріння тютюнових виробів»,
підписаного 13 червня 2012 року Президентом
України В. Януковичем.
Відповідно до абзацу третього статті 13 Закону України «Про заходи щодо попередження
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх
шкідливого пливу на здоров’я населення» (зі
змінами) на підприємствах (організаціях) громадського харчування для осіб, які не курять,
відводиться не менше ніж половина площі цих
громадських місць, розміщеної так, щоби тютюновий дим не поширювався на цю територію.
У готелях та інших місцях тимчасового
розміщення громадян для осіб, які не курять,
відводиться не менше ніж 50 відсотків номерів
цих готелів та (або) місць розміщення.
Ірина НІМІЖАН, начальник відділу реєстрації
нормативно-правових актів, систематизації
законодавства, правової роботи та освіти ГУ
юстиції у Чернівецькій області

Державна реєстрація народження дитини
при її народженні поза закладом охорони здоров’я
Народження дитини – визначна та
радісна подія для кожної сім’ї. На світ
з’являється нова неповторна особистість з притаманними лише їй рисами.
Юристи ж розглядають цей факт як появу
повноцінного члена суспільства – носія
цивільних прав та обов’язків.
Акт народження відповідно до норм
Сімейного та Цивільного кодексів України є актом цивільного стану, який підлягає державній реєстрації відповідно
до закону в органах державної реєстрації
актів цивільного стану з одночасним визначенням походження дитини.
Чинним законодавством регламентований загальний порядок проведення
державної реєстрації народження незалежно від місця народження.
Так, державна реєстрація народження проводиться за усною чи письмовою заявою батьків дитини чи одного
з них. Проте, не виключена можливість
подання такої заяви родичами, іншими
особами, уповноваженим представником закладу охорони здоров’я, в якому
народилась дитина або в якому на цей
час вона перебуває (у разі смерті батьків
або якщо вони з інших причин не можуть
зареєструвати народження).
Підставою виникнення правовідносин між батьками та дітьми є походження
останніх від батьків, засвідчене в установленому порядку. Взаємні права та

обов’язки батьків розпочинають своє
існування лише після проведення державної реєстрації народження дитини з
визначенням її походження.
Підставою для проведення державної реєстрації народження дитини
є визначені центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я
документи, що підтверджують факт
народження.
Для встановлення походження дитини від матері передбачений єдиний
реєстраційний порядок. До заяви про
народження необхідно додати медичний
документ закладу охорони здоров’я про
народження нею дитини установленої
форми. Має також подаватись документ,
що посвідчує особу матері (паспорт або
паспортний документ) або заявника
(у разі якщо державна реєстрація народження проводиться не батьками, а
іншою особою).
У разі народження дитини поза
закладом охорони здоров’я документ,
що підтверджує факт народження,
видає заклад охорони здоров’я, який
проводив огляд матері та дитини. Якщо
ж заклад охорони здоров’я не проводив
огляд матері та дитини, документ, що
підтверджує факт народження, видає
медична консультаційна комісія в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Медична консультаційна комісія
видає документ про народження у
разі встановлення факту народження
жінкою дитини.
За відсутності документа закладу
охорони здоров’я або медичної консультаційної комісії, що підтверджує
факт народження, підставою для проведення державної реєстрації актів
цивільного стану є рішення суду про
встановлення факту народження.
Вказані положення знайшли своє
закріплення у Законі України «Про
державну реєстрацію актів цивільного
стану», який набув чинності 27 липня
2010 року. Так, відповідно до частини
четвертої статті 13 Закону підставою
для проведення державної реєстрації
народження дитини є визначені центральним органом виконавчої влади у
сфері охорони здоров’я документи, що
підтверджують факт народження дитини, а в разі їх відсутності – рішення суду.
Положення Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні,
згідно з якими підставою для державної
реєстрації народження є відповідний
медичний документ, а за його відсутності – рішення суду, ґрунтуються на
положеннях вищезазначених норм Сімейного, Цивільного кодексів та Закону
України «Про державну реєстрацію
актів цивільного стану».

Аналогічні норми встановлені сімейним законодавством Республіки
Білорусь, Грузії, Естонії.
Відповідно до вимог Цивільного
процесуального кодексу України суд
компетентний розглядати в порядку
окремого провадження цивільні справи
про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають
значення для охорони прав та інтересів
особи або створення умов здійснення
нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності
чи відсутності неоспорюваних прав.
Зокрема, суд розглядає справи про
встановлення факту народження особи
в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації
актів цивільного стану факту народження.
Доцільно відзначити, що Цивільним
процесуальним кодексом України суду
надано можливість з метою з’ясування
обставин справи витребувати необхідні
докази – будь-які фактичні дані, на
підставі яких суд встановлює наявність
або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін,
та інших обставин, які мають значення
для вирішення справи. Ці дані встановлюються, зокрема на підставі пояснень
сторін, третіх осіб, їхніх представників,
допитаних як свідків, показань свідків,

які є учасниками цивільного процесу.
Водночас органи державної реєстрації
актів цивільного стану як органи виконавчої влади, діяльність яких пов’язана
з реєстрацією належним чином документально підтверджених (зокрема
закладами охорони здоров’я) фактів,
не наділені такими повноваженнями.
Законодавчі норми з питання державної реєстрації народження дитини
та визначення її походження встановлені з урахуванням розмежування
компетенції судової та виконавчої
влади, спрямовані на попередження
шахрайства, уникнення можливої
торгівлі дітьми та їхнього викрадення.
Безумовно, у разі встановлення
факту народження у судовому порядку може мати місце недотримання
місячного строку державної реєстрації
народження від дня народження дитини, встановленого Сімейним кодексом
України. Проте, відповідальність, передбачена статтею 21 Кодексу України
про адміністративні правопорушення,
виникає лише у разі відсутності поважних причин такої реєстрації, однією з
яких, безперечно, є звернення до суду
для встановлення факту народження.
Орися АНДРІЄЦЬ, заступник начальника
служби – начальник відділу державної
реєстрації актів цивільного стану
реєстраційної служби Головного
управління юстиції області

Сторінка Головного управління юстиції в Чернівецькій області та обласної організації Союзу юристів України

УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 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 М/ф.
06.30 Формула кохання. Є. Миронов, ч. 1.
07.15 Формула кохання. Є. Миронов, ч. 2.
07.45 Ера бiзнесу.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.05,13.25 Погода.
09.35 Книга.ua.
10.00 «Легко бути жiнкою».
11.10 Здоров`я.
12.00,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.10 Аудiєнцiя.
12.35 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф «Пароль знали двоє».
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф «Калина червона».
17.00 Ми - патрiоти.
19.00 Про головне.
19.20 Зiрки гумору. Брати Пономаренки, Я. Арлазоров.
20.55 Плюс-мiнус.
21.35 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК «Ера».
23.20 Пiдсумки.
23.30 Спорт.
23.35 Погода.
23.40 Вiд першої особи.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20,05.20 Новини.
01.30 ТелеАкадемiя. Дайджест.
01.45 Запам`ятай.
01.50 Т/с «Сержант Рокка 4».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.00 «Служба Розшуку Дiтей».
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,0
0.05 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с «Чорний плащ».
10.00 «Цiлковите перевтiлення».
10.55 Мелодрама «Кохання без
правил».
13.05,02.30 Мелодрама «З
привiтом, Козаностра».
15.05,18.25 Мелодрама «Будинок без виходу».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 «Я люблю Україну 3».
21.30 «Десять крокiв до кохання 2».
22.40 «Чотири весiлля».
00.20 «Шоу Вечiрнiй Ургант».
00.55 Трилер «Загублений
острiв». (3).
04.00 Бойовик «Швидкiсть». (2).

теле Версі ї
IНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35
«Ранок з Iнтером».
07.00,07.30,08.00,09.00,12.00,1
8.00 Новини.
08.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 2».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Д/с «Детективи».
13.05 «Слiдство вели...» з
Леонiдом Каневським».
14.00 «Сiмейний суд».
15.00 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Оголошений в розшук».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 Т/с «Фарфорове весiлля».
(2).
23.35,03.10 Х/ф «Зворотний
шлях».
01.45 Д/ф «Як заробити на чужому талантi».
02.40 «Подробицi» - «Час».
03.05 «Телевiзiйна Служба Розшуку дiтей».
ICTV
05.25,06.30,01.50,03.30 Погода.
05.30,03.05 Факти.
05.45,04.30 Свiтанок.
06.25,07.35 Дiловi факти.
06.35,09.25,12.55,19.20,01.45
Спорт.
06.40,12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25,00.50 Надзвичайнi
новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8».
12.45 Факти. День.
13.10,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
15.20 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
22.40 Джентельмени на дачi.
23.50 Т/с «Алькатрас».
01.55 Т/с «Дружини футболiстiв
4».
03.35 Т/с «Герої 4».
04.20 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03
.25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03
.35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12

.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,
03.00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
0 7 . 5 5 , 0 8 . 3 5 « Тр а н с м i с i я новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22
.55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.
30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «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, 0.35, 4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50, 15.50,
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, 13.45, 15.55,
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 1.05 Панно
Кохання
14.00, 2.50 Анатомія культури
14.40, 17.00 Про казки «Ліга
супер злодіїв»
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за
мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50,16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Чернівецький репортер»
07.50, 08.55,13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Княгиня Західної Укра-

теле Версі ї
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 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 М/ф.
06.30 Формула кохання. В. Меньшов, ч. 1.
07.15 Формула кохання. В. Меньшов, ч. 2.
07.45 Ера бiзнесу.
08.15 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.05,13.15,15.25 Погода.
09.30 Д/ф «Трамплiн». Фiльм 1.
09.55 Щоденник ДПКЄ-2012.
10.05 «Легко бути жiнкою».
11.10 «Вiра. Надiя. Любов».
12.00,21.20 Дiловий свiт.
12.20 «Надвечiр`я».
12.50 Околиця.
13.30 Х/ф «Ти маєш жити».
15.00,18.20 Новини.
15.10 Euronews.
15.15 Дiловий свiт. Агросектор.
15.30 Лiтнiй жарт з Р. Карцевим.
16.00 Формула кохання.
17.00 Ми - патрiоти.
18.35 Шляхами України.
18.55 Про головне.
19.10 Мiсце зустрiчi.
20.40 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
21.25,22.50 Шустер-Live.
22.45 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК «Ера».
00.00 Пiдсумки.
00.10 Погода.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20,02.40 Новини.
01.30 Хiт-парад «Нацiональна
двадцятка».
03.00 Т/с «Сержант Рокка 4».
04.40 «Надвечiр`я».
05.20 Околиця.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.
«1+1»
06.05,07.00,08.00,09.00,19.30,04
.40 «ТСН».
06.45,07.10,07.40,08.05,09.10
Снiданок з «1+1».
07.15 М/с.
10.00 «Цiлковите перевтiлення
3».
11 . 0 0 , 0 3 . 1 5 М е л о д р а м а
«Компенсацiя».
12.50 Мелодрама «Олександра».
14.55,18.25 Мелодрама «Терор
любов`ю».
18.00 «ТСН. Особливе».
20.15 Бойовик «Змiїна битва». (2).
22.10 Бойовик «Анаконда 3: Цiна

