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Чернівецьке підприємство «Ініціатива ТМ» стало 
першим мобільним дискаунтером в Україні 

Магазин на колесах – 
у  вашому дворі 
в зручний час

4 СТОР.

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ У П’ЯТІРЦІ 

НАЙОРИГІНАЛЬНІШИХ

ЯКОЇ КНИГИ БОЯТЬСЯ 
ПРОДАВЦІ

ФАБРИКА АНГЕЛІВ

У суботу відбудеться 
етнофестиваль «Дністер-
Фест 2012»

7 липня у Новодністровську започатковується етнофес-
тиваль «Дністер-Фест». Його створюють з метою сприяння 
відродженню і розвитку народних традицій та ремесел регіо-
нів Буковини, Поділля та Бессарабії, для обміну досвідом між 
творчими колективами, залучення до вивчення та збереження 
фольклору тощо.

Усі бажаючі матимуть можливість помилуватися дністров-
ськими краєвидами, посмакувати справжньою рибальською 
юшкою, переглянути виступи народних колективів Подністров’я 
та професійних колективів.

Початок свята о 14-й годині. Запрошуються всі охочі. 

6 липня Чемпіонат «Александров 
Ралі Карпати» –  у Чернівцях

На другому етапі Чемпіонату України з ралі на Буковині стартуватиме 
український співак Кузьма Скрябін. Музикант вийде на старт на автомо-
білі Subaru Impreza, який підготувала київська команда «Mentos Ascania 
Racing».

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху і охорони громадського 
порядку під час проведення ралі, у п’ятницю,  6 липня від 13:00 до 15:30 
буде повністю перекрито рух транспорту, крім громадського; від 15:30 до 
21:00 – повністю перекрито рух всіх видів транспорту на наступних вулицях 
та площах Чернівців: Соборній та Центральній площах, вул. І. Франка, А. 
Міцкевича, М. Ватутіна, М. Емінеску,  вул. Університетській (на ділянці від 
площі Центральної до вул. Й. Гете), вул. Е. Штейнберга та І. Котляревського.
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погляд 
Ігоря Буркута
Об’єднуватися чи 
роз’єднуватися?

Коли у держав виникають 
серйозні проблеми, особливо 
в економічній сфері, вони гарячково шукають виходу. 
Нерідко намагаються знайти його у вступі до об’єднань 
країн, щоб скористатися перевагами інтеграції. Украї-
на, наприклад, вже багато років поспіль веде розмови 
про європейську інтеграцію, вбачаючи у ній панацею 
від власних бід. Росія ж пропонує колишнім радян-
ським республікам створити Євразійський Союз, щоб 
спільними зусиллями розвивати великий ринок това-
рів і послуг. Але ще не забулися вроджені вади СРСР, 
які призвели до руйнації попереднього інтеграційного 
проекту. Головна з них – відсутність рівноправності 
республік і диктат Москви. Нова схема об’єднання 
грішить тим же.

Ті, хто лишився за бортом нібито рівноправної 
європейської інтеграції, мріють до неї включитися. 
А деякі із членів вже утворених союзів прагнуть із 
них вийти, бо вважають, що з них висмоктують соки 
країни-невдахи. У такому стані нині опинилася Велика 
Британія. Вона не бажає брати на себе тягар порятун-
ку Греції, слабкого члена ЄС. Британцям здається, 
що без такого «баласту» вони скоріше вирішать свої 
внутрішні проблеми.

Парадокс полягає у тому, що всередині самої 
цієї країни вже визріли сили, що руйнують єдність 
Великої Британії. У першій половині ХХ ст. від неї 
відокремилася Ірландська Республіка. А Північна Ір-
ландія залишилася у складі Великої Британії, і в ній 
активно діють прибічники об’єднання з незалежною 
Ірландією. А у ХХІ ст. все активніше виступають за 
власну державність шотландці. Вони вже добилися 
значної автономії, але продовжують боротьбу за 
повне відокремлення.

Невдовзі у Шотландії має відбутися референдум 
з питання незалежності. Це вже не перше таке опи-
тування – на попередньому референдумі більшість 
шотландців проголосувала проти відокремлення. 
Проте тоді  ситуація в країні була стабільною, що по-
значилося на суспільних настроях. Нині значно гірше, 
і результат референдуму передбачити важко. 

Подібні проблеми виникають і в інших європей-
ських країнах. Зовсім недавно в Іспанії центральні 
власті спробували обмежити автономію своїх регіонів 
і негайно отримали спалах незалежницьких настроїв 
у Каталонії. Ще й тамтешні баски ведуть криваву 
боротьбу за створення власної держави. У Франції 
жевріють сподівання корсиканців проголосити не-
залежність свого острова. А в Італії значна частина 
розвинутої півночі країни не приховує свого невдо-
волення тим, що їй доводиться ділитися заробленими 
коштами з недостатньо розвинутим півднем. Тут 
навіть утворено «Північну Лігу», яка погрожує розпо-
чати боротьбу за власну державу. І це лише частина 
дезінтеграційних проблем, які стоять перед країнами 
Європейського Союзу.

Ні об’єднання, ні роз’єднання не можуть бути 
панацеєю від усіх бід. Відбувається своєрідний про-
цес пульсації: країни для вирішення одних проблем 
інтегруються у велике об’єднання,  проте згодом 
отримують інші проблеми. Для їхнього вирішення де-
зінтегруються – і процес повторюється знову. Життя 
триває, а з ним продовжується зближення країн з на-
ступним їхнім віддаленням одна від одної.

На Путильщині лікарі не поділили місце 
для стоянки. Працівники міліції встановили, 

що між лікарем-анестезіологом та керівництвом 
Путильської ЦРЛ виникла словесна перепалка 
з приводу постійного неналежного паркування 
власного автомобіля лікаря на стоянці для служ-
бового транспорту лікарні. З показів учасників та 
очевидців конфлікту встановлено: під час супер-
ечки лікар-анестезіолог підбіг до свого автомобі-
ля, дістав з нього дерев’яну палицю (держак від 
лопати довжиною 1 метр) та завдав одного удару 
по нозі працівнику адміністрації лікувального 
закладу. Правоохоронці проводять ретельну 
перевірку для з’ясування всіх обставин події.

У Чернівцях водій легковика збив на пішо-
хідному переході дитину і втік. Держав-

тоінспекція Буковини звертається до можливих 
свідків автопригоди, що сталася 21 червня близь-
ко 14.30 на перехресті вул. Стасюка – Проспект 
Незалежності міста Чернівці. Під час переходу 
дороги на пішохідному переході легковий авто-
мобіль світло-синього кольору збив 10-річну ди-
тину. ДАІ звертається з проханням до можливих 
свідків ДТП, або тих, хто володіє будь-якою ін-
формацією щодо цього ДТП, телефонувати за но-
мерами: 52-54-46, 55-05-13 або на спецлінію 102.

Чернівчанин шантажував жінку, дізна-
вшись про її сімейну зраду. Встановлено, 

що впродовж серпня 2007 – травня 2008 років 
38-річний чернівчанин вимагав і, зрештою, отри-
мав 83100 грн. «відкупних» у жінки – директора 
приватного підприємства за нерозголошення ін-
формації, що могла її викрити у сімейній зраді. Та 
коли жертва вимагання переконалась, що нахаб-
ству та споживацьким «апетитам» зловмисника 
немає меж, усе чесно розповіла рідному чолові-
кові, а згодом і працівникам міліції. Тепер вимагач 
5 років проведе в місцях ізоляції від суспільства. 

З п’ятого поверху будинку по вулиці Копер-
ника обласного центру випала 16-річна 

дівчина. Нині вона перебуває у важкому стані 
в реанімаційному відділенні лікарні швидкої 
медичної допомоги. Працівниками УМВС України 
в Чернівецькій області проводиться перевірка, 
яка перебуває на контролі прокуратури Шевчен-
ківського району м. Чернівці. Також районною 
прокуратурою здійснюється перевірка умов 
проживання в сім’ї неповнолітньої потерпілої.

кримінал
Чернівці відновили авіасполучення 

зі столицею. Першим рейсом полетіли 
9 пасажирів. Виліт літаків з Чернівців 
відбуватиметься по понеділках, середах 
і п’ятницях. Вартість перельоту в обидва 
кінці коливається від 1300 до 1800 грн. 

Відбувся фестиваль вуличних 
оркестрів. Святковий парад му-

зик пройшов від ратуші до Німецького 
Дому вул. О.Кобилянської. Свої мелодії 
вигравали чернівецький оркестр «Ді-
ксібенд», гості з Румунії – духові оркестри 
та фольклорні колективи з Ясського, 
Ботошанського та Сучавського повітів.

Чернівецьких танцівників визнали 
кращими на Міжнародному дитя-

чому фестивалі у Болгарії. Народний 
дитячий аматорський хореографічний 
колектив «Алегро» Центрального палацу 
культури виборов перемогу в номінації 
«Хореографія-стилізація народного 
танцю» та здобув ІІІ місце в номінації 
«Хореографія сучасного танцю».

У Чернівцях оголошено карантин. 
Вул. Лібавську, на якій нещодавно було 

зафіксовано випадок захворювання на 
сказ кішки, оголошено неблагополучною 
зі сказу та накладено карантинні об-
меження на 30 днів. Загрозливою зоною 
оголошено також вул. Ашхабадську, 
Запорізьку, Пумнула, Халтуріна, Естон-
ську, Балашівську та Черняхівського. 