експерименту». (2).
00.05 Бойовик «Анаконда 4: Кривавий слiд». (2).
01.50 Х/ф «Острiв страху». (3).
IНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Милосердя».
06.30,07.10,07.35,08.10,08.35
«Ранок з Iнтером».
07.00,07.30,08.00,09.00,12.00,18
.00 Новини.
08.30 Спорт в Подробицях.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара
2».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Д/с «Детективи».
1 3 . 0 0 « С л i д с т во вел и . . . » з
Леонiдом Каневським».
14.00 «Сiмейний суд».
15.00 «Судовi справи».
15.55 Т/с «Оголошений в розшук».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт в Подробицях».
20.30 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Велика полiтика з Євгенiєм
Кисельовим».
02.00 Х/ф «Чотири пори кохання». (2).
03.35 «Подробицi» - «Час».
04.05 Д/с «Жадiбнiсть».
ICTV
05.15 Служба розшуку дiтей.
05.20,06.25,01.30,02.50 Погода.
05.25,02.25 Факти.
05.40,04.25 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.20,01.25
Спорт.
06.35,12.35,13.00 Анекдоти поукраїнськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.25 Надзвичайнi новини.
10.30,16.35 Т/с «Вулицi розбитих
лiхтарiв. Менти 8».
12.45 Факти. День.
13.15,20.10 Т/с «Морськi дияволи».
15.25 Т/с «Прокурорська
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.05 Джентельмени на дачi.
23.15 Т/с «Алькатрас».
00.20 Голi i смiшнi.
01.35 Т/с «Дружини футболiстiв
4».
02.55 Т/с «Герої 4».
03.40 ПроЦiкаве.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київський час».

5 липня
їни»
13.25 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10 «Пряма відповідь»
23.00 «Александров ралі»
ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.45 Подiї.
07.10,17.10,19.15,04.00 Подiї.
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя.
Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 22.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00,05.30 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. До i пiсля».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.05 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
23.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
01.00 Т/с «Спiвтовариство» (2).
01.20 Т/с «Мерсi» (2).
02.00 Х/ф «Боєць» (2).
04.40 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний 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 «Прощавай дике життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10,
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум.
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум.
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум.
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад побажань» «Сузір’я почуттів» (рум.
мов.)
12.00, 01.30 Д \\фільм «Герої
міфів»
13.20 «Буковинчики - веселинчики»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Формула успіху»
20.00 «Невигадані історії»
20.45 «Вечірня казка»
22.25 «Уряд на зв’язку з громадянами»
02.40 «Акценти»
04.00 Х\\фільм

6 липня

06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший погляд».
18.10 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime
news».
03.40 «Життя цiкаве».
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, 13.50, 15.55,
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05
Гороскоп
6.45, 14.45, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 22.20,
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05
Панно Кохання
14.00, 2.50 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер
злодіїв»
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.00 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30,
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький репортер»
07.50,08.55, 13.10, 15.55, 19.20,
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00 Т/с «Вода – лінія життя»
08.40 «Веселі уроки»

09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Святкова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година
від М2»
13.15 «Золота колекція кінематографа»
16.00 Д/с «Вода – лінія життя»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10 Х/ф «У Брюгге» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.15 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.20 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.40 Подiї.
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Продовження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.00,05.15 Т/с «Висяки 2».
12.00 «Хай говорять. Цiна розлучення Бориса Невзорова».
15.35 Щиросерде зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Iнтерни».
00.00 Т/с «Спiвтовариство» (2).
01.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.50 Х/ф «У захватi вiд мамбо».
04.25 «Хай говорять».
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музичний 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 «Прощавай
дике життя»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25,
03.05, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселинчики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Мініатюри
в природі»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне»
14.55, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ»
17.30, 02.40 «Палітра»
18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»

понеділок
четвер
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз 90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15,19.25 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10,16.30 Дайош молодьож!
13.40,19.55 Одна за всiх.
14.10 Т/с «Маргоша».
16.00,22.30 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.15 УТЕТа тато!
19.00,00.50 БарДак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дом 2. Спецвипуск.
01.40 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Вигыдний контракт».
08.25 «Щоденник Ukraine Trophy
2012».
08.30,19.00,23.30,02.00,03.55
«Свiдок».
09.00 Т/с «Людина вiйни».
11.00,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.20 Х/ф «Чорний океан».
17.05 Х/ф «Екiпаж машини
бойової».
18.30 «Легенди карного розшуку». Убивця для Бандери.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Найманий убивця».
(2).
02.35 «Речовий доказ».
04.30 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.35 «Правда життя».
СТБ
05.40 «Документальний детектив».
06.05,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
07.50,18.10 «Неймовiрна правда
про зiрок».
08.50,19.10 Т/с «Карамель».
09.50 «Врятуйте нашу сiм`ю».
11.40 Х/ф «Якщо ти мене чуєш».
13.45 «Битва екстрасенсiв».
15.55 «Усе буде добрi».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
20.15 «Зоряне життя. Пiвжиття

за мрiю».
21.20 «Зоряне життя. Обдурити
зiрку».
22.40 «Зоряне життя. Багатодiтнi
сiм`ї».
00.00 «Паралельний свiт».
01.05 Т/с «Доктор Хаус».
03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Слiдчий без лiцензiї».
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».
07.30,08.30,19.00,00.15 Репортер.
07.35,08.35,19.25,00.35 Погода.
09.00,15.55 Т/с «Молодята».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись
вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,00.30 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2).
22.00 Кухня на двох.
22.50 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.40 Служба розшуку дiтей.
00.45 Т/с «Серцеїдки».
01.35 Т/с «Загубленi». (2).
02.10,03.10 Зона ночi.
02.15 Становлення українського
нiмого кiно.
03.15 Народження українського
кiно.
04.15,04.55 Зона ночi. Культура.
04.20 Життя в обiймах квiтiв.
04.35 Птаха гнiзда Марiї.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.15 «Халi Галi».
10.00,14.00 Т/с «Сваха».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00 Т/с «Закрита школа».
16.00,19.00 «Вдягни мене, якщо
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Косяки». (2).
01.30 «Нiчне життя».

понеділок
п’ятниця
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х\\фільм
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтiком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Всi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Гiлз-90210.
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай
води».
12.15 Богiня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.10,16.30 Дайош молодьож!
13.40,19.25 Одна за всiх.
14.10 Т/с «Маргоша».
16.00,22.30 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто у домi господар?»
17.30 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.15 УТЕТа тато!
19.00,00.50 БарДак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дурнєв+1.
01.40 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди карного розшуку».
07.00 Х/ф «Вигыдний контракт».
08.20 «Щоденник Ukraine Trophy
2012».
08.30,19.00,01.50,04.10 «Свiдок».
09.00 Т/с «Людина вiйни».
11.00 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25 Т/с «Лiтєйний».
15.30 Х/ф «24 години».
17.20 Х/ф «Непереможний».
19.30 Т/с «1942».
23.30 Х/ф «Сiра Сова».
02.20 Х/ф «Мiсто на кордонi». (3).
04.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.20 «Документальний детектив».
06.10,00.25 Х/ф «За сiрниками».
08.00 «Зваженi i щасливi».
17.45,22.00 «Вiкна-новини».
17.55 «Правила життя. Смачно...
до смертi».
19.00 «Правила життя. Вулична
отрута».
20.00 «Росiйськi сенсацiї. Весiлля
Максима й Алли».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. 100
грамiв слави».

22.25 Х/ф «Якщо ти мене чуєш».
02.20 «Вiкна-спорт».
02.30 Х/ф «Слiдчий без лiцензiї».
04.15 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Останнiй акорд».
05.50,01.25 Служба розшуку
дiтей.
05.55,06.35 Kids` Time.
06.00 М/с «Сiмейка Аддамс».
06.40,07.05,07.40,08.45 Пiдйом.
06.45 М/с «Губка Боб Квадратнi
Штани».
07.30,08.30,19.00,01.00 Репортер.
07.35,08.35,19.25,01.20 Погода.
09.00,15.55 Т/с «Молодята».
09.55 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись вродлива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.20,01.15 Спортрепортер.
19.30 Пiраньї.
21.00 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
22.00 Хто зверху?
00.00 Т/с «Щасливi разом». (2).
01.30 Т/с «Серцеїдки».
02.20 Т/с «Загубленi». (2).
03.05,04.05 Зона ночi.
03.10 Благославляю i молюся.
03.40 Митрополит Дмитро Могила.
04.10 Подорож у втрачене минуле.
04.35 Останнiй лоцман.
04.40,04.55 Зона ночi. Культура.
04.45 Майстер музи.
04.50 Столицi свiту. Берген.
Ф`йордi.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.15 «Халi Галi».
10.00,14.00 Т/с «Сваха».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00 Т/с «Закрита школа».
16.00 «Вдягни мене, якщо зможеш».
17.00 «Таємницi долi».
19.00 «Розкiшне життя».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогосподарки». (2).
00.20 Т/с «Косяки». (2).
01.30 «Нiчне життя».

субота
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 суперагента.
10.45 Прес-конференцiя Президента України В. Януковича.
12.45 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
13.10,14.50,16.25,18.25 Погода.
13.15,19.10 Мiсце зустрiчi.
14.55 10+10. Україна - Грузiя.
16.10 Зелений коридор.
16.35 В гостях у Д. Гордона.
18.35 Золотий гусак.
20.35 Кабмiн: подiя тижня.
20.50 Мегалот.
20.55 Зворотний зв`язок.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 Мiжнародний дитячий
фестиваль «Щасливi долонi
2012».
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК «Ера».
23.20 Експерт на зв`язку.
23.40 Погода.
23.45 Свої. Йосип Кобзон.
00.15 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.40 Кабмiн: подiя тижня.
01.50 Театральнi сезони. Краще за рiк.
02.15 After Live (За лаштунками
Шустер-Live).
02.35 Т/с «Сержант Рокка 4».
«1+1»
06.00 М/ф «Смурфи».
06.40 «Справжнi лiкарi 2», 35 с.
07.40 «Кулiнарнi курси з Юлiєю
Висоцькою».
08.05 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00,05.50 «Свiт навиворiт 3».
12.30 Комедiя «Закоханий та
неозброєний».
14.30 Комедiя «Я залишаюсь».
17.05 Комедiя «Даїшники».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Секта».
00.00 Бойовик «Змiїна битва».
(2).
01.40 Бойовик «Анаконда 3:

Цiна експерименту». (2).
03.05 Бойовик «Анаконда 4:
Кривавий слiд». (2).
04.25 Х/ф «Острiв страху». (3).
IНТЕР
04.55 «Парк автомобiльного
перiоду».
05.20 «Велик а полiтик а з
Євгенiєм Кисельовим».
08.20 «Городок».
09.00 «Найрозумнiший».
11.00 Х/ф «Велика любов».
13.05 Т/с «Найкрасивiша».
16.55 «Вечiрнiй квартал».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
22.35 Вечiр боксу на «Iнтерi».
Володимир Кличко vs. Тонi
Томпсон.
01.45 «Подробицi» - «Час».
02.15 Х/ф «Лопухи». (2).
03.30 Х/ф «Чотири пори кохання». (2).
ICTV
05.00,05.35 Погода.
05.05 Факти.
05.40 Iнший футбол.
06.10 Козирне життя.
06.55,01.45 Т/с «Полiцейська
академiя».
08.45 Зiрка YouTube.
09.50 Дача.
10.20 Квартирне питання.
11.20 Стоп-10.
12.20 Провокатор. Спецвипуск.
13.20 Спорт.
13.25 Твiй рахунок.
14.25 Дивитися всiм!
15.25 Х/ф «Наскрiзнi поранення».
17.45 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19.00 Т/с «Честь маю!»
23.00 Наша Russia.
23.55 Т/с «Тринадцятий».
03.10 Утриматися в крiслi.
04.55 Свiтанок.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «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
,23.00,02.00,03.00,05.00 «Час
новин».