Буковина – у п’ятірці кращих в 
Україні за відсотком заповідності. 

Нині в області налічується 331 заповідна 
територія загальною площею понад 103 
тисячі га. Якщо в інших областях відсоток 
заповідності складає від 1,4% до 16%, 
то на Буковині він становить 12,8%.

Банченському монастирю дали 
базу відпочинку. Сокирянська 

РДА передала монастирю в суборенду 
на 3 роки базу відпочинку «Вишнева» 
для створення у подальшому дитячого 
табору відпочинку для його вихованців. 
База розташована на березі р. Дністер 
за 8 км від міста Новодністровськ. 

Буковинським прикордонникам 
подарували спецтехніки на 1,5 

млн. грн. Зокрема, це легкові автомо-
білі підвищеної прохідності, мотоцикли 
Мінськ М125, квадроцикли та сніго-
ходи. Придбана техніка за програмою 
міжнародно-технічної допомоги. 

Буковина отримала 6,5 млн. грн. 
субвенції на медикаменти для 

швидкої. Кошти субвенції з Держбю-
джету розподілили між бюджетами міст 
Чернівці та Новодністровськ, районами 
області, пропорційно до кількості викли-
ків швидкої. Після ухвалення місцевими 
радами відповідних рішень за ці кошти 
придбають необхідні медикаменти.

У Чернівцях десятки людей купаються 
у стічному озері на вул. Комарова. 

Проте воно декоративне, не відповідає ні 
санітарним, ні мікробіологічним, ні хімічним 
показникам і купатися у ньому заборонено. 

Кількість викликів до міської 
станції швидкої медичної допо-

моги у спеку збільшилася на 15%. 
Якщо раніше за добу було в середньому 
140-145 викликів, то минулими ви-
хідними – 170. Особливо потерпають 
від спеки люди із серцево-судинними 
захворюваннями, гіпертоніки, діти. 

У Чернівецькій області знайшли уні-
кальні рештки трипільської культури. 

Місце давнього поселення, якому майже 
6 тис. років, вчені виявили в селі Ожево 
поблизу Новодністровська. Нині архео-
логи проводять роботи на 2 тис. м кв. 

абзац новин Автівки їздитимуть із увімкненими фарами навіть удень
До правил дорожнього руху 

готують нові зміни.
Проект уже пройшов стадію 

громадського обговорення. Зараз 
у нього вносять заключні поправ-
ки. Серед змін є вимога з 1 жовтня 
по 1 травня цілодобово їздити із 
включеними фарами. Штраф за 
порушення пропонується в розмірі 
340-425 грн. У ДАІ обіцяють пер-
ший час не штрафувати, а тільки 
попереджати за те, що фари вдень 
не були включені.

Крім того, пропонують ввести 
підстави для додаткових обмежень 
швидкості. Поруч зі знаком, що 
обмежує швидкість, має бути знак, 
що пояснює, чому треба їхати по-
вільніше (наприклад, попереду 
дорожні роботи, пішохідний пере-

хід, школа). Тимчасові обмеження 
пропонують ввести не тільки при 
дорожніх роботах, але й у місцях 
проведення масових або спец-
заходів (мітинги, навчання) і при 
стихійних лихах.

Постійні обмеження пропо-
нується вводити на небезпечних 
ділянках доріг і вулиць (круті по-
вороти, обмежена видимість, зву-
ження дороги); перед пішохідними 
переходами; перед стаціонарними 
постами ДАІ; на ділянках доріг біля 
шкіл, дитсадків, дитячих оздоров-
чих таборів.

Наразі опрацьовуються заува-
ження до проекту і можливі зміни. 
Період їзди із включеними фарами 
можуть скоротити до 1 квітня. 

Вл. інф.

У Чернівцях вузи 
приймають абітурієнтів

На Буковині стартувала вступна кампанія. 
Прийом документів почався з 2 і триватиме по 
31 липня. Приймальна комісія ЧНУ працювати-
ме щоденно від 8:30 до останнього абітурієнта. 
Медичний університет працюватиме за тією ж 
схемою, але матиме вихідний у неділю.

Усі абітурієнти приймаються за результатами 
ЗНО. Але певна категорія має право на вступні 
іспити. Це ті, хто мають атестат до 2008 року, і 
пільговики: сироти, чорнобильці, інваліди. 

– Подавати документи можна до 31 липня, 
але ті, хто ще повинен складати іспити, пода-
ватимуть документи до 20 числа цього місяця, 
– зазначив Володимир ГЛУБОЧЕНКО, від-
повідальний секретар приймальної комісії 
БДМУ. 

У ЧНУ для тих, хто складатиме іспити, ді-
ятиме така ж схема. Але тільки ті абітурієнти, 
що матимуть творчий конкурс, повинні здати 
документи до 17 липня. Для прикладу, на 
конкурсній основі зараховуватимуться абіту-

рієнти-журналісти та фізкультурники. 
– Дані про всіх вступників будуть реєстру-

ватися у єдину Державну електронну базу із 
питань освіти, – розповів Тарас ЗВОЗДЕЦЬ-
КИЙ, відповідальний секретар приймаль-
ної комісії ЧНУ. – Минулого року існувала, так 
звана, електронна форма подачі заяв. Цього 
року форму змінили, подача документів від-
бувається вже онлайн: абітурієнт заповнює 
електронну заяву, яка одразу ж вноситься у 
цю базу, якщо все зроблено правильно і від-
мови немає, абітурієнт може вступити у вуз на 
рівні із іншими. А документи занести вже після 
1 серпня, побачивши, що він вже є студентом 
даного університету. 

Зазначимо, що приймальні комісії найбіль-
ших університетів міста працюють за адресами: 
Буковинський Державний Медичний Універси-
тет – вул. Богомольця, 2,  Чернівецький націо-
нальний університет – вул. Коцюбинського, 2.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії», фото автора

Дітям з 
малозабезпечених 
сімей на 25% підняли 
соцвиплати

Відповідно до підвищен-
ня прожиткового мінімуму 
цього року збільшаться роз-
міри державних соціальних 
гарантій. Так, у поточному 
році підвищаться розміри до-
помоги при народженні ди-
тини, з догляду за дитиною 
до досягнення нею триріч-
ного віку, виплати одиноким 
матерям та опікунам. Зросте 
і розмір державної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям. 
З липня відбудеться підви-

щення рівня забезпечення 
прожиткового мінімуму на 
дітей – з 50 до 75% прожит-
кового мінімуму відповід-
ного віку, на пенсіонерів та 
інвалідів – з 80 до 100% про-
житкового мінімуму для осіб, 
які втратили працездатність. 
Нині в області державну до-
помогу щомісяця отримують 
2,9 тисячі малозабезпече-
них сімей, з яких 1,4 тисячі 
– багатодітні. 

Вл. інф.

Кабмін своєю постановою значно спростив пра-
вила реєстрації та перереєстрації автомобілів. Нові 
правила передбачають скасування обов’язкового 
дослідження транспортних засобів під час про-
ведення їх державної реєстрації (перереєстрації) 
або зняття з обліку, збереження номерного знака 
за транспортним засобом при перереєстрації його 
на іншого власника в межах одного регіону, а також 
ще кілька моментів, які суттєво спрощують процес 
реєстрації транспортних засобів. Згідно з докумен-
том, власники транспортних засобів можуть за-
реєструвати або перереєструвати їх незалежно від 
місця своєї реєстрації або проживання або регіону 
реєстрації транспортного засобу. Також проект по-
станови Кабінету Міністрів передбачає можливість 
збереження за бажанням власника номерного зна-
ка за транспортним засобом при перереєстрації на 
іншого власника в межах одного регіону.

Правоохоронці прогнозують, що прийняття 
нових правил дозволить значно спростити проце-
дуру державної реєстрації транспортних засобів та 
зменшить кількість скарг з боку громадян на роботу 
реєстраційно-екзаменаційних підрозділів Держав-
тоінспекції МВС.

Зареєструвати авто 
стало простіше

Пенсійний фонд 
спілкуватиметься з 
пенсіонерами по скайпу

Управління Пенсійного фонду 
в Чернівецькій області з 26 черв-
ня надає нову послугу з обслуго-
вування пенсіонерів та платників 
– спілкування по скапу.

Щосереди та щоп’ятниці з 14 
до 15 години пенсіонери можуть безкоштовно 
отримати консультації з різних питань, що стосу-
ються пенсійного забезпечення, сплати єдиного 
соціального внеску та ін.

Адреса скайп – зв’язку : еdune_vikno
Адреса електронної пошти: pfu.cv@ukr.net

Вл. інф. 

З липня з аптечних 
вивісок має 
зникнути реклама

З 1 липня набуло чинності положення, 
згідно з яким із вивісок аптек має зникнути 
інформація, що містить рекламу. На фасаді 
будівлі, де розміщується аптечний заклад, 
повинна бути вивіска із зазначенням ви-
ключно виду закладу, а саме «Аптечний склад 
(база)», «Аптека», «Аптечний пункт», «Ап-
течний кіоск». Біля входу в аптечний заклад 
на видному місці розміщується інформація 
про суб’єкта господарювання, режим роботи 
аптечного закладу.

Вл. інф.