неділя
УТ-1
ТРК «Ера».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.05,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Це було недавно, це було
давно. М. Жванецький.
07.10 7 чудес України.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
09.00,16.10,17.30 Погода.
09.05 Смiшний та ще смiшнiшiй.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Як це?
10.15 Крок до зiрок. Євробачення.
10.55,18.05 Формула кохання.
11.55 Караоке для дорослих.
12.40 Х/ф «Фронт за лiнiєю
фронту».
15.25 Ближче до народу.
16.15 Золотий гусак.
16.40 Шеф-кухар країни.
17.35 Дiловий свiт. Тиждень.
19.05 Мiсце зустрiчi.
20.30 Д/ф «Євро-2012.
Пiдсумки».
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки дня.
21.20 ДПКЄ-2012. Фiнал
нацiонального вiдбору.
ТРК «Ера».
23.50 Погода.
23.55 Олiмпiйський виклик.
00.20 Ювелiр ТБ.
УТ-1.
01.20 Трiйка, Кено, Максима.
01.25 Пiдсумки дня.
01.45 Головний аргумент.
01.55 Т/с «Сержант Рокка 5».
05.20 М/с «Каспер».
«1+1»
06.40 Комедiя «Брехун».
08.35 М/ф.
09.00 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Кулiнарнi курси з Юлiєю
Висоцькою».
11.25 «Велика рiзниця поукраїнському».
13.05 «Мiняю жiнку».
14.40,17.10 Комедiя «Даїшники».
19.30,23.40 «ТСН-Тиждень».
2 0 . 1 5 К о м ед i я « К оха н н я зiтхання».
22.40 «Свiтське життя».
0 0 . 4 0 Х / ф « Вул ь ф с бе й н :
Людина-вовк». (3).

02.15 Комедiя «Я залишаюсь».
04.05 Комедiя «Закоханий та
неозброєний».
IНТЕР
05.30 «Найрозумнiший».
06.55 Вечiр боксу на «Iнтерi».
Володимир Кличко vs. Тонi
Томпсон.
10.00 «Свати бiля плити».
10.25 Т/с «Небеснi родичi».
18.00, 21.00 Х/ф «Огiркова
любов».
20.00 «Подробицi тижня».
23.00 Х/ф «Московський жиголо». (2).
0 0 . 5 0 Д / ф « Те р и т о р i я
непiзнаного. Оракули влади».
01.55 Подробицi тижня.
02.40 Х/ф «Велика любов». (2).
04.10 Д/с «Секретнi територiї».
ICTV
05.35,05.55 Погода.
05.40 Факти.
06.00,05.00 Свiтанок.
06.35 Квартирне питання.
07.25 Дача.
07.55 Анекдоти по-українськи.
08.30 Твiй рахунок.
09.30 Дивитися всiм!
10.30 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Стоп-10.
13.25 Наша Russia.
14.20 Т/с «Честь маю!»
18.45 Факти тижня.
19.45 Т/с «Мисливцi за караванами».
23.50 Голi i смiшнi.
00.50 Х/ф «Наскрiзнi поранення».
02.30 Iнтерактив. Тижневик.
02.45 Т/с «Тринадцятий».
04.15 Утриматися в крiслi.
5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
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07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10
,17.20,00.35,01.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Америки».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Наталкою Фiцич».
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 1.05
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.50, 17.10,
21.50, 22.55, 1.00 Познайомимось?
9.00, 12.00 Про казки
9.45, 17.15, 22.40 Погода
9.50, 17.20, 22.45 Погода на
курортах
9.55, 12.50, 14.05, 15.55, 17.25,
21.40, 22.50 Гороскоп
13.00 1 на 1 з Миколою Вереснем
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 5.00 Х/Ф «Зачарований
принц»
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 3.00 Х/Ф «P.S. Я кохаю
тебе»
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.20, 11.45, 12.55, 14.40,
18.30, 21.55,00.35 «Погода»
07.05 «Сад. Город. Квітник»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50,
17.50, 19.05,01.20 «Парад
планет»
08.00 «Чернівецький репортер»»

08.25, 19.00 «Афіша»
08.30 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
09.00 «Княгиня Буковини»
09.10, 14.45 «Малятко»
09.40,19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
11.55 «Богатирські ігри. Чернівці»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
15.15 «Княгиня Буковини»
15.25, 17.00 «Александровралі»
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.25 «Щоденник конкурсу
«Княгиня Буковини»
22.00 Х/ф «Той, хто йде в темряву» (2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.30 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10 Подiї. Спорт.
07.15, 14.00 Т/с «Iнтерни».
08.15 Х/ф «Важка дитина».
10.00 Таємницi зiрок.
11.00 Т/с «Стрiчна течiя».
12.00,04.00 Т/с «Дорожнiй
патруль 2».
16.10 Х/ф «Дуель».
18.10, 19.20 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи».
20.30, 22.25 Т/с «Бiгти».
00.20 Т/с «Година Волкова».
02.10 Х/ф «Наглядач». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д \\фільм «Невідома планета»
07.00 11.56 14.00 19.25 21.55
00.00 - «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10
«Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Акценти»
10.00 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00 Д/фільм «Герої фобій»
13.30 «У нас на Буковині»
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00 «Невигадані історії»
16.00, 22.30, 01.40 Х/фільм

8 липня
07.57,09.15,10.10,12.10,13.10
,14.10,17.10,17.50,03.30,04.30
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Хронiка дня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тижня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколовою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.
ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.10
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 16.15, 17.10,
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10 Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50, 17.20, 23.45 Погода на
курортах
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40,
23.50 Гороскоп
12.00, 5.30 Про казки
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Аліса у Дивосвіті»
16.20 Церква і світ
16.40 Радіус
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
23.00 Теми тижня
0.00 Нова гостьова
«ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.30,12.55, 14.40,
18.30, 20.50,00.25 «Погода»
07.05, 11.35 «Хендмейд»
07.30 «Малятко»
07.50 «Практичне керівництво
для екстремального туриста»
08.10,09.35, 11.55, 16.45, 19.00,
01.20 «Парад планет»
08.15 «Афіша»
08.30, 17.30 «Чернівецький
репортер. Підсумковий випуск»
(рум. мов.)

теле Версі ї
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії»
19.30 «Експромт»
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Дом 2.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 Єралаш.
10.45 Крутони.
11.15 Т/с «Моя прекрасна
няня».
13.15 Х/ф «Стрибок угору».
14.55 Королева балу 2.
16.00 Дайош молодьож!
17.00 Х/ф «Планета мавп».
19.20 Х/ф «Ялинки».
21.15 Т/с «Зайцев+1». (2).
22.15 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.10 Х/ф «Спуск». (3).
00.55 Х/ф «У вiдкритому морi».
02.35 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.25 «Щоденник Ukraine
Trophy 2012».
07.30 Т/с «Суто англiйськi
вбивства».
09.30,13.00 Т/с «1942».
11.30 «Речовий доказ». Кiлер
«Слiпий».
12.00,23.00 «Головний свiдок».
15.00 Т/с «Ера стрiльця 2».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства
10».
23.35 «Випадковий свiдок».
00.00 Х/ф «Деннi - цепний
пес». (2).
01.55 Х/ф «Найманий убивця». (2).
03.40 «Речовий доказ».
04.40 «Агенти впливу».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.20 М/ф «Мауглi».
06.30 Х/ф «До Чорного моря».
07.50 «Караоке на Майданi».
08.50 «Снiданок з Юлiєю Ви-
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соцькою».
09.00 «Їмо вдома».
10.05 «ВусоЛапоХвiст».
11.00 «Неймовiрна правда про
зiрок».
13.45 «Зоряне життя. Пiвжиття
за мрiю».
14.50 «Зоряне життя. Зваженi
i нещаснi».
15.55 «Зоряне життя. Обдурити
зiрку».
16.55 «Зоряне життя.
Багатодiтнi сiм`ї».
18.00 Х/ф «Медове кохання».
22.00 «Моя правда. Томас
Андерс. Сповiдь марiонетки».
23.05 «Моя правда. Олександр
Кайдановський».
00.05 Х/ф «Заздрiсть богiв».
(2).
02.40 Х/ф «Царевбивця». (2).
04.25 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Останнiй акорд».
07.10 Ревiзор.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
10.00 КабрiоЛето.
11.05 Пiкнiк.
12.10 Новий погляд.
13.10 Кухня на двох.
14.15 «Красунi».
15.05 Х/ф «Шаленi грошi».
17.10 Х/ф «Бумер».
19.45 Т/с «Бальзакiвський вiк,
або Всi чоловiки сво...» (2).
23.45 Х/ф «Я не знаю, як вона
робить це». (2).
01.35 Спортрепортер.
01.40 Т/с «Серцеїдки».
03.15,04.05 Зона ночi.
03.20 Українцi Вiра.
04.10 Моя адреса - Соловки.
Навiщо перекладати Вергiлiя.
04.30 Я на свiтi такий один.
04.40,05.30 Зона ночi. Культура.
04.45 Микола Лисенко.
К1
05.45 «Ранок на К1».
08.10,10.00 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.30 Х/ф «Принцеса криги».
12.30 М/ф «Мулан».
14.20 Т/с «Дихай зi мною. Щастя у позику».
22.10 Т/с «Надприродне». (2).
01.25 «Концерт Сари Брайтман».
02.40 «Нiчне життя».
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09.00 «Чернівецький репортер.
Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40 «Вулиця
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
12.30 «Княгиня Буковини»
13.00, 01.30 «Блискуча година
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.15 «Відпочинок на 5 зірок»
15.45 «Богатирські ігри. Чернівці 1ч»
17.00 «Музична програма»
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри. Чернівці»
21.50 Х/ф «Замикаючи кола»
(2)
ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
06.50 Подiї.
07.10 Х/ф «Важка дитина 2».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.00,03.50 Т/с «Дорожнiй патруль 2».
14.00, 20.30, 22.15 Т/с
«Iнтерни».
15.10 Х/ф «Тiльки повернися!»
17.00, 19.30 Т/с «Дорога на
острiв Пасхи».
19.00,03.20 Подiї тижня.
00.00 Т/с «Година Волкова».
01.50 Х/ф «Брудна справа». (2).
ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \\фільм «Невідома планета»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20,
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 01.20 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00
«Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - веселинчики»
10.00 «Доброго ранку, Буковино!»
11.15, 17.50 «Люди і долі»
11.30 «Спорт-драйв»
12.00, 03.30 Д/фільм «Абетка
виживання»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика звучить…»
15.00 «Роздуми про сокровенне»
16.05, 22.00, 01.50 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)