У лікувальних закладах області завищували 
ціни на медичні послуги соціального 
спрямування

Чернівецьке обласне терито-
ріальне відділення Антимонополь-
ного комітету Украйни перевірило 
дотримання вимог конкуренцій-
ного законодавства окремими 
медичними закладами області при 
наданні платних медичних послуг 
соціального характеру. 

З’ясовано, що медичними 
установами застосовувались еко-
номічно необґрунтовані вартості 
послуг попереднього огляду кан-

дидатів у водії та періодичного ме-
дичного огляду водіїв транспорт-
них засобів, також з населення 
стягувалася завищена плата за 
медичні огляди для видачі довідок 
на об’єкти дозвільної системи та 
завищувались тарифи на платні 
медичні огляди. Такі дії кваліфіко-
вані як зловживання монопольним 
становищем на ринку надання 
платних медичних послуг. 

Відтак Кіцманську, Сто-

рожинецьку та Новоселиць-
ку центральні районні лікарні 
зобов’язано припинити виявлені 
порушення та накладено штраф. 

Вл. інф.

На чернівецьких ринках з’явилися 
кавуни і дині. Чи безпечні вони?

На чернівецьких ринках вже почали 
з’являтися кавуни та дині, проте частина буковин-
ців занепокоєна тим, чи можна їх вже куштувати, 
чи треба ще зачекати. Інші ж переконані, що якщо 
кавуни та дині продаються на місцевих ринках то 
їх можна їсти. Як повідомили в лабораторії вете-
ринарної санітарної експертизи ринку «Зелений», 
цьогоріч в кавунах перевищення гранично допус-
тимої кількості нітратів не виявляли, однак 50% 
динь, що постачають на ринок, не допускають на 
базар через перевищення вмісту цих речовин.

Окрім того, варто враховувати, що безпеч-
ність динь та кавунів не розповсюджується на ті, 
що продаються за межами ринків та на стихійних базарах – там їхню якість жодна інстанція не 
перевіряє. 

Вл. інф.

Вода у пластикових пляшках 
отруйніша, ніж з-під крана

Дослідники з Канади, які брали для ана-
лізу проби бутильованої води популярних 

фірм, виявили, що в ній кількість шкідливих 
речовин значно більша, ніж у водопровідній 
воді. У деяких пробах з пляшок спостеріга-
лося стократне збільшення гетеротрофних 
бактерій. Як заявляють експерти, така вода 
може зашкодити вагітним жінкам, дітям, 
літнім людям, а також тим, у кого порушений 
імунітет. Крім того, споживання бутильова-
ної води може спровокувати гормональний 
збій. Причому, особливо це сильно відби-
вається на статевих гормонах. За словами 
науковців, вода, закрита в ємкості, може 
зіпсуватися. До того ж, пластикові пляшки 
дуже шкідливі, оскільки виділяють речови-
ни, які негативно позначаються на здоров’ї 
людини.

Вл. інф.

Медикам заборонили 
рекламувати ліки

Верховна рада заборонила медичним і 
фармацевтичним працівникам рекламувати 
лікарські препарати, вироби медичного при-
значення, у тому числі виписувати лікарські 
засоби на бланках, що містять інформацію 
рекламного характеру. 

Рада встановила, що медики й фар-
мацевти не мають права отримувати від 

суб’єктів господарювання, що здійснюють 
виробництво й/або реалізацію лікарських 
засобів, вироби медичного призначення, 
неправомірну вигоду. Їм також заборонено 
отримувати від фармвиробників зразки 
лікарських засобів, виробів медичного при-
значення для використання в професійній ді-
яльності. Закон набуває чинності з 1 серпня. 

У Чернівцях зафіксували 
температурний рекорд

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 3 липня у 
Чернівцях максимальна температура становила 33,3 градуса 
тепла. Це на 2,8 градуса більше за колишній рекордний показ-
ник цього дня, який був зафіксований у 2002 році.

Телебачення в Україні заговорить 
мовою жестів

Державний комітет телебачення і раді-
омовлення України має намір зобов’язати 
всі телерадіокомпанії, незалежно від фор-
ми власності, субтитрувати або пере-
кладати свою продукцію на мову жес-
тів. Відповідний документ повинен за-
твердити Кабмін. Відповідно до порядку, 
телерадіоорганізації «зобов’язані забез-

печувати субтитрування або переклад 
на жестову мову офіційних повідомлень, 
кіно-, відеофільмів, передач і програм». У 
разі технічних складнощів при здійсненні 
послуг перекладу на мову жестів теле-
радіокомпанії повинні повідомляти про це 
глядачеві за допомогою титрів і в цьому 
випадку використовувати субтитрування.

На Буковині до вересня обіцяють 
відремонтувати 500 навчальних 
закладів

Зокрема, планують відремонтувати понад 
350 загальноосвітніх, 140 дошкільних та 20 по-
зашкільних навчальних закладів. Вартість ви-
конання ремонтних робіт складає близько 29,1 
млн. гривень. На будівництво і реконструкцію 
10 освітянських закладів виділили понад 33,3 
млн. грн. Також капітально відремонтують 12 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних 
закладів Сокирянського району за 3,4 млн. 
грн. Крім того, побудують ще 4 нових школи в 
області. Цього року планують здати в експлуа-
тацію ДНЗ с. Станівці Глибоцького району, Лу-
жанську ЗОШ в Кіцманському районі та Крас-
ноїльську гімназію, що на Сторожинеччині.
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 УТ-1
ТРК «ЕРА»
09.00 Підсумки тижня
09.25 Доки батьки сплять
09.50 Олімпійським курсом
10.05 Кубок світу з футболу 
2014. Щоденник ФІФА
11.05 Темний силует
11.15 Шеф-кухар країни
12.10 Діловий світ
12.20 Кубок світу з футболу 
2014. Щоденник ФІФА.
12.50 Право на захист
13.10 Міс КІМО 2012
13.35 Дитячий концерт «Все 
мы - непоседы»
14.40 Вікно в Америку
15.00 Euronews
15.10 Діловий світ. Агросектор
15.35 Х/ф «Визволення»  (1)
17.05 Ми - патріоти
18.20 Новини (із сурдопере-
кладом)
18.45 Діловий світ
19.05 Про головне
19.30 Зірки гумору
20.20 Агро-News
20.40 Сільрада
20.55 Плюс-мінус
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Смішний та ще сміш-
ніший
22.00 Місце зустрічі
22.50 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
22.55 Місце зустрічі (продо-
вження)
ТРК «ЕРА»

 1+1
06.30, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.30 М/с «Король-лев. Тімон 
і Пумба» (1)
08.00 Т/с «Даїшники»
10.15, 04.25 «Їхні звичаї»
11.05 «Цілковите перевтілен-
ня - 3»
12.05 Х/ф «Кохання - зітхан-
ня» (1)
14.15, 15.15, 04.55, 05.40 Т/с 
«Метод Лаврової»
16.20 Т/с «Щоденник доктора 
Зайцевої»
17.25 «Не бреши мені»
18.25 «Сімейні мелодрами»
20.15 «Магія»
22.15 «Територія обману»
23.20 Х/ф «Ананасовий екс-
прес» (2)
01.35 Х/ф «Фальшива личи-
на» (2)

 ІНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Мило-
сердя»
06.30 Ранок з ІНТЕРом
07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
12.00, 18.00 Новини
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ра-
нок з ІНТЕРом»
08.30 Спорт у Подробицях
09.10 Т/с «Найкрасивіша» (1)
13.25 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Канєвським - 2»
14.20 «Судові справи»
15.15 «Серце підкаже»
16.15 «Жди меня»
18.10 Т/с «Кровинушка» (1)
19.05 «Про життя»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.25 «Спорт у Подробицях»
20.30 Т/с «Ластівчине гніздо» 
(1)
23.25 Х/ф «Московський жи-
голо» (2)
01.30 Д/ф «Секретні території. 
Прибульці. Двері у всесвіт»

 ICTV
05.45, 04.35 Світанок
06.25, 07.35 Ділові факти
06.40, 09.25, 12.55, 19.25, 
00.40 Спорт
06.45 Анекдоти по-українськи
07.10 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Факти тижня з Оксаною 
Соколовою
08.45, 12.45, 02.30 Факти
09.30, 19.30, 00.50 Надзвичай-
ні новини з К.Стогнієм
10.35, 13.00 Т/с «Мисливці за 
караванами»
15.15 Т/с «Прокурорська пе-
ревірка»
16.25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-8»
18.45 Факти. Вечір
20.15 Т/с «Морські дияволи»
22.25 Факти. Підсумок
22.40, 03.00 Свобода слова з 
А.Куликовим

 «5 КАНАЛ»
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 
00.30, 03.25, 04.25 «Час спор-
ту»
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 «Бізнес-
час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-но-

вини»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 еле-
мент»
10.30, 11.10, 12.15 «РесПублі-
ка з Анною Безулик»
15.15 «Вперед, на Олімп!»
16.15 «Мотор»
17.25, 04.40 «В кабінетах»
18.15, 03.40 «Територія за-
кону»
19.30, 20.10, 21.10, 01.00, 
05.15 «Час. Підсумки дня»
21.40, 04.00 «Час-Тайм»
22.00, 02.30 «Податковий що-
денник»
23.25, 00.25, 03.20, 04.20 
«CRIME NEWS»