18.05 «Подіум її життя»
19.00 Лідери якості»
19.30 «Формула успіху»
20.30 «Світ книги»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»
ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Дом 2.
07.05,09.00 Мультик з Лунтiком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка.
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Дельфiн: iсторiя
мрiї».
11.20 Єралаш.
11.40 Х/ф «Стрибок угору».
13.20 Крутони.
13.50 Т/с «Моя прекрасна
няня».
14.55 Х/ф «Планета мавп».
17.10 Х/ф «Ялинки».
19.00 Королева балу 2.
20.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.30 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.25 Х/ф «Пипець». (2).
00.45 Дурнєв+1.
01.10 Х/ф «Спуск». (3).
02.45 До свiтанку.
НТН
06.00 «Легенди бандитського
Києва».
07.30 «Щоденник Ukraine
Trophy 2012».
07.35 Т/с «Ера стрiльця 2».
11.30 «Легенди карного розшуку». Убивця для Бандери.
12.00,03.50 «Агенти впливу».
13.15 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства
10».
19.00 Т/с «Тiло як доказ».
21.00 Т/с «Закон i порядок».
23.00 Х/ф «Сто мiльйонiв рокiв
до нашої ери». (2).
00.55 Х/ф «Павуки». (3).
02.25 «Речовий доказ».
05.10 «Уроки тiтоньки Сови».
05.30 «Правда життя».
СТБ
05.45 М/ф «Таємниця третьої
планети».
06.35 Х/ф «Гараж».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Висоцькою».
08.50 «Їмо вдома».

10.20,00.20 «Неймовiрнi iсторiї
кохання».
11.20 «Караоке на Майданi».
12.20 «Фермер шукає дружину
2».
13.25 «Куб».
15.00 Х/ф «Медове кохання».
19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Осiннiй вальс». (2).
22.15 Х/ф «Нiколи не забуду
тебе».
01.20 Х/ф «Дорога додому».
02.45 Нiчний ефiр.
НОВИЙ КАНАЛ
05.40 Т/с «Останнiй акорд».
06.30 Клiпси.
06.45 Знову разом.
07.45 Церква Христова.
08.00 Запитайте у лiкаря.
08.25 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мадагаскара».
09.55 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
11.05 Хто зверху?
13.00 Шури-Амури.
14.05 Мачо не плачуть.
15.05 «Красунi».
15.40 Х/ф «Бумер». (2).
18.00 Х/ф «Бумер 2». (2).
20.20 Х/ф «Антибумер». (2).
22.00 Пiранi XL.
23.00 Х/ф «Жмурки». (3).
01.10 Спортрепортер.
01.15 Т/с «Серцеїдки».
03.00 Зона ночi.
03.05 Українцi Надiя.
04.00,05.00 Зона ночi. Культура.
04.05 Solo-Mea.
04.35 Нiмфея кандiда.
04.50 Соломон i Годеле.
К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Мулан».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв
Гаммi».
10.00 Х/ф «Суперзiрка».
12.10 Т/с «Дихай зi мною. Щастя у позику».
17.00 «Таємницi долi».
18.00 Х/ф «Тримай ритм».
20.15 Х/ф «Просто друзi».
22.10 Т/с «Надприродне». (2).
01.25 Х/ф «Хороший хлопець».
02.50 «Концерт Сари Брайтман».
04.00 «Нiчне життя».
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Версі ї

Людське тіло – оселя паразитів
або Воші люблять недоглянутих
Воші не бояться ні спеки, ні холоду. Проблема педикульозу актуальна
завжди. Та особливо за умов соціальних та стихійних бід. Адже поширення
цих паразитів відбувається зазвичай при порушенні гігієнічних норм життя –
нерегулярному митті, нечастою зміною натільної й постільної білизни.
Головні, платяні та лобкові…

Головні воші паразитують у ділянці скронь
і потилиці, звідки можуть поширюватися на
інші ділянки волосяної частини голови. Хворі
скаржаться на сильний свербіж. В осередках
ураження виявляють воші та гниди, на шкірі помітні розчухи, можливе приєднання вторинної
інфекції. У запущених випадках волосся склеюється (ковтун), збільшуються і стають болісними
лімфатичні вузли.
Платяні воші паразитують переважно в
ділянці попереку, в міжлопатковій ділянці, на заПедикульоз (від лат.
реdiculus – воша) або вошивість
– паразитне захворювання шкіри та волосся. Хворіють на педикульоз усі прошарки населення
різних вікових груп, однак частіше – діти. За несприятливих епідеміологічних умов воші можуть
бути переносниками збудників
висипного та поворотного тифу.
Розрізняють три типи вошей: головні, платяні та лобкові
(площиці). Головні воші – прозорі або сірувато-жовті комахи завдовжки до 6 мм. Воші не
стрибають і не літають, вони
повзають. Упродовж 20-30 днів
воша відкладає до 10 яєць (гнид)
на день. Через 8-10 днів з гнид

дній поверхні шиї: їх укуси викликають сильний
свербіж шкіри і появу висипки, лінійних розчухів,
при цьому часто приєднується вторинна інфекція.
Поступово шкіра на місці розчухів огрубіває та
набуває сірувато-бурого (брудного) кольору.
Лобковий педикульоз ще називають –
фтиріаз. Лобкові воші паразитують на волосяній
частині лобка, калитці, верхній частині стегон.
У запущених випадках вони можуть поширюватися на ділянку пахвових западин, спину,
груди, бороду, вуса, вії та брови. Воші щільно
прикріпляються до стержня волосу. На місці укусів лобкових вошей утворюються сірувато-сині

утворюються личинки, що перетворюються потім на дорослу вошу, яка через 10-15 днів
починає сама відкладати яйця.
Самки головної й лобкової воші,
відкладаючи яйця (гниди), приклеюють їх до волосся, а самки
платяної воші – до білизни, одягу. Весь цикл розвитку відбувається на волоссі й шкірі заражених людей і продовжується не
менше 20 днів. Живляться воші
виключно кров’ю, випиваючи за
один прийом до 0,003 мл. Тривалість життя воші до 38-46 днів.
Зараження педикульозом
відбувається при прямому контакті з ураженим волоссям, особливо довгим, а також через за-

соби особистої гігієни (рушник,
гребінець тощо). Воша може
переповзати з однієї голови на
іншу в місцях скупчення людей
(тролейбусі, магазині, у дитячому садку, школі тощо). Оскільки
воші здатні плавати у воді, то
можливо заразитися педикульозом і в басейні. За великої
кількості вошей, вони можуть
розповзатися по верхньому одязі, постільній білизні, меблях,
підлозі. Зараження лобковими
вошами відбувається переважно
при статевих контактах, рідше –
через постільну білизну та інші
предмети загального користування, можливе зараження і в
лазні.

Як рятувати потопельника
1. Переконайтеся, що вам ніщо не загрожує. Витягніть потерпілого з води. При підозрі на перелом хребта – витягуйте його на дошці або щиті.)
2. Укладіть потерпілого животом на своє коліно, дайте воді стекти з дихальних шляхів. Забезпечте прохідність
верхніх дихальних шляхів. Очистіть порожнину рота від
сторонніх предметів (слизу, блювотних маси тощо).
3. Визначте наявність пульсу на сонних артеріях, реакцію зіниць на світло, самостійне дихання.
4. Якщо пульс, дихання і реакція зіниць на світло
відсутні – негайно робіть серцево-легеневу реанімацію. Продовжуйте реанімацію до прибуття медиків або
до відновлення самостійного дихання і серцебиття.
5. Після відновлення дихання і серцевої діяльності покладіть потерпілого на бік.

плями величиною до 10 мм, які не зникають
при натискуванні; через 1-2 тижні вони безслідно зникають. Хворих турбує сильний
свербіж шкіри.

Народні методи –
прихована небезпека

Значною популярністю серед населення користуються засоби народної медицини
проти педикульозу (журавлиний сік, оцет, дустове та дьогтярне мило, ефірні олії чайного дерева,
лаванди, гас, дихлофос), які менш ефективніші,
ніж лікарські засоби та несуть приховану небезпеку: гас, наприклад, є вогненебезпечним, оцет
у великих концентраціях може викликати опіки, а
дихлофос – отруєння. Прикметно, що синтетична
фарба для волосся має протипаразитну дію за
рахунок високих концентрацій їдких хімічних
речовин.
Отож лікування педикульозу повинен призначати лікар-дерматолог. Перш за все, хворим
рекомендують щотижня мити голову та тіло
гарячою водою з милом, часто змінювати натільну та постільну білизну, попередньо підданих
дезінфекції (кип’ятіння та прасування гарячою
праскою). При обробці хворого протипаразитними препаратами важливо дотримуватися заходів власної безпеки, оскільки більшість з них є
токсичними. Обробку хворого краще проводити
в спеціально відведеному місці та в спеціальному одязі (щільно застебнутому халаті, шапочці,
гумових рукавичках), який після закінчення обробки необхідно продезінфікувати.
При виявленні гнид головних вошей, їх вичісують частим гребенем. Радикальним методом
боротьби з вошами може бути стрижка волосся
наголо. Потрібно не забувати про дезінфекцію
ножиць і бритви, які проводять 70% етиловим
спиртом або 3% розчином карболової кислоти.
Волосся, що зістригли, краще спалити. Водночас

Істинне утоплення

(Стається в теплий період року і у ванні)
• синюшність шкіри
• набрякання судин шкіри
• пінисті виділення з рота та носа

проводять лікування заражених партнерів.

Воші люблять недоглянутих,
але… чистих

Уже доведено, що воші частіше з’являються
на чистих головах – так легше дістатися до крові.
Враховуючи це, перш за все, батьки повинні хоча
б раз на тиждень ретельно оглядати голову дитини, особливо, якщо вона відвідує організовані
колективи.

Отже, основними заходами профілактики
педикульозу є проведення загальних гігієнічних заходів, цілеспрямованих профілактичних
оглядів (особливо в дитячих садках, школах,
студентських гуртожитках тощо), дотримання
особистої гігієни.

Лілія ГУЛЕЙ кандидат медичних наук,
асистент кафедри дерматовенерології
Буковинського держмедуніверситету

■ Лікування судинних захворювань ніг сучасними методами покращення кровообігу та попередження ампутацій (облітеруючий атеросклероз, 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
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Не будуйте занадто далеких планів. Думайте про
завтрашній день і не випускайте з уваги навіть незначні
деталі. Зверніть особливу увагу на знайомого-Діву, він
принесе вам чимало емоційних переживань. Тиждень
вдалий і з матеріальної точки зору.

Будьте обережними і розважливими у справах – саме
ці якості допоможуть з успіхом вийти переможцем зі
спірної ситуації. Цей період може принести кардинальні
зміни в особистому житті – від зустрічі з новою любов’ю
до заручин.

Почуватимете себе відмінно, але не переоцінюйте
можливості свого організму. Проте не нехтуйте повноцінним сном. Сприятливий час для Близнюків, які займаються інтелектуальною працею. Переговори, в яких
буде брати участь жінка-Терези, пройдуть блискуче.

Зірки радять встановити баланс між особистим і
професійним життям, інакше не уникнути розбіжностей
з колегами. Ваш будинок користується популярністю у
друзів і родичів – одні гості будуть змінюватися іншими.
Відмінний період для оновлення гардеробу.

Захопленість професійними справами може призвести до охолодження сімейних стосунків. Намагайтеся
бути поблажливішими до рідних і близьких. В останні дні
місяця велика ймовірність завершити важливі справи або
отримати відповідь на потрібне питання.

Зверніть увагу на давно знайомого Тельця. Романтичні стосунки, що виникнуть цього тижня, здатні
не тільки перетворити ваше життя, але і принести в
нього стабільність. Зірки радять набратися терпіння і
в жодному разі не йти на конфлікт.

Якщо ви хочете досягти бажаного результату в своїй
професії, будьте готові до низки випробувань і навіть ризику. Наполегливість, зібраність і дипломатичність будуть
вашими головними союзниками. Сприятливий час для
детального обдумування майбутньої відпустки.

Ймовірна захоплююча подорож і маса приємних
вражень, пов’язаних з другом-Водолієм. Робочі проекти
викличуть у вас азарт звершень і бажання продемонструвати високий клас. Будете заохочені керівництвом
за результат. Не виключена доленосна зустріч.

Ймовірно, загостряться проблеми, які ви бажали
не помічати. І якщо самому з ними не впоратися, шукайте допомоги у старого знайомого-Рака. У кар’єрі
зможете домогтися просування власних проектів і навіть переконати інвесторів у збільшенні фінансування.

Досить щільний на події тиждень, який завершиться
підписанням важливого контракту або просуванням
кар’єрними сходами. З обережністю поставтеся до вір-
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туальних знайомств. Не виключено, що вас намагаються
розіграти. Знайомий-Овен принесе хорошу звістку.

Не бійтеся озвучувати керівництву навіть найсміливіші
думки. Велика ймовірність, що вашим задумам дадуть «зелене світло». Спільна робота з колегами буде насиченою
та цікавою, а тому не виключений перехід з робочої на
дружню хвилю.

У вирішенні ділових питань не погоджуйтеся на
авантюрні пропозиції. Фінансові моменти краще врегулювати за допомогою колеги-Стрільця. Зірки рекомендують урізноманітнити стосунки з коханою людиною
заміським відпочинком і активними розвагами.

Як зав’язати парео
Парео – красивий і зручний елемент літнього гардеробу.
З пари хусток ви можете створити і вечірню сукню, й одяг
для пляжу, і наряд для прогулянок містом. Загалом, все, що
завгодно. Потрібно тільки трохи фантазії, терпіння і, власне,
парео.
Мати парео на відпочинку дуже
практично. Зав’яжіть його поверх купальника – і ви вже наче і вдягнені. У
ньому можна сміливо відправлятися на
пляж, а прямо із пляжу зайти до кав’ярні
чи курортного магазинчика.
Існує безліч способів зав’язування
парео, у тропічних країнах є справжні
віртуози цієї справи, ми ж пропонуємо вам
найбільш популярні.
Парео буває шовкове, шифонове або
звичайне бавовняне. З його допомогою
можна вирішити низку естетичних, а
також практичних проблем. Адже воно
допомагає приховувати недоліки фігури,
під час прогулянки пляжем або набережною. Або може захистити жіночі плечі і
спину від пекучого сонця. Тобто парео
цілком заслуговує статус красивого,
зручного і багатофункціонального одягу.
Декілька способів зав’язування парео:
1) розгорніть парео позаду себе,
тримаючи за кути оберніть його навколо
себе і зав’яжіть вузол;
2) розгорніть парео за спиною горизонтально, узявши верхні кінці в обидві
руки, підніміть їх перед собою, перехлесніть і затягніть парео над грудьми,
а кінці, що залишилися, зав’яжіть позаду шиї;
3) в якості вечірнього варіанту розгорніть парео горизонтально перед
собою і прив’яжіть один з верхніх кінців
до бретелі купальника. Оберніть парео
навколо тіла і заправте кінець, що залишився за купальник;
4) варіант на «усі випадки» – розгорніть парео горизонтально позаду
себе, два верхні кінці зав’яжіть на правому плечі, ліву руку залишивши поверх
тканини вільною. Нижні кінці за в’яжіть
над правим стегном.
5) візьміть хустку розміром 110 х 240
см. Довгою стороною хустки обгорніть
груди. Краї схрестіть зліва під пахвою.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКА З
14.06.2012
м. Чернівці
№ 153/0
Про затвердження змін до Порядку подання
нормативно-правових актів на державну реєстрацію до
Головного управління юстиції у Чернівецькій області, районних
управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації
Зареєстровано Головним
управлінням юстиції у
Чернівецькій області
18 червня 2012 за № 20/2346
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня
1992 № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»
(із змінами), керуючись наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня
2011 N 2035/5 «Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації», зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 26 серпня 2011 за N 1008/19746
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Порядку подання нормативно-правових актів
на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Чернівецькій
області, районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації,
затвердженого наказом Головного управління юстиції у Чернівецькій області
06 травня 2010 № 116, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у
Чернівецькій області 07 травня 2010 за № 29/2204 (із змінами) /далі – наказ
та Порядок/, що додаються.
2. Відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації
законодавства, правової роботи та освіти Головного управління юстиції
у Чернівецькій області:
2.1. забезпечити державну реєстрацію цього наказу відповідно
до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 N 493 «Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади»;
2.2. цей наказ довести до відома районних управлінь юстиції,
Чернівецької обласної державної адміністрації, її управлінь, відділів,
структурних підрозділів, територіальних органів центральних органів
виконавчої влади та зацікавлених посадових осіб Головного управління
юстиції у Чернівецькій області.
3. Районним управлінням юстиції:
3.1. під час здійснення державної реєстрації нормативно-правових
актів районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, структурних
підрозділів керуватися зазначеним наказом;
3.2. цей наказ довести до відома та використання в роботі місцевим
суб’єктам нормотворення.
4. Наказ набирає чинності з дня його опублікування у засобах
масової інформації.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
М. Беженар, в. о. начальника Головного
управління юстиції у Чернівецькій області
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління юстиції
у Чернівецькій області
14.06.2012 № 153/0
Зареєстровано Головним
управлінням юстиції у
Чернівецькій області
18 червня 2012 за № 20/2346

Парео або саронг – це великий шматок тканини, який можна
носити на відпочинку разом з
купальником як спідницю, плаття
або сарафан. Цей традиційний
одяг жителів Південно-Східної
Азії й Полінезії не виходить із моди
вже багато років. Утім, у цих країнах парео використовується не
тільки як предмет гардеробу, але
і як ковдри, тканину для тюрбанів,
фіранки, скатертини, покривала.
Один кінець протягніть вперед, а другий,
через спину, до правого плеча. Зав’яжіть
обидва кінці вузлом на правому плечі.