 ТВА
6.00 Теми тижня
6.40, 8.10, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.45, 8.15, 9.50, 17.20, 22.00, 
0.00, 4.00 Погода на курортах
6.50, 8.20, 9.55, 14.00, 15.50, 
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05 
Гороскоп
7.10 Ранок надії
7.40, 5. 00 Про казки
8.25, 9.35, 12.05, 13.55, 15.55, 
22.20, 23.20, 0.30, 1.00 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.00 Нова Гостьова
12.10  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, 07.30, 08.00, 15.30  Кіно-
зал «Малятко»
07.20, 09.50, 15.20, 17.00, 
19.30, 01.20 «Парад планет»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40  «Вулиця 
Святкова,1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кіне-
матографа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» 
рум.мов.
17.10 «Хенд мейд»
18.00 «Богатирські ігри. Чер-

нівці» 
19.00, 21.30, 00.00 Чернівець-
кий репортер
22.10 «Пряма відповідь» Ген-
надій Москаль  

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срібний апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.15 Події
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. 
Продовження» (1)
08.25, 13.00, 21.00 Т/с «Слід» 
(1)
09.00 Т/с «Зустрічна течія» (1)
10.00, 22.00 Т/с «Кримінальна 
поліція» (1)
11.10, 05.15 Т/с «Висяки - 2» 
(1)
12.10 Ток-шоу «Нехай гово-
рять»
15.35 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.10, 19.15, 03.35 Події Спорт
17.15 Критична точка
19.20 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 
(1)
23.00 Х/ф «Обитель зла - 2: 
Апокаліпсис» (2)

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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 «Магія 
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 
22.25, 03.15, 05.30 «Телеме-
ридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\фільм «Дні, що 
змінили світ»
13.20 «Акценти»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - весе-
линчики»
14.55, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Буковинський дивос-
віт»
17.30 «Святині Буковини»
18.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну» 
20.45 «Вечірня казка»

21.00 «Вечірня студія» (рум. 
мов.)
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Телелітопис краю» 
04.00 Х\фільм

 ТЕТ
06.00 Дізнайся як
06.15, 00.00 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик з Лун-
тіком
07.35 Телепузики
08.00 Байдиківка
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки» (1)
10.00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
(1)
10.55 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 
Нове покоління» (1)
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води» (1)
12.15 Твою маму!
13.10, 16.30 Дайош молодьож!
13.40, 19.55 Одна за всіх
14.10 Т/с «Маргоша» (1)
16.00, 22.30 Чортиці в спід-
ницях
17.00 Т/с «Хто у домі госпо-
дар?» (1)
17.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня» (1)
18.35, 01.20 У ТЕТа тато!
19.00, 00.55 БарДак
19.25 Богиня шопінгу
20.35, 22.00 Т/с «Зайцев +1» 
(2)
21.00 Т/с «Реальні пацани» (2)
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дівчини за викликом» (3)
23.30 Дурнєв + 1

 НТН
05.55 Х/ф «Ватерлоо» (1)
08.25 «Щоденник Ukraine 
Trophy-2012»
08.30 «Правда життя». Фанати
09.00 Д/с «Православні святі»
10.00 Т/с «Каменська - 2»
14.20 Х/ф «Зграя» (1)
16.35 Х/ф «07-й змінює курс» 
(1)
18.30, 04.25 «Агенти впливу»
19.00, 23.30, 01.50, 04.55 
«Свідок»
19.30 Т/с «Літєйний»
21.45 Т/с «CSI: Маямі»
22.40 Т/с «Криміналісти: мис-
лити як злочинець» (2)
00.00 «Свідок». Без комен-
тарів
00.05 Х/ф «Павуки» (3)

 СТБ
05.45 «Документальний де-
тектив»

06.40, 01.30 Т/с «Комісар 
Рекс» (1)
08.40, 18.10 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.40, 19.05 Т/с «Карамель» 
(1)
10.40 Х/ф «Самотнім надаєть-
ся гуртожиток» (1)
12.35 Х/ф «Осінній вальс»
14.50 «Битва екстрасенсів»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.05 «Куб»
22.25 «Детектор брехні»
23.25 «Паралельний світ»

 «НОВИЙ КАНАЛ»
05.10 Т/с «Останній акорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/с «Нові пригоди мис-
ливців за примарами» (1)
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Підйом
06.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ні штани» (1)
07.30, 08.30, 19.00, 00.25 
Репортер
09.00 Т/с «Молодята-2» (1)
10.00 Т/с «Татусеві дочки» (1)
13.55 М/с «Пригоди Джекі 
Чана» (1)
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзі» (1)
15.50 Т/с «Молодята 2» (1)
16.55, 19.55 Т/с «Не родись 
вродлива» (1)
17.55 Т/с «Вороніни» (1)
19.20, 00.40 Спортрепортер
19.30 Піраньї
20.55 Т/с «Бальзаківський вік, 
або Всі мужики-сво...» (2)
22.00 Світлі голови. Літні ігри
23.10 Т/с «Щасливі разом» (2)
00.55 Т/с «Загублені» (2)
01.40 Т/с «Серцеїдки» (1)

 К1
05.45 «Ранок на К1»
08.00 М/ф «Маленькі Ей-
нштейни» (1)
08.35 Мультфільми
09.10 Т/с «Дихай зі мною. 
Щастя у позику»
12.05 Х/ф «Тримай ритм» (1)
14.20 «КВН»
17.00 «Давай одружимося!»
18.00 «Звана вечеря»
19.00 Т/с «Закрита школа»
20.00 «Велика різниця»
22.00 «Три сестри»
23.00 Х/ф «Просто друзі» (1)
01.00 Х/ф «Суперзірка» (1)
02.40, 03.50 «Нічне життя»

понеділокВерсії 9 липня понеділоктеле

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Нова людина-Павук» 3D: 10.30, 13.30, 15.50, 18.30, 21.10.
Малий зал: «Три метри над рівнем моря 2»: 14.25, 16.35, 18.45, 21.00; 
«Заручники РОКу»: 12.50; «Учитель на заміну»: 11.10.

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Мадагаскар 3» 3D: 11.30;
 «Нова людина-Павук» 3D: 13.10, 19.20, 21.50; 
«Президент Лінкольн. Мисливець на вампірів» 3D: 15.40, 17.30.   
Малий зал: «Супер Майк»: 12.10; 
«Три метри над рівнем неба 2»: 14.20, 16.40, 19.00, 21.20.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Відважна» 3D: 10.00; «Три метри над рівнем моря 2»: 12.00, 18.00, 
22.00;
 «Президент Лінкольн. Мисливець на вампірів» 3D: 14.00, 16.00, 20.00.  

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

8 липня, 12.00: «Вінні-Пух».

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Орнаментальне мистецтво Буковини кін. ХІХ – ХХ ст.
 Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
«Ковток живильного духу». Виставка живопису Світлани Зеленої (від-
криття 11 липня).
«Корифеї українського мистецтва». Виставка живопису  (з дирекції ху-
дожніх виставок України).
Виставка творів О. Криворучка з фондів ЧХМ (до 70-річчя від дня на-
родження). 
Виставка живопису Ю. Кирилюка (пам’яті художника).

Магазин на колесах  – у вашому дворі в зручний час

–  Те, що людям потрібен такий 
вид торгівлі, Євген ЩЕПАНОВСЬКИЙ, 
засновник ТОВ «Ініціатива ТМ» та 
його директор Олег ШЕРЕМЕТА пере-
коналися практично одразу ж після 
першого тижня роботи. Бо вже за дру-
гу декаду торгівля мобільної мережі 
зросла втричі.  

Що не кажіть, для господині дуже 
важливо не обривати руки багатокі-
лограмовими валізами, їдучи з пере-
садками від ринку «Зелений», а вийти 
у двір та купити свіженького буряку, 
моркви, капусти, мінеральної води 
чи соку… Одне слово, і час збереже, 
й економію по грошах матиме, бо 
вартість товару наближена до оптової.

– Дискаунтер  забезпечує 100-150 
основних товарних позицій, – розпо-
відає Євген Щепановський. – Та голо-
вна ідеологія пілотного проекту по-
лягає в тому, щоби доставляти людям 
якісні продукти місцевого виробника. 
Нижчих цін добиваємося за рахунок 
логістики, тобто раціонального про-
сування товарів від постачальника до 
споживача. 

Цікаво те, що при появі автомобі-
ля коло стаціонарних точок торгівлі 
одразу ж на цих точках відбувається 
зниження цін, таким чином створюєть-
ся «територія низької ціни». Загалом 
в Україні сформувалася досить дивна 
картина: продукти потрапляють до 

споживача здорожченими як мінімум 
на 50%. Бо роздрібна торгівля виникла 
стихійно. І часто власники магазинів 
працюють з посередниками. Ми ж 
отримуємо товар виключно від вироб-
ника. А ще наш покупець має доступ до 
всієї документації – сертифікатів від-
повідності та якості на товари, санітар-
ні книжки продавців, цінники, книги 
скарг і пропозицій. А на додачу – ще й 
відеоспостереження у кожній машині.            

Розумне і загадкове слово 
дискаунтер (від англ. discount 
— скидка, робити скидку) озна-
чає магазин  на колесах, що 
приїжджає, як правило, в ра-
йон багатоповерхівок для тор-
гівлі товарами за низькими 
цінами. Перші такі магазини 
з’явилися в Німеччині в серед-
ині 50-их років в умовах віднос-
ної економічної стабільності та 
мінімальної інфляції. Але саме 
в період економічної кризи дис-
каунтери користуються підви-
щеною популярністю. 