Підготувала
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Чернівецька філія ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС» (м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А, код ЄДРПОУ 37412637) проводить
прилюдні торги з реалізації майна, що є предметом іпотеки, а саме:
Лот №1. Земельна ділянка площею 0,1471 га, в межах плану, кадастровий номер 7322589000:01:003:0218 за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Шипинці, що є власністю боржника згідно Державного акту на право власності
на земельну ділянку серії ЯБ № 754891 виданого 11 квітня 2006 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості
перед ПАТ АК «Промінвестбанк». Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд. Ділянка прямокутної форми. Відомості щодо забудови земельної ділянки та
обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 88 000,50грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок – 4 400,03грн. без ПДВ.
Лот № 2. Земельна ділянка площею 0,1853 га, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район,
с. Шипинці по вул. Панфілова, є власністю боржника згідно Державного акту на право власності на земельну ділянку серії
ЯД № 089489 від 04.04.2007 р. та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Незабудована земельна ділянка за кадастровим № 7222589000:02:001:0468, площею 1853 га за цільовим призначенням
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, довжиною фронтальної лінії
18,75 м.п. Земельна ділянка рівнинна з задовільними фізичними характеристиками, наближеною мережею світла та газу.
Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Стартова (початкова) ціна – 74 749,85грн. без ПДВ. Гарантійний
внесок – 3 737,49грн. без ПДВ.
Прилюдні торги по лоту №1 та лоту №2 призначені на 18.07.2012 року о 12:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Кіцмань, вул. Українська, 53. Кінцевий термін реєстрації: 18.07.2012 року об 11:00 год.
Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, яка
становить 1150.00грн. з урахуванням ПДВ, сплачуються на рахунок № 26004227346750 в АТ «ОТП Банк» в м. Києві, код
ЄДРПОУ 35911358, МФО 300528, одержувач: ТОВ «ТД ЕЛІТ СЕРВІС». Державний виконавець, стягувач, боржник (їх законні представники) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з майном можна щодня крім
вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись до організатора прилюдних торгів
за тел. (050)997-42-07 або за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А. З метою участі у прилюдних торгах необхідно
подати організатору прилюдних торгів заяву про участь у прилюдних торгах встановленої форми та квитанцію про сплату
гарантійного внеску за адресою: : м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А (у тому числі і в день проведення прилюдних торгів).
Прийом заяв на участь в прилюдних торгах, прийом заяв (звернень) інших осіб, які бажають бути присутніми на прилюдних
торгах, здійснюється з 10:00 години до 12:00 години кожного робочого дня в межах строку реєстрації для участі в прилюдних торгах. Остаточна плата за майно здійснюється протягом десяти банківських днів з дня проведення прилюдних
торгів, не враховуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної
виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.
Чернівецька філія ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП» проводить прилюдні торги по реалізації арештованого нерухомого майна
(предмета іпотеки), а саме: Лот №1: нежитлові будівлі: будівля швейної дільниці в’язального цеху літ. «Н» загальною площею
863,90 кв. м, сараї літ. «Q», «F», «S», що знаходяться в м. Чернівці, вул. Севастопольська,36М. Будівля швейної дільниці
в’язального цеху літ. «Н» загальною площею 863,90 кв. м – трьохповерхова, фундаменти-стрічкові, бетонні, стіни – цегляні,
перекриття – залізобетонні панелі перекриття, дах – двохскатний по дерев’яних кроквах, підлоги-бетонні, дощаті, паркет,
керамічна плитка, обладнана системами електропостачання, каналізації, водопостачання, технічний стан – задовільний (знос30%). Сараї літ. «Q» - площею забудови 3,8 м.кв., літ. «F» площею забудови 3,9 м.кв., літ. «S» площею забудови 1,9 м.кв.,:
фундаменти - бетонні, стіни – цегляні, перекриття – дерев’яне, дах – односкатний по дерев’яних кроквах, підлоги-бетонні,
обладнані системами електропостачання, технічний стан – задовільний (знос-30%). Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Будівлі належать боржнику на праві власності на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно
від 15.06.2006 року. Інформація про державну реєстрацію земельних ділянок за ТзОВ «Мальва і Ко» /код ЄДРПОУ 22854317/
відсутня. Стартова (початкова) ціна – 1349596,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок - 67479,80грн. без ПДВ. Гарантійний внесок
вноситься на р/р 26000013006122 АТ “Сбербанк Росії”, МФО 320627, код ЄДРПОУ 36303404, одержувач: ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ
ГРУПП» Боржник: ТзОВ «Мальва і Ко» /Чернівецька область, м. Сторожинець, вул. Горіхова, буд №2, фактична адреса: м.
Чернівці, вул. Севастопольська,36, код ЄДРПОУ 22854317/. Стягувачі: ПАТ «Сведбанк» в особі Чернівецького відділення
/м. Чернівці, вул. Головна, буд. 36-38, код ЄДРПОУ 19356840; ТзОВ «Ароніс Колдінг-Системи» /м. Київ, вул. Кіквідзе,26, код
ЄДРПОУ 25287190/; Ліквідатор АТЗВ «Виробничо-торгівельної фірми «Мальва»», / м. Чернівці, вул. Севастопольська,36, код
ЄДРПОУ 00307537/. Ознайомитися з майном можна кожен робочий день з 10:00 год. до 16:00 год. за його місцезнаходженням,
звернувшись до організатора прилюдних торгів. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора прилюдних торгів для реєстрації за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А. Прилюдні торги відбудуться
„16” липня 2012 року об 11:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Московської Олімпіади,1А, у приміщенні Чернівецької філії
ТОВ «УКРСПЕЦТОРГ ГРУПП». Реєстрація припиняється за годину до початку прилюдних торгів. Остаточна оплата за придбаний об`єкт здійснюється протягом десяти робочих днів з дня підписання протоколу про проведення прилюдних торгів, не
враховуючи дня проведення прилюдних торгів, на зазначений у протоколі р/р 37311002002200 в УДК в Чернівецькій області,
МФО 856135, код ЄДРПОУ 35029463. Одержувач: Першотравнеий відділ державної виконавчої служби Чернівецького міського
управління юстиції. Додаткова інформація за тел. 063-422-39-17.

Зміни
до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Чернівецькій області, районних
управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації
1.У розділі ІІ:
1.1. у абзаці п’ятому пункту 2.12 слова «цифровим або» виключити;
1.2. речення третє абзацу четвертого пункту 2.24 викласти в
такій редакції:
«Наприклад: «абзац четвертий пункту 2.4 глави 2 Положення про
щорічний обласний конкурс читців, присвячений пам’яті Тараса Шевченка,
затвердженого наказом управління культури обласної державної адміністрації від 23 лютого 2011 №27, зареєстрованого Головним управлінням
юстиції у Чернівецькій області 09 березня 2011 № 10/2258, викласти в
такій редакції»;
1.3. речення третє пункту 2.27 викласти в такій редакції:
«Наприклад: Унести до Положення про щорічний обласний конкурс
читців, присвячений пам’яті Тараса Шевченка, затвердженого наказом
управління культури обласної державної адміністрації від 30 травня 1997
№ 166, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій області 09 липня 1997 за № 250/2054 (у редакції наказу управління культури
обласної державної адміністрації від 15 червня 2005 № 213), такі зміни»;
1.4. у абзаці шостому пункту 2.34 після слова «наприклад,» наступні
слова замінити таким змістом:
«наказ управління культури обласної державної адміністрації від 30
жовтня 2007 № 125, розпорядження обласної державної адміністрації від 30
жовтня 2007 № 296-р «Про проведення конкурсу авторської пісні та співаної
поезії молодих авторів і виконавців»);
1.5. абзац четвертий пункту 2.35 викласти в такій редакції:
«При цьому слід враховувати, що проекти регуляторних актів, які
розробляються місцевими органами виконавчої влади, територіальними
органами центральних органів виконавчої влади погоджуються в порядку
передбаченому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
2. У розділі ІІІ:
2.1. абзац перший пункту 3.5 викласти в такій редакції:
«Нормативно-правові акти подаються на державну реєстрацію
суб’єктами нормотворення протягом п’яти робочих днів після їх прийняття»;
2.2. у підпункті а) пункту 3.11 речення третє викласти в такій
редакції:
«У разі наявності у суб’єкта нормотворення юридичної служби,
до неї долучається завірена в установленому законодавством порядку
копія висновку юридичної служби суб’єкта нормотворення, складеного
за результатами проведеної юридичної експертизи проекту нормативноправового акта, за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції
України від 06 липня 2011 N 1805/5 «Про затвердження форми висновку
юридичної служби міністерства, іншого центрального органу виконавчої
влади та його територіальних органів, місцевих державних адміністрацій
за результатами проведення юридичної експертизи проекту нормативноправового акта», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 липня
2011 за N 826/19564;
2.3. підпункт ґ) пункту 3.11 викласти в такій редакції:
игінал та дві копії рішення, передбаченого Законом України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»
(для регуляторних нормативно-правових актів)»;
2.4. у абзаці другому пункту 3.14 слова «легалізації об’єднань
громадян» виключити.
3. У розділі ІУ:
3.1. у абзаці другому пункту 4.3 слова «заступником начальника
управління – », «легалізації об’єднань громадян» виключити;
3.2. у абзаці третьому підпункту а), у абзаці третьому підпункту б), у
абзаці другому підпункту в), у абзаці другому підпункту г) пункту 4.5 після
слів «області також» доповнити словами такого змісту замінивши попередні
«начальником відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного управління
юстиції у Чернівецькій області і затверджується начальником відповідного
управління юстиції»;
4. абзаци перший та другий пункту 5.4 розділу У замінити новим
абзацом такого змісту:
«Нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади,
набирають чинності з дня їх опублікування в засобах масової інформації,
якщо інше не встановлено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в засобах масової інформації».
У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати абзацами
другим та третім.
5. У Додатках 1, 3, 5, 7 до Порядку, гриф «ПОГОДЖУЮ» виключити
та на зворотньому боці доповнити перед словами «Головний (провідний)
спеціаліст Головного управління юстиції у Чернівецькій області» реченням
такого змісту «Начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів,
систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного управління юстиції у Чернівецькій області».
6. У преамбулі наказу та пункті 1.1 розділу І Порядку слова «наказу
Міністерства юстиції України від 14.02.2007 № 47/5 «Про затвердження
Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України
в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, м.м.
Києві та Севастополі та Положення про районні, районні у містах, міські (міст
обласного значення), міськрайонні управління юстиції», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.02.2007 за № 124/13391 (із змінами)» замінити на такі слова: «наказу Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 N
1707/5 «Про затвердження положень про територіальні органи Міністерства
юстиції України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня
2011 за N 759/19497 (із змінами).
7. У Порядку слова «Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.97 № 1153 (із змінами) (далі
– Примірна інструкція) замінити на слова «Типова інструкція з діловодства
у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 № 1242 (далі – Типова
інструкція)» в усіх відмінках та числах.
І. Німіжан, начальник відділу реєстрації нормативно-правових
актів, систематизації законодавства, правової роботи та освіти Головного
управління юстиції у Чернівецькій області
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАКАЗ
29.05.2012
м. Чернівці
№ 122/о
Про внесення змін до наказу від 25.04.2012 № 97/0 «Про
затвердження Стандарту надання адміністративної
послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства,
щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство»
Зареєстровано Головним
управлінням юстиції у
Чернівецькій області
1 червня 2012 за № 17/2343
На виконання наказу Міністерства юстиції України від 18.04.2012 №
603/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції з питань
реалізації повноважень Міністерства юстиції у сфері банкрутства», зареєстрованого Міністерством юстиції України 20.04.2012 за № 596/20909
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до пункту 8 Стандарту надання адміністративної
послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких
порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом
Головного управління юстиції у Чернівецькій області від 25.04.2012 №
97/0, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Чернівецькій
області 28.04.2012 за № 13/2339, доповнивши його після слова «керівником» словами «або уповноваженою ним особою та скріплюється
гербовою печаткою».
2. В.о. завідувача сектором з питань банкрутства Головного управління юстиції у Чернівецькій області І.В.Молдован цей наказ подати на
державну реєстрацію відповідно до вимог Указу Президента України від
03.10.92 № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів
міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).
3. Відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації
законодавства, правової роботи та освіти Головного управління юстиції
у Чернівецькій області (Німіжан І.Л.) забезпечити державну реєстрацію
цього наказу.
4. Наказ набуває чинності через 10 днів з дати його державної
реєстрації, але не раніше дня його опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
М. Беженар , в. о. начальника Головного управління
юстиції у Чернівецькій області

№26 (443) 28.06.2012 - 04.07.2012

проблемні

Версі ї

Дверцята машини судді були прострелені з мисливського
карабіна, а кермо – розпиляне на частини
У Чернівецькій області за загадкових обставин
загинув суддя. Незважаючи на безліч доказів,
кримінальну справу за фактом убивства не порушують.
26-річний суддя Андрій Гринчак розбився на автомобілі, на повній швидкості
врізавшись у дерево. Аварія трапилася
близько першої години ночі, і свідків
на місці трагедії не було. На перший погляд здавалося, що відбулося банальне
ДТП. Однак багатьох бентежило, що
абсолютно твереза людина на справному
автомобілі несподівано вилетіла з рівної
дороги. До того ж на дверцятах автомобіля виявили кульовий отвір, а деякі
травми, як засвідчила експертиза, суддя
отримав ... ще до аварії.

«Того дня
однокурсники, з якими
Андрій не спілкувався,
призначили йому
зустріч в кафе»

Списати те, що трапилося, на негоду
не можна – в ніч, коли сталася аварія,
було тепло і сухо. Таким же видався
і день. За словами рідних загиблого
Андрія Гринчака, напередодні ніщо не
віщувало біди.
– Син зі своєю нареченою збиралися
їхати до друзів на весілля, – розповідає
мати загиблого Людмила. – Була субота, на роботу йти не потрібно було.
Закінчивши приготування до весілля,
вони вирішили піти в кіно. Але близько
одинадцятої години ранку синові зателефонував однокурсник Віктор Тришин
(ім'я та прізвище змінені – Авт.).
– Андрій дуже здивувався цьому
дзвінку – з цими однокурсниками він не
спілкувався, – каже Марина, наречена
загиблого. – А тут Тришин і ще один
однокурсник Юрій Дорунь (ім'я та прізвище змінені – Авт.) почали наполегливо
кликати його в кафе. Андрій зустрівся з
ними, але незабаром повернувся. Що
від нього хотіли колишні однокурсники,
розповідати не став. Пояснив, що нічого
серйозного. У мене не було звички лізти
в його справи, тому не розпитувала. Ми,
як і збиралися, поїхали в кіно. «Знаєш,
Тришин з Дорунем просили мене ввечері
ще раз до них під'їхати, – сказав Андрій
вже дорогою додому. – Але я не поїду».
Ми почали прикрашати машину Андрія
до весілля. А через кілька годин (на той
момент вже було близько шостої вечора)
йому знову зателефонували. Наскільки я зрозуміла, це знову був Тришин.
«Марина, я таки повинен поїхати, – після розмови з ним заявив Андрій. – Це
терміново». І, знявши надувні кульки з
машини, поїхав.
Андрій поїхав до однокурсників у
село Костичани Новоселицького району.
– Я подзвонила синові близько пів
на дев'яту вечора, коли він уже був у
тому селі, – згадує Людмила Гринчак. –
«Мамо, я не вдома, – спокійним голосом
відповів Андрій. – Ми тут у районі зустрілися з однокурсниками. Давай я пізніше
передзвоню». На початку дванадцятої
ночі йому подзвонила Марина. Андрій
сказав їй, що вже виїжджає. Марина не
лягала спати – чекала. В 00.15 Андрій
зателефонував їй, але відразу скинув
дзвінок. А вже через кілька хвилин його
телефон був вимкнений.
Тієї ночі Марина так і не змогла заснути. Андрія все не було, його телефон
і далі був «поза зоною досяжності».
Вранці їй подзвонив колега Андрія, який
працював помічником судді. «Марина, де
Андрій? – Стривожено запитав він. – Він

удома?». «Ні, – відповіла Марина. – Він
поїхав в Новоселицький район і досі не
повернувся». «В Новоселицький? – Захриплим голосом перепитав хлопець.
– Там вчора вночі розбився білий «Міцубісі». Водій загинув. Кажуть, у нього
знайшли посвідчення судді».
Білий «Міцубісі», що врізався в дерево, виявила літня мешканка села
Костичани. Почувши шум, жінка вибігла
на подвір'я.
«Близько першої години ночі я почула звук удару, – давала свідчення
співробітникам міліції жінка. – Вийшовши на подвір'я, побачила неподалік від
церкви розбиту білу іномарку. Машина
врізалася в дерево, від неї залишилася
купа металобрухту. Я ще подумала, що
якщо в ній були пасажири, вони напевно
не вижили. Потім з'явилася інша іномарка червоного кольору. А буквально через
хвилину під'їхала ще одна машина – чи
то синя, чи зелена. Водії обох автомобілів
вийшли і почали голосно розмовляти.
Пам'ятаю, один з них сказав: «Може,
ми ще витягнемо людину?!» Я побігла в
будинок і викликала «швидку»…
От тільки медики водієві «Міцубісі»
вже не змогли допомогти. Приїхавши на
місце, експерти незабаром встановили,
що це був суддя Чернівецького господарського суду Андрій Гринчак. Фотографії з місця ДТП дивитися неможливо
– тіло понівечене, одяг пірваний. Коли
рідним Андрія Гринчака повідомили про
те, що трапилося, тіло вже відвезли на
експертизу, а розбиту машину забрав
евакуатор.

«Судмедексперти
пояснили, що ще до
аварії сина, швидше
за все, побили»

– Нам сказали, що син не впорався
з керуванням і врізався в дерево, – каже
батько загиблого Василь Гринчак. – Природно, нас це насторожило: їхати рівною
дорогою і ні з того ні з сього різко звернути на узбіччя? З чого б це? Незважаючи
на те, що вони з однокурсниками сиділи
в кафе, експертиза показала, що Андрій
був абсолютно тверезий. Під'їхавши до
бюро судмедекспертизи, ми з дружиною
побачили, як звідти виходить однокурсник Андрія Віктор Тришин. Що він там робив, залишалося тільки здогадуватися.
Сам Тришин, який останнім бачив Андрія
живим, розмовляти з нами не став.
– Про те, що Тришин говорив міліції,
ми дізналися вже потім, – додає Людмила
Гринчак. – До цього відкрилися інші дуже
дивні обставини. У першу чергу, те, що на
дверцятах розбитої машини сина виявили... слід від кулі, – мої співрозмовники
показують фотографії автомобіля. На
вцілілих білих дверцятах видно кульовий
отвір. – Проте ні в салоні, ні неподалік від
місця ДТП куль не знайшли. Експертиза
засвідчила, що в машину стріляли з мисливського карабіна.
Ще одна дивна обставина, яку незабаром підтвердила відповідна експертиза: кермо автомобіля було відірване і...
розпиляне на частини. Експерти припустили, що, найімовірніше, його розпиляли
якимось гострим предметом на зразок
сокири або зубила. У салоні автомобіля
предметів, які могли б розпиляти кермо,
експерти не виявили.
– Така ж ситуація з травмами сина,
– каже Василь Гринчак. – На тілі патоло-
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гоанатоми нарахували 76 зовнішніх ран,
саден і синців. Руку повністю відрізало,
з голови практично знято скальп. І хоча
нам відразу сказали, що, якщо в машині
спрацювали подушки безпеки (а це так
і було), такі травми маловірогідні, ми вирішили: хіба мало, всяке може бути. Адже
машина, вважайте, вщент розбилася.
Насторожувало ще й те, що одяг сина був
розірваний саме по швах. А светр чомусь
на ньому був надітий навиворіт. Ось це
вже, погодьтеся, дивно. Ми наполягли
на проведенні додаткової експертизи.
Домагатися цього довелося довго, але
головне, який нам прийшов результат,
– батько судді показує документ. – Вивчивши травми сина, експерти прийшли
до висновку, що деякі з них «не вписуються в ДТП».
«Особливості розміщення травм наводять на думку про те, що вони виникли
ще до дорожньо-транспортної пригоди»,
– йдеться у висновку експертів. При
зустрічі судмедексперти пояснили нам,
що, швидше за все, сина побили. Якщо
була бійка, то все сходиться – це пояснює і «нехарактерні для ДТП травми», і
розірваний по швах одяг. Що стосується
розпиляного керма, то на ньому експерти
виявили дивні вм'ятини, які, за їхніми
словами, нагадують сліди від наручників.
– Невже в справі зовсім немає свідків? – Питаю у батьків судді. – І ніхто з
сусідів не чув пострілу?
– Одразу після аварії ми з чоловіком
приїхали на місце трагедії і переконалися, що поблизу немає житлових будинків.
Найближче живе сусідка, яка побачила
два автомобілі і викликала «швидку». У
справі є тільки один свідок – однокурсник
Андрія Віктор Тришин. Як я вже говорила,
він і ще один однокурсник Юрій Дорунь
і покликали сина на зустріч. Відвідувачі
бару, де вони сиділи, бачили, що вони
пішли близько півночі. А о першій годині
ночі буквально в трьох кілометрах від
бару трапилася аварія.
«Ці відвідувачі сиділи тихо і розмов-

саме. Так простояли кілька хвилин. Потім
ми сіли в машини і поїхали точно так само
– він, а слідом я, з інтервалом у дві хвилини. Гринчак від'їжджав швидко, він різко
почав набирати швидкість. Після цього я
побачив, як його автомобіль врізався в
дерево і зупинився…»
Віктор Тришин стверджує, що залишався на місці аварії аж до приїзду
«швидкої» і міліції. Дивно тільки, що
його сріблястий «Фольксваген» сусідка
з сусіднього будинку не бачила. Як говорила жінка, вона помітила лише розбиту машину, біля якої потім зупинилися
червона і темна іномарки, що проїздили
повз. Тим часом Віктор Тришин запевняє,
що він першим зупинився біля розбитої
машини і особисто зупиняв автомобілі,
які проїжджали повз (свідчень водіїв тих
самих зупинених іномарок у справі, на
жаль, немає).

ляли, – розповідала співробітникам міліції офіціантка, яка тієї ночі була на зміні.
– Один з них взагалі не пив (загиблий
суддя – Авт.), інші – тільки пиво. Ніякого
конфлікту між ними я не помітила. Близько дванадцятої вони пішли».
Що було далі, співробітники бару
не бачили. Всі лише підтвердили, що в
12:00 ночі суддя і його однокурсники
покинули заклад. Далі, як пишуть у своїх
свідченнях Юрій Дорунь і Віктор Тришин,
вони роз'їхалися в різні боки.
«Вийшовши з бару, ми з Дорунем та
Андрієм Гринчаком обговорили наші подальші зустрічі і попрощалися, – пише в
своїх свідченнях Віктор Тришин. – Після
цього кожен сів до свого автомобіля, і
ми з Гринчаком поїхали в бік Чернівців.
Я поїхав слідом за ним з інтервалом, напевно, у дві хвилини. Проїхавши близько
двохсот метрів, я побачив, що автомобіль
Гринчака зупинився на узбіччі і Андрій
вийшов, сказавши, що йому потрібно
справити нужду. Я вийшов зробити те ж

«заплутався і нічого не пам'ятає».
А ми з дружиною незабаром після
загибелі сина знову приїхали на місце
аварії. Ходили там кілька годин, намагаючись знайти якісь докази. І за
двісті метрів від бару – саме в тому
місці, де, за словами Тришина, вони з
Андрієм зупинилися справити нужду,
– ми знайшли ось це, – чоловік показує
загорнутий у целофан закривавлений
носовичок. – Не розумію, як його могли
не помітити співробітники міліції. Експертиза показала, що на цій хустинці
кров нашого Андрія.
– Все свідчить про те, що сина вбили, – хитає головою Людмила Гринчак.
– І слід від кулі в дверцятах автомобіля,
і експертиза з приводу «невідповідних
ДТП» тілесних ушкоджень. Але прокуратура, незважаючи на наші численні
заяви, не порушує кримінальну справу
за фактом убивства. Справа, як і раніше,
порушена за фактом ДТП. Кілька разів
її закривали «через відсутність складу

«Недалеко від
бару ми знайшли
закривавлений
носовичок Андрія.
Не розумію, як його
могли не помітити
співробітники міліці»