Втім, це слово має два зна-
чення: 

Дискаунтер — тип магазину, 
що торгує в роздріб за цінами, 
наближеними до оптових.

Дискаунтер — авіакомпа-
нія, що пропонує низьку вар-

тість перевезення  за рахунок 
мінімізації пасажирських по-
слуг.

У світі, особливо на теренах ко-
лишнього союзу, гравці ринку актив-
но освоюють новий вид діяльності. 
Тим більше, що сучасні магазини, 
себто супермаркети, викликають у 
споживача відчуття розгубленості. 
Розбігаються не тільки очі, а й купюри 
з гаманця. Зайшовши туди за карто-
плею чи хлібом, покупець ніколи не 
вийде з кілограмом овочів чи батоном 
– обов’язково візьме ще ковбаски, 
банку зеленого горошку за акцією, а то 
й  крем для… взуття. Наразі, принципи 
мерчендайзинга, які використовують  
сучасні магазини, змушують нас здій-
снювати багаточисленні імпульсивні 
покупки. І замість 4 гривень за хліб з 
кишені випливе щонайменше 100-120 
гривень.     

Та новий вид торгівлі в Чернівцях 
вражає не тільки зручністю й цінами. 
Продавці-консультанти – сама ввіч-
ливість. Вони ставляться до кожного 
покупця як до родича чи друга. Зре-
штою, цьому є два пояснення: перше 
– проект формувався без корупційної 
складової. Всі працюють чисто, без 
натяку «на тінь». Зарплата продавця 
– 3500 грн за 15 днів роботи, його по-
мічника – 2 тис. грн. Друга складова 
вихованості та ввічливості працівників 
мобільної торгової мережі –  жорсткий 
відбір кадрів. Із 300 резюме було 
відідбрано 100 – їх авторів запросили 
на співбесіду. Поталанило ж тільки  
20-тьом. З них і  формували робочі 
пари, між якими ще не було жодної 
сварки чи сутички. 

– У радянські часи недарма казали 
– кадри вирішують все. Це не пере-
більшення, – посміхається директор 
підприємства Олег Шеремета. – Ми 
підбираємо чесних, відкритих і щирих 
людей, які позитивно ставляться до 
інших. Враховуємо психологічну скла-
дову. Саме тому до участі в співбесіді 

залучений професійний біоенер-
готерапевт.     

…Підприємці «Ініціативи ТМ» роз-
шифровують назву свого дітища по-
різному. З ініціативою все зрозуміло. 
А ось ТМ – це і «Твоя мережа», і «Твоє 
майбутнє»  – як кому більше подо-
бається. Але те, що «Ініціатива ТМ» 
приречена на успіх – це без сумніву. 

Людмила ЛЕБЕДИНСЬКА, «Версії»

Чернівецьке підприємство «Ініціатива ТМ» стало першим 
мобільним дискаунтером в Україні

Поки що поталанило  тільки мешканцями вулиці 
Червоноармійської, де три фірмові машини з 
продуктовими товарами і торговими консультантами- 
продавцями в одностроях  від 12 червня обслуговують 
18 точок.

Боремося із гепатитом С
До Всесвітнього дня боротьби з гепатитом С Чернівецький благодійний фонд 

«Нова сім’я» пропонує всім бажаючим допомогти буковинським діткам, хворим на 
вірусний гепатит С. Для цього відвідайте благодійні вистави Чернівецького обласного 
театру ляльок. Квиток вартує 20 грн., 40% від його вартості отримають хворі діти.

Благодійні кошти на лікування дітей із діагнозом «вірусний гепатит С» можна 
також перерахувати на р/р 2600904150038 ЦФ ПАТ Кредо банк МФО 325365 код 
ЄДРПОУ 21437741 (попередні реквізити змінено!).

Чернівецький обласний благодійний фонд 
«Діти війни Буковини» приймає замовлення 
на ремонт сільськогосподарської техніки та 
автомототехніки, що знаходиться у приватній 
власності дітей війни, 
які не мають коштів на 
її ремонт. Звертатися 
до президента фон-
ду – Василя Івановича 
Фуги 095 152 86 09.

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна предмет 
іпотеки: ЛОТ № 1 –  Цех по пошиттю швейних виробів з допоміжними приміщеннями, розташований в с. Коровія, Глибоцького р-ну, 
вул. Центральна, 24, Чернівецької обл.; земельна ділянка за кадастровим № 73210827000:01:005:0319, площею 0,0777 га; земельна 
ділянка за кадастровим № 7321082700:01:005:0320, та знаходиться за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, с. Коровія 
та є власністю Гуцуляк А.В. (с. Коровія, Глибоцікий р-н, Чернівецька обл. , код 3026923075). Земельні ділянки межують між собою з 
мережою електроосвітлення, газопостачання та водопостачання з незначним ухилом із задовільними фізичними характеристиками. 
Під’їзна дорога з гравійним покриттям. Нежитлова будівля матеріали стін будівель та споруд – цегла, огорожа – шифер, метал. Технічний 
стан нежилої забудови характеризується як задовільний. Розташовано в центральній частині населеного пункту в районі малоповер-
хової індивідуальної житлової забудови. Майно належить боржнику на підставі Свідоцтва про право власності серії ЯЯЯ № 229277 від 
30.03.2005р.; Державний акт серії І-ЧВ № 031409 від 17.08.2001р. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 520590,00 грн. (без 
ПДВ) (договір № 2612070від 20.06.12).Гарантійний внесок – 26029,50 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед: ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», м. Чернівці, вул. Головна, 143.По лотам обмеження на використання загальні 
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для житлових будівель.Гарантійний вне-
сок 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 23 липня 2012 р. об 12:00 год. за адресою:  Чернівецька область, Глибоцький район, с. 
Коровія в приміщенні сільської ради.

Остаточний термін подачі заяв 23 липня 2012 р. до 11:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт  лот № 1здійснюється протягом 
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок депозитний рахунок № 
р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач:  Глибоцький ВДВС Глибоцького районного 
управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів 
з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39            Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися 
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

Брати чи не брати?
Останнім 

часом усе більше 
експертів радять 
українським виборцям 
брати від кандидатів у народні 
депутати все, що дають, а голосувати за 
того кандидата, який подобається. Та чи є користь 
від цієї поради нашому суспільству та розвитку 
нашої молодої демократії – питання риторичне.

Напередодні парламент-
ських виборів частіше ведуться 
розмови про те, що партії та 
кандидати-мажоритарники не 
будуть вигадувати велосипед 
для того, щоби здобути при-
хильність виборців, і у хід підуть 
перевірені методи: гречка та 
грошові винагороди за пра-
вильну позначку у бюлетені. І 
деякі політичні сили і політики 
вже розпочали. Партія Регіонів 
напередодні 9 травня масо-
во ощасливила учасників всіх 
воєн продуктовими наборами та 
листівками з портретами очіль-
ників краю та міста. Колишній 
мер Новодністровська Руслан 
Панчишин, за повідомленнями 
деяких інтернет-видань, розда-
ючи крупу, приміряється до Бе-
сарабського округу. До речі, як 

виявилося, за це він поплатився 
партквитком «Фронту Змін». 

Тому не дивно, що чимало 
політичних експертів навколо 
радять пересічним українцям 
брати від усіх кандидатів і яко-
мога більше, а голосувати за 
того, чиї погляди поділяєш. Це 
у експертів називається голо-
сувати «по совісті». 

Зрозуміло, що очевидну ви-
году від такої моделі виборчого 
процесу отримує безпосеред-
ньо виборець. Адже це чудова 
можливість і кількість хрумких 
купюр у гаманці збільшити, і 
продуктові запаси на зиму по-
повнити.

Для кандидата вигода сум-
нівна, адже можна витратити 
чималі кошти на задобрення 
виборців, і все одно пролетіти 

– прізвищ у бюлетені багато, а 
голосувати «по совісті» можна 
лише за одного.

А от шкода для розвитку 
демократії в Україні очевидна. 
По-перше, якщо ми беремо все, 
що дають, то самі спонукає-
мо політиків купувати нас. По-
друге, зміст даної моделі: ми 
обмінюємо свій голос на певне 
матеріальне благо. Тобто, якщо 
ми щось взяли у одного канди-
дата, а проголосували за іншо-
го, то ми обманули першого. І в 
цьому контексті слово «совість» 
втрачає будь-який сенс. 

То може, якщо не брати ні-
чого у політиків, то і голосуван-
ня «по совісті» буде справді «по 
совісті? І політики перестануть 
засилати до нас емісарів з па-
кунками та грошима? Бо наві-
що витрачатися, коли все одно 
ніхто нічого не бере.

Сергій СОСНОВСЬКИЙ      

точка зору

«Нова Людина-
павук»

Світова прем’єра фільму «Нова Людина-
павук» режисера Марка Вебба відбулася у 
Токіо ще 13 червня. 

Це перша частина нової трилогії, її знято 
у форматах 3D и IMAX 3D. У фільмі розповіда-
ється про юність Пітера Паркера і про те, як ста-
лося, що він перетворився на людину-павука. 

На червону килимову доріжку вийшли 
виконавці головних ролей – Ендрю Гарфілд 
та Емма Стоун – разом з режисером Марком 
Веббом. 

Останній фільм про Людину-павука – це 
перезапуск франшизи десятирічної давності 
режисера Сема Реймі, який два роки тому від-
мовився від зйомок «Людини-павука-4», разом 
з усією знімальною групою та акторами. 

На кіноекрани України «Нова Людина-па-
вук» виходить сьогодні.

Формують 
«Нову еліту нації»

21 людина у Чернівецькій 
області виявила бажання взяти 
участь у конкурсі з добору 
кандидатів до Президентського 
кадрового резерву «Нова еліта 
нації» у 2012 році. Прийом 
документів тривав з 10 травня 
по 25 червня. Загалом в Україні 
зареєструвався 1081 кандидат.

З 5 по 25 липня буде проведено наступний 
етап конкурсу – оцінювання учасників, що 
здійснюватиметься експертними комісіями 
інтерв’ю-центрів. У нашій області цю функцію 
покладено на Чернівецький регіональний 

центр підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади. А директор Центру 
Микола Ярмистий призначений головою екс-
пертної комісії. 

Оцінювання буде проводиться у чотири 
етапи із застосуванням 100-бальної шкали: 
тестування на предмет володіння загальни-
ми та спеціальними знаннями, необхідними 
вміннями та навичками (40%); анкетування з 
визначення морально-психологічних і ділових 
якостей (10%); тестування з іноземної мови 
(10%); інтерв’ю з метою оцінювання тез пу-
блічного виступу, а також рівня мотивації щодо 
зарахування до Президентського кадрового 
резерву (40%). Рейтинг учасника конкурсу 
визначається відповідно до суми отриманих 
балів. Нацдержслужба України оприлюднить 
до 1 вересня список осіб, рекомендованих до 
Президентського кадрового резерву «Нова 
еліта нації».



 УТ-1
ТРК «ЕРА»
09.00 Підсумки дня
09.25 Контрольна робота
09.55 Ток-шоу «Легко бути 
жінкою»
10.50 В гостях у Д. Гордона
11.40 Діловий світ
11.50 Х/ф «Живі і мертві» (1)
15.00 Euronews
15.10 Діловий світ. Агросектор
1 5 . 3 0  Л і т н і й  ж а р т  з 
С.Дроботенком
16.00 Х/ф «Визволення» (1)
17.00 Ми - патріоти
18.20 Новини (із сурдопере-
кладом)
18.45 Діловий світ
19.05 Прощальний концерт 
М.Поплавського
20.50 Мегалот
20.55 Плюс-мінус
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Світло
21.50 Народний список
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
ТРК «ЕРА»
01.20 Новини (із сурдопере-
кладом)
01.45 Т/с «Сержант Рокка» (2)
03.20 Х/ф «Визволення»  (1)
04.20 Доки батьки сплять
04.45 Дитячий концерт «Все 
мы - непоседы»
05.50 Діловий світ. Агросектор

 1+1
06.30, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.30 М/с «Король-лев. Тімон 
і Пумба» (1)
08.00, 16.20 Т/с «Щоденник 
доктора Зайцевої»
09.05, 03.50 Т/с «Парижани» 
(1)
10.05, 03.20 «Їхні звичаї»
11.20 «Цілковите перевтілен-
ня - 3»
12.15 «Велика різниця по-
українському»
14.15, 15.15, 04.35, 05.25 Т/с 
«Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши мені»
18.25 «Сімейні мелодрами»
20.15 Х/ф «Швидкість - 2: Круїз 
під контролем» (2)
22.50 «Гроші»
23.55 Х/ф «Король бійців» (3)
01.40 Х/ф «Зламана стріла» 
(2)

 ІНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Мило-
сердя»
06.30 Ранок з ІНТЕРом
07.00 «Новини»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ра-

нок з ІНТЕРом»
07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 
18.00 Новини
08.30 Спорт у Подробицях
09.10 Т/с «Повернення Мух-
тара-2» (1)
11.00 Т/с «Сьомін»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Канєвським - 2»
14.05 «Сімейний суд»
15.05 «Судові справи»
16.00 Т/с «Оголошений у роз-
шук» закл. (1)
18.10 Т/с «Кровинушка» (1)
19.05 «Про життя»
20.00, 03.35 «Подробиці»
20.25 «Спорт у Подробицях»
20.30 Т/с «Ластівчине гніздо» 
(1)
00.25 Програма «Парк авто-
мобільного періоду»
00.50 Х/ф «Залізничний ро-
манс» (1)
02.45 Д/ф «Секретні території. 
Предки з космосу»

 ICTV
05.25, 02.40 Факти
05.40, 04.30 Світанок
06.25, 07.35 Ділові факти
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 
01.45 Спорт
06.40, 12.25, 13.00 Анекдоти 
по-українськи
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.25, 00.50 Надзвичай-
ні новини з К.Стогнієм
10.30, 16.35 Т/с «Вулиці роз-
битих ліхтарів. Менти-8»
12.45 Факти. День
13.15, 20.10 Т/с «Морські 
дияволи»
15.25 Т/с «Прокурорська пе-
ревірка»
18.45 Факти. Вечір
22.25 Факти. Підсумок
22.40 Джентельмени на дачі
23.50 Т/с «Алькатрас»
01.55 Т/с «Дружини футбо-
лістів-4»
03.15 Т/с «Кістки-5»
04.00 ПроЦікаве

 5 КАНАЛ
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 
00.30, 03.25, 04.25 «Час спор-
ту»
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 «Бізнес-
час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-но-
вини»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 еле-
мент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 
20.10, 21.10, 01.00, 05.15 
«Час. Підсумки дня»
15.15 «Здорові історії»
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»

 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 Позна-
йомимось?
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 АЛЬБЕРТЕНШ-
ТЕЙН

 «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 15.05 Кінозал 
«Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55, 
19.30, 01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 Чер-
нівецький репортер
08.00, 16.00 Д/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 кіне-
матографа»
16.30 Д/с «Цей загадковий 
свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера»

22.10 Х/ф «Підстава» (2) 

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срібний апельсин
07.00, 17.00, 19.00 Події
07.10, 17.10, 19.15 Події Спорт
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. 
Продовження» (1)
08.25, 13.00, 21.00 Т/с «Слід» 
(1)
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя» 
(1)
10.00, 22.00 Т/с «Кримінальна 
поліція» (1)
11.10 Т/с «Висяки - 2» (1)
12.10 Ток-шоу «Нехай гово-
рять»
15.35 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.15 Критична точка
19.20 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
20.00 Т/с «Катина Любов - 2» 
(1)
00.00 Т/с «Спільнота» (2)

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
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 «Магія 
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00,12.30, 14.30, 22.25, 
03.10, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Буковинчики - весе-
линчики»
10.55 «Пам’ять» 
11.25, 17.30 «Зорепад по-
бажань» «Сузір’я почуттів» 
(рум. мов.)
12.00, 01.30 Д \фільм «Дні, що 
змінили світ»
13.20 «Буковинський дивос-
віт»
13.50, 16.20 М \фільм
14.00 «Будьте здорові» 
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
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 Дізнайся як
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик з Лун-

тіком
07.35 Телепузики
08.05 Байдиківка
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки» (1)
10.00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
(1)
10.55 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 
Нове покоління» (1)
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води» (1)
12.15, 19.25 Богиня шопінгу
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Дайош молодьож!
13.40, 19.55 Одна за всіх
14.10 Т/с «Маргоша» (1)
16.00, 22.30 Чортиці в спід-
ницях
17.00 Т/с «Хто у домі госпо-
дар?» (1)
17.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня» (1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Т/с «Зайцев +1» 
(2)
21.00 Т/с «Реальні пацани» (2)
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дівчини за викликом» (3)

 НТН
05.50 «Легенди карного роз-
шуку»
06.50 Х/ф «Кримінальний 
талант» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 02.30, 
04.40 «Свідок»
09.00 Т/с «Людина війни»
11.00, 21.45 Т/с «CSI: Маямі»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 «Кримінальні справи»
13.30, 19.30 Т/с «Літєйний»
15.30 Х/ф «Приморський буль-
вар» (1)
18.30 «Правда життя». НЛО 
атакує
22.40 Т/с «Криміналісти: мис-
лити як злочинець» (2)
00.00 «Свідок». Без комен-
тарів
00.05 Х/ф «Куля в голові» (2)

 СТБ
05.45 «Документальний де-
тектив»
06.35, 01.35 Т/с «Комісар 
Рекс» (1)
08.35, 18.10 «Неймовірна 
правда про зірок»
09.35, 19.05 Т/с «Карамель» 
(1)
10.40 «Російські сенсації. 100 
грамів слави»
11.35 Х/ф «Дочка» (1)
13.40 «Битва екстрасенсів. 
Війна титанів»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.10 «Врятуйте нашу сім’ю»

22.25 «Зіркове життя. Най-
скандальніші зіркові розлу-
чення»
23.30 «Паралельний світ»
00.35 Т/с «Доктор Хаус» (1)
03.15 «Вiкна-Спорт»
03.25 Т/с «Галина» (2)

 «НОВИЙ КАНАЛ»
05.10 Т/с «Останній акорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/с «Нові пригоди мис-
ливців за примарами» (1)
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 
Підйом
06.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ні штани» (1)
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 
Репортер
09.00, 15.50 Т/с «Молодята 
2» (1)
10.00, 13.55 Профілактика
10.00 Т/с «Татусеві дочки» (1)
13.55 М/с «Пригоди Джекі 
Чана» (1)
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзі» (1)
16.55, 19.55 Т/с «Не родись 
вродлива» (1)
17.55 Т/с «Вороніни» (1)
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Піраньї
20.55 Т/с «Бальзаківський вік, 
або Всі мужики-сво...» (2)
22.00 КабриоЛето
23.00 Т/с «Щасливі разом» (2)
00.45 Т/с «Загублені» (2)

 К1
05.45 «Ранок на К1»
08.00 М/ф «Маленькі Ей-
нштейни» (1)
08.35 Мультфільми
09.00, 16.00 «Вдягни мене, 
якщо зможеш»
10.00, 14.00 Т/с «Сваха»
11.00 «У пошуках пригод»
12.00, 17.00 «Давай одружи-
мося!»
13.00, 18.00 «Звана вечеря»
15.00, 19.00 Т/с «Закрита 
школа»
20.00 «Велика різниця»
22.00 «Три сестри»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Т/с «Відчайдушні до-
могосподарки» (2)
00.20 Т/с «Косяки» (2)
01.20 «Нічне життя» 
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 УТ-1

09.00 Підсумки дня
09.25 Світло
10.00 Хомка смакує, телеки 
дарує
10.05 Ток-шоу «Легко бути жін-
кою»
10.55 Крок до зірок. Євробачення
11.40 Діловий світ
12.00 Кордон держави
12.15 Хай щастить
12.35 Х/ф «Про друзів-товари-
шів» (1)
14.55 Euronews
15.00 Діловий світ. Агросектор
15.15 Про головне
15.35 Х/ф «Визволення» (1)
17.00 Ми - патріоти
18.20 Новини (із сурдопере-
кладом)
18.45 Діловий світ
19.10 Бенефіс Ю.Гальцева та 
Г.Вєтрова
20.55 Плюс-мінус
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
2 1 . 3 0  Л і т н і й  ж а р т  з 
С.Дроботенком
22.00 Місце зустрічі
22.50 Трійка, Кено, Максима
22.55 Місце зустрічі (продо-
вження)
ТРК «ЕРА»
01.20 Новини (із сурдопере-
кладом)

 1+1
06.30, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.30 М/с «Король-лев. Тімон і 
Пумба» (1)
08.00, 16.20 Т/с «Щоденник док-
тора Зайцевої»
09.05, 04.10 Т/с «Парижани» (1)
10.05, 03.40 «Їхні звичаї»
11.20 «Цілковите перевтілен-
ня - 3»
12.15 «Магія»
14.15, 15.15, 04.55, 05.45 Т/с 
«Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши мені»
18.25 «Сімейні мелодрами»
20.15 «Велика різниця по-
українськи»
22.15 Х/ф «Зламана стріла» (2)
00.25 Х/ф «Експеримент» (3)
01.55 Х/ф «Ананасовий екс-
прес» (2)

 ІНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Милосердя»
06.30 Ранок з ІНТЕРом

07.00 «Новини»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ранок 
з ІНТЕРом»
07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
08.30, 20.25 Спорт у Подробицях
09.10 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2» (1)
11.00 Т/с «Сьомін»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Канєвським - 2»
14.05 «Сімейний суд»
15.05 «Судові справи»
16.00 Т/с «Оголошений у роз-
шук» (1)
18.10 Т/с «Кровинушка» (1)
19.05 «Про життя»
20.00, 03.30 «Подробиці»
20.45 Футбол. Інтер Суперкубок 
України «Шахтар» - «Металург»
23.15 Х/ф «Огіркове кохання» (1)

 ICTV
05.20, 08.45, 02.40 Факти
05.35, 04.35 Світанок
06.20, 07.35 Ділові факти
06.30, 09.25, 12.55, 19.25, 01.40 
Спорт
06.35, 13.00 Анекдоти по-
українськи
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
09.30, 19.30 Надзвичайні новини 
з К.Стогнієм
10.30, 16.25 Т/с «Вулиці розбитих 
ліхтарів. Менти-8»
12.45 Факти. День
13.05, 20.15 Т/с «Морські ди-
яволи»
15.15 Т/с «Прокурорська пере-
вірка»
18.45 Факти. Вечір
22.25 Факти. Підсумок
22.40 Джентельмени на дачі
23.50 Т/с «Алькатрас»
00.50 Ндзвичайні новини з 
К.Стогнієм
01.55 Т/с «Дружини футболіс-
тів-4»
03.10 Т/с «Герої-4»
03.55 ПроЦікаве

 5 КАНАЛ
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 «Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-новини»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
елемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 
21.10, 01.00, 05.15 «Час. Під-
сумки дня»
13.10 «Податковий щоденник»
16.15 «Трансмісія»
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, 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 Позна-
йомимось?
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
17.25 Гороскоп
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за 
мною»

  «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.25, 15.05 Кінозал «Ма-
лятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 Черні-
вецький репортер
08.00 16.00 Д/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 кінемато-

графа»
16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера»
22.10 Х/ф «Покаяння» (2) 

  ТРК«УКРАЇНА»
06.00 Срібний апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Події
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Події 
Спорт
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. 
Продовження» (1)
08.15, 13.00, 21.00 Т/с «Слід» (1)
10.00, 22.00 Т/с «Кримінальна 
поліція» (1)
11.10, 05.10 Т/с «Висяки - 2» (1)
12.10, 04.20 Ток-шоу «Нехай 
говорять»
15.35 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.45 Критична точка
19.20 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
20.00 Т/с «Катина Любов - 2» (1)
23.00 Т/с «Подружжя» (1)
00.00 Т/с «Спільнота» (2)
01.00 Т/с «Мерсі» (2)

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 «Магія 
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 15.00, 20.30, 
22.25, 03.10, 05.30 «Телемери-
діани»
10.25 «Красен світ»
10.55, 14.00 «Новини» (рум.мов.)
11.10 «На музичній хвилі» 
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дні, що 
змінили світ»
13.20 «На музичній хвилі» (рум.
мов.)
14.15 «Ретро платівка» 
16.20 М \фільм 
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Акценти»
20.45 «Вечірня казка»
00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум.мов.)  

04.00 Х\фільм

 ТЕТ
06.00 Дізнайся як
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик з Лунтіком
07.35 Телепузики
08.05 Байдиківка
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки» (1)
10.00 Т/с «Всі жінки - відьми» (1)
10.55 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 
Нове покоління» (1)
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води» (1)
12.15, 19.25 Богиня шопінгу
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Дайош молодьож!
13.40, 19.55 Одна за всіх
14.10 Т/с «Маргоша» (1)
16.00, 22.30 Чортиці в спідницях
17.00 Т/с «Хто у домі госпо-
дар?» (1)
17.30 Т/с «Моя прекрасна няня» 
(1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Т/с «Зайцев +1» (2)
21.00 Т/с «Реальні пацани» (2)
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дівчини за викликом» (3)

 НТН
06.10 «Легенди карного роз-
шуку»
07.10 Х/ф «Кримінальний та-
лант» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.40, 04.25 
«Свідок»
09.00 Т/с «Людина війни»
11.00, 21.45 Т/с «CSI: Маямі»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 «Кримінальні справи»
13.30, 19.30 Т/с «Літєйний»
15.30 Х/ф «Бережіть жінок» (1)
18.30 Спецпроект «Розбій у 
центрі Києва»
22.40 Т/с «Криміналісти: мислити 
як злочинець» (2)
00.00 «Свідок». Без коментарів
00.05 Х/ф «Сто мільйонів років 
до нашої ери» (2)

 СТБ
05.45 «Документальний детек-
тив»
06.40, 01.50 Т/с «Комісар Рекс» 
(1)
08.40, 18.10 «Неймовірна правда 
про зірок»
09.40, 19.10 Т/с «Карамель» (1)
10.40 «Російські сенсації. Весіл-

ля Максима та Алли»
11.40 Х/ф «Ніколи не забуду 
тебе» (1)
13.45 «Битва екстрасенсів»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.10 «Моя правда. Таємне жит-
тя «Іванушек інтернешнл»
21.10 «Моя правда. Стас П’єха. 
По той бік прізвища»
22.40 «Моя правда. Фаїна Ра-
невська»
23.55 «Паралельний світ»
01.00 Т/с «Доктор Хаус» (1)

  «НОВИЙ КАНАЛ»
05.05 Т/с «Останній акорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/с «Нові пригоди мислив-
ців за примарами» (1)
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Підйом
06.45 М/с «Губка Боб Квадратні 
штани» (1)
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ре-
портер
09.00, 15.50 Т/с «Молодята 2» (1)
10.00 Т/с «Татусеві дочки» (1)
13.55 М/с «Пригоди Джекі Чана» 
(1)
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзі» (1)
16.55, 19.55 Т/с «Не родись 
вродлива» (1)
17.55 Т/с «Вороніни» (1)
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Піраньї
20.55 Т/с «Бальзаківський вік, 
або Всі мужики - сво...» (2)
22.00 Шур-Амури
23.00 Т/с «Щасливі разом» (2)
00.40 Т/с «Загублені» (2)

 К1
05.45 «Ранок на К1»
08.00 М/ф «Маленькі Ейнштей-
ни» (1)
08.35 Мультфільми
09.00, 16.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш»
10.00, 14.00 Т/с «Сваха»
11.00 «У пошуках пригод»
12.00, 17.00 «Давай одружи-
мося!»
13.00, 18.00 «Звана вечеря»
15.00, 19.00 Т/с «Закрита школа»
20.00 «Велика різниця»
22.00 «Три сестри»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» (2)
00.20 Т/с «Косяки» (2)
01.20 «Нічне життя»
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Солдатські одяг і взуття повинні бути зруч-
ними і добре захищати людське тіло від літньої 
спеки, зимового холоду, осінньої та весняної 
сирості. А в епоху масових армій уніформа пови-
нна бути й відносно дешевою, інакше її вартості 
не витримає жодна економіка:в РСЧА у 1941-45 
рр. воювало понад 13 млн. чол. Червона армія 
під час війни одягалася і взувалася у те, що їй по-
стачало народне господарство або ж надсилали 
союзники. Чимало елементів солдатського одягу 
пройшло випробування часом і дісталося черво-
ноармійцям від Російської імператорської армії – з 
видозмінами. Про все розповісти не зможемо, та 
почнемо з повсякденного одягу солдатів.

Гімнастерка – від гімнастики
Рядовий і сержантський склад, а на фронті 

нерідко й офіцери, носили бавовняні гімнас-
терки захисного кольору хакі. Вперше російські 
солдати одягли такий предмет уніформи під час 

завоювання Середньої Азії у 60-70-х рр. ХІХ ст. 
Суконні мундири для спекотного азіатського 
клімату не підходили, тому солдатам дозволили 
воювати у полотняних сорочках білого кольору, 
які раніше використовувалися лише на заняттях 
гімнастикою. Звідси походить і назва гімнастер-
ки. На неї почали нашивати кольорові погони й 
армія отримала зручну літню форму. Але під час 
російсько-японської війни 1904-1905 рр. її білий 
колір став причиною невиправдано високих 
втрат, бо демаскував солдатів на фоні зеленої 
трави. Японці ж за англійським зразком пошили 
для своєї армії форму кольору хакі. Зеленувато-
коричнюваті мундири зливалися з місцевістю, що 
дозволяло солдатам ефективно ховатися від вог-
ню противника. Росіяни також почали фарбувати 
солдатський одяг у такий колір. Крім гімнастерки, 
кольору хакі були і солдатські галіфе – брюки, 
вузькі знизу і розширені вище колін – їх зручно 
носити з чоботами. Кавалеристи ж мали галіфе 
синього кольору. 

Від холоду червоноармійців рятувала сукон-
на шинель. Вперше в Росії вона була введена ще 
1802 року, з того часу неодноразово модерні-
зувалася. Під час війни у війська поступали як 
традиційні сірі шинелі, так і пошиті з бурого, а 
інколи коричневого сукна. В умовах поміркова-
ного клімату вони добре виконували свої функції. 
Але під час «зимової» війни з Фінляндією 1939-40 
рр. при сорокаградусних морозах шинель вже не 
рятувала від обморожень, тому червоноармійці 
почали отримувати тепліший одяг – так звані «ті-
логрійки», або ватники. Їх виготовляли з дешевої 
бавовняної тканини та вати, а через спосіб виго-
товлення називали ще «стьобанками».Таким же 
чином виготовляли і теплі солдатські штани. Під 

обмундирування надягалася тепла білизна, вона 
також непогано зігрівала. У декого були светри. 

Офіцери та частина солдатів елітних частин 
взимку носили кожухи, найкращий одяг для цієї 
пори року. За досвідом фінської війни в РСЧА 
замінили холодні суконні шоломи-будьонівки 
на теплі шапки-вушанки. Солдатам їх шили зі 
штучного  хутра (до революції з нього виробляли 
солдатські папахи), а офіцерам – з натурально-
го. Полковники, генерали та маршали носили 
хутряні папахи. На фронті, щоб не демаскувати 
себе, вищі командири могли надягнути і звичайну 
червоноармійську вушанку.

А пілотка – від пілотів 
Влітку головним червоноармійським голо-

вним убором була пілотка. У російській армії вона 
з’явилася після Першої балканської війни 1912 
р. Тоді на допомогу сербам прийшли російські 

льотчики, яким сподобався легкий і компактний 
сербський головний убір «шайкача»:на нього 
зручно було надягати льотний шолом. Коли цей 
предмет уніформи опинився в Росії, його назва-
ли «пілоткою». До 1917 р. пілотки залишалися 
певною екзотикою. Масово їх запровадили вже 
в РСЧА: у 1935 р. ці легкі шапочки стали літнім 
головним убором для переважної більшості чер-
воноармійців. Офіцери же традиційно носили 
кашкети. Якщо на початку ХХ ст. вони були з 
маленьким дашком і високою тулією, то в РСЧА 
перевагу надали кашкетам японського типу – 
плоским і з великим чотирикутним дашком, який 
краще рятував очі від прямого сонячного світла. 
На фронті офіцери нерідко носили солдатські 
пілотки, щоб не привертати зайву увагу ворожих 
снайперів.

...Пів Європи вони 
«пропахали» і пройшли

Війна – це насамперед важка солдатська 
робота, у ній часто доводиться пішки долати великі 
відстані. Недарма ж співається в одній популярній 
пісні, що воїни пройшли пів Європи, а точніше  про-
пахали її буквально на пузі. Тому зручне взуття має 
для солдата особливе значення. Досвід багатьох 
воєн засвідчив: ноги воїна найкраще  зберігають 
від сирості та холоду шкіряні чоботи. Армія мирного 
часу мала змогу взуватися у них, але мобілізація 
мільйонів резервістів різко загострювала проблему 
солдатського взуття. Шкіри не вистачало навіть 
на солдатські ремені: під час війни їх робили із 
брезенту, підсиленого шкірозамінником. У 30-і рр. 
в РСЧА запроваджувалися брезентові чоботи – спо-
чатку вони призначалися лише для районів з сухим 
і спекотним кліматом: брезент не міг захистити від 

води і холоду. Тільки підошва у цих чобіт була із 
сідельної шкіри «чепрак», все інше – з тканини. 
Коли у 1939 р. в західних округах СРСР провели 
масову мобілізацію перед походом проти Польщі, то 
багатьом червоноармійцям видали саме брезентові 
чоботи. Вони виявилися зовсім непридатними для 
піхотинців – лише льотчики на аеродромах могли 
без особливих проблем носити таке взуття. Чи 
офіцери у штабах.

Серед інтендантів почали обговорювати ідею 
запровадження в армії дешевих постолів. Але тут 
наука і промисловість створили прийнятний замін-
ник шкіри. Молодий хімік Іван Плотніков просякнув 
бавовняну тканину бензоводним розчином каучуку 
й отримав новий матеріал, названий «кирзою» 
(скорочення від «Кіровський завод штучної шкі-
ри»). З кирзи почали виготовляти халяви солдат-
ських чобіт. Це дозволило різко здешевити масове 
виробництво взуття, і червоноармійці отримували 
«кирзачі» з розрахунку три пари чобіт на два роки. 
Носили їх з онучами, причому взимку намотували 
на ноги онучі з теплої тканини. Але найкращим 
взуттям для морозної зими все ж були валянки, їх 
також намагалися випустити якомога більше. Про-
те в армії хронічно не вистачало будь-яких чобіт – 
шкіряних офіцерських, кирзових солдатських або 
теплих валяних і для солдатів, і для офіцерів. Тому 
доводилося взувати воїнів і в черевики.

Їх носили разом з обмотками. Вперше такий 

спосіб запровадили англійці ще у другій половині 
ХІХ ст. Триметрову нешироку смугу тканини міцно 
намотували на литку, що убезпечувало ноги від 
намокання й фіксувало гомілковостопний су-
глоб, попереджаючи його вивихи чи розтягнення 
зв’язок. Треба було ретельно вчитися намотуванню 
обмоток, та й сама ця процедура потребувала часу. 
При порушенні правил обмотки вони сповзали і 
тягнулися за бідолахою. Тож їх в армії не любили.

Інтенданти Вермахту 
були естетами?..

Існували обмотки й у Вермахті, але використо-
вувалися рідше. Черевики там намагалися носити 
з введеними у 1943 р. брезентовими гамашами, 
більш зручними, ніж довгі обмотки. Звичайно, 
перевагу віддавали шкіряним чоботам, але їх під 
час війни не вистачало й офіцерам. Стройові ні-
мецькі чоботи мали коротші й ширші халяви, ніж 
радянські – у них можна було вкладати автоматні 
магазини, ручні гранати на довгих дерев’яних 
ручках або пістолети «Парабелум». Чоботи під-
бивалися 32 цвяхами й відзначалися особливою 
міцністю. Червоноармійці залюбки носили тро-
фейне взуття. Солдати Вермахту, на відміну від 
червоноармійців, використовували шкарпетки, 
а не онучі. Так взуватися було швидше, але коли 
ноги промокали, онучі мали перевагу – їх можна 
було перемотати сухою частиною до тіла.

Взимку 1941-42 рр. багато солдатів Вермахту 
відморозило ноги, й наступної зими інтенданти 
вже заготовили велику кількість валянок, виго-
товлених на окупованій території. Німці модерні-
зували це взуття, зробивши для нього  гумову або 
шкіряну підошву. Крім цього, робили спеціальне 
повстяно-шкіряне взуття, що