– Але й це не головне, – говорить
батько загиблого Василь Гринчак. – Судячи з показань Віктора Тришина, які він
давав неодноразово, вони виїхали з бару
в 12:00 ночі, що підтвердили і бармени.
ДТП сталося за три кілометри від бару.
Припустимо, вони з Тришиним зупинялися, щоб справити нужду. Але ж сам Тришин сказав, що на це у них пішло кілька
хвилин, тобто вже в чверть на першу
вони поїхали далі. А ДТП, за свідченнями
сусідки і висновками численних експертиз, сталося близько першої години
ночі. Виникає питання: що ж відбувалося
ці 45 хвилин? Коли на очній ставці я задав це питання Тришину, він спробував
ухилитися від відповіді, сказавши, що

злочину», потім знову відкривали. Днями
її передали до Тернопільської обласної
прокуратури – щоби забезпечити «неупереджене розслідування». Подивимося, що буде далі.
– Не знаю, чим пояснити небажання
місцевих правоохоронців займатися цією
справою, – каже Василь Гринчак. – За
цей час ми з дружиною вже стали і слідчими, і юристами. У матеріалах справи ми
знайшли роздруківки телефонних дзвінків Віктора Тришина в той вечір. Цікаво,
що на один номер, на який Тришин кілька
разів дзвонив впродовж дня, він подзвонив в 00:14 ночі – в той момент, коли, за
словами самого Тришина, вони з Андрієм
зупинилися справити нужду. Наступний
дзвінок на цей номер Віктор зробив о першій годині ночі – коли загинув Андрій. Під
час очних ставок я питав Тришина, кому
він дзвонив. Спочатку Віктор відповів,
що не знає: мовляв, мабуть, подзвонив
випадково. Потім сказав, що це була його
знайома на ім'я Юля. А потім заявив, що
це була не його знайома, а подруга нашого сина. Нібито Андрій сам дав йому
номер. Зараз цей номер відключений.
Роздруківка дзвінків з телефону сина
показала, що Андрій ніколи не дзвонив
на той номер. Але з'ясовувати, кому він
належить, правоохоронці поки що навіть
не намагалися. Хоча це могло б багато
чого прояснити.
Намагаючись відновити картину
події, кореспондент зателефонувала Віктору Тришину і Юрію Доруню, з якими
Андрій Гринчак був того вечора.
– Всі свідчення я вже дав слідству, –
сказав Юрій Дорунь. – Як сталася аварія,
я не бачив. Близько дванадцятої години
ночі ми вийшли з бару, і я поїхав до себе в
село. Віктор і Андрій поїхали в бік Чернівців, тому, що відбувалося далі, міг бачити
тільки Віктор. У момент ДТП я, ні про що
не підозрюючи, вже був удома.
– Рідні судді кажуть, що ви з Тришиним навіщось терміново викликали
Андрія і він негайно до вас поїхав. З якого
приводу ви збиралися?
– Ми просто зустрічалися. Звичайна
зустріч, нічого надзвичайного.
З Віктором Тришиним «Факти» намагалися зв'язатися протягом місяця,
але його мобільний був відключений, а на
роботі весь час відповідали, що він у відпустці і, коли повернеться, ніхто не знає.
Що стосується мотивів убивства
судді, то у його рідних мало припущень.
Ні батькам, ні нареченій він не розповідав
про справи, які розглядав.
– Уже потім ми дізналися, що син загинув напередодні важливого судового
засідання, – каже Людмила Гринчак.
– Він повинен був приймати рішення у
справі фірми, якою керував місцевий
бізнесмен. Ця фірма «кинула» одне підприємство на 280 000 гривень. Рішення,
судячи з усього, мало бути не на користь
бізнесмена. Цей бізнесмен – хороший
друг дядька Юрія Доруня, однокурсника Андрія. Але ми не можемо нічого
стверджувати. Це завдання слідства.
Очевидно одне: за таких обставин давно
пора порушити справу за фактом убивства.
– Ми розглядаємо цей варіант, – прокоментували«Фактам»ситуаціювпрес-службі
Тернопільської обласної прокуратури. – У
Тернопільську прокуратуру справу передали нещодавно, зараз з'ясовуються всі
обставини. Триває слідство.
– Коли ми почали посилено шукати
докази, невідомі всіляко намагалися нас
залякати, – каже Людмила Гринчак. – До
квартири сина, яка з моменту його загибелі пустує, двічі хтось проникав. У міліції
це зафіксовано. Влаштовували погром,
але нічого не крали. Останній раз на
столі залишили черевик сестри Андрія,
в який встромили сувенірний кинджал.
А бронзову Феміду на могилі сина хтось
розбив на шматки...

Катерина КОПАНЄВА, «Факти»
(Чернівці – Київ)
www.facty.ua
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Художник з Чернівців, який
малював сонячними променями

До 105 річниці від дня народження Пауля Конрада Геніха – популярного в світі і майже невідомого в Україні митця
«Робот-мистецтво» (Robot Art) та «Роботкартини» (Robot Pictures).
Зображення художник отримував
завдяки спеціально розробленій системі
рефлекторів та дзеркал різної форми, кольорових фільтрів та площин, на яких відбивались абстрактні «сонцекомпозиції».
При цьому зображення могли бути як статичними, так і такими, що змінювались у
залежності від руху землі, вітру тощо. Часом цей процес творення сонячних картин
безперервно тривав шість місяців поспіль.
Отримані кольорові відбитки художник
фотографував та знімав на кіноплівку.
Сам П.К. Геніх описував цей процес таким
чином: «Мій робот був свого роду проектором космічного фільму, сонце – його
лампою, а Земля – його двигуном».

Живописець та графік Пауль Конрад Геніх
(Paul Konrad Hoenich, псевдо PeKa) народився
1907 року у Чернівцях у родині місцевого лікаря Озіаса Геніха та його дружини Фрідеріки
Сіхровськи.
Чернівецький художник прожив яскраве
і плідне мистецьке життя. Ранній період його
творчості пов’язаний з Чернівцями. А помер він
у місті Хайфа (Ізраїль) 1997 року.
В Ізраїлі, США та Європі митець набув популярності як художник-експериментатор у галузі
кінетичного мистецтва, яке сам він означив як
сонячний світложивопис або сонцеживопис
(Sun-Painting). Натомість в Україні ім’я та творчі
здобутки П.К. Геніха практично не відомі.

Називав себе буковинцем

З архівних джерел дізнаємося, що у
Чернівцях родина мала помешкання на вул.
Руській, 18, пізніше жили на нинішній вулиці
Шептицького, 12. Тут він закінчив школу, а
мистецьку освіту здобував у академіях Відня,
Флоренції та Парижа. У рідному місті Пауль
Конрад Геніх брав активну участь у художніх
виставках як живописець, графік та книжковий ілюстратор. Він був єдиним чернівецьким
митцем на той час, твір якого було придбано
Національним музеєм у Бухаресті. Німецькомовна чернівецька газета «Der Tag» (№ 420
за 1933 р.) зазначає зокрема, що «роботи
Геніха знаходились в усіх крупних приватних колекціях Бухареста та насамперед у
Королівській колекції». Йдеться і про те, що
«твори Пауля Конрада Геніха представлені у
мистецьких журналах та в ілюстрованих ним
книгах». Це ж видання повідомляє про виставку П.К. Геніха у Чернівцях, яка експонувалась у книжковому магазині Бернфельда.
Підкреслюється, що його роботи позначені
«могутніми узагальнюючими контурами з
експресивними акцентами та передачею
вібруючої атмосфери». Згадується і про
виставку його творів у Варшаві та емоційно
акцентується на тому, що Геніх «завжди і
всюди гордо представляє себе буковинцем».

У Палестину –подалі
від нацизму

Втім звичний хід життя художника було

Сонцеживопис
поєднується з музикою

порушено. Обставини складалися так, що в
умовах підйому нацизму у Європі 1935 року
28-річний Пауль Конрад Геніх разом з дружиною Рут емігрував до Палестини. Згодом
у місті Хайфі митець заснував навчальну
художню студію, де розпочав викладання.
Водночас він продовжував активно творчо
працювати. Цими роками ним були створені
графічні цикли ксилографій та ліноритів
на теми Голокосту та історії ізраїльського
народу, а також вийшло кілька книг з його
ілюстраціями. Протягом 1940-1950-х років
постала низка його чудових живописних
полотен. Портрети, пейзажі та натюрморти
митця вирізняли багатий і гармонійний колорит, експресивний широкий мазок, декоративність та психологічна подача образів.

У сонячній Хайфі –
нова технологія

1950 року П.К. Геніх став професором
Ізраїльського технологічного інституту
у Хайфі, де протягом багатьох років викладав на факультеті архітектури та
міського будівництва. Він створив там
також Галерею експериментального
мистецтва та архітектури. Від 1958 року
наступні 20 років Пауль Конрад Геніх
активно розвивав власні ідеї живопису,
радше сонцеживопису. Це було творення
зображень сонячними променями. Нову
технологію дизайну він опрацьовував з
великим ентузіазмом і визначав його як

Свій унікальний сонцеживопис Геніх
поєднував і з музикою. Так наприклад, у результаті співпраці з музикантами Німеччини
та Австрії у 1985 та 1992 роках відбулися
оригінальні концерти у виконанні органу,
хору та слайдсеансів з його кольоровими
композиціями, утворених сонячними променями. У такий спосіб Геніх втілював ідеї
синтезу візуального мистецтва та музики.
Подекуди він влаштовував видовищні
феєричні шоу, під час яких зображення виводились на великі площини стін будинків
у місті.
Творча й дослідницька діяльність П.К.
Геніха принесла йому широке міжнародне
визнання. Його сонячні композиції експонувались у відомих мистецьких залах
Барселони, Лондона, Цюриха тощо.

П.К. Геніх. Портрет дружини з
сином. 1946. Дерево, олія

Пам’ять про життя і творчість митця і дослідника живе у його творах та публікаціях.
Адже свій унікальний досвід Пауль Конрад
Геніх активно популяризував. Друком вийшло 10 його книг та низка статей у спеціальних журналах. 1996 року світ побачила
його автобіографічна книга «Шлях у невідоме» (The path into the unknown). А при Технологічному інституті у Хайфі і дотепер діє
створений художником центр мистецтва,
науки та технології, який на його честь названо «ПеКа галерея» (PeKa Gallery). Нею
опікується Фонд вдови художника Рут Геніх.
Тепер у ПеКа галереї розміщені не лише
експозиції творів ізраїльського мистецтва,
а й зберігається мистецька та наукова спадщина митця. Відтак ми знаємо, що частиною
мистецького доробку П.К. Геніха є і роботи,
які створені у Чернівцях.

Тетяна ДУГАЄВА, член Національної
Спілки художників України,
мистецтвознавець

П.К. Геніх. Композиції з сонячними променями.
Авторська техніка сонцеживопису. Фото

■ 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:
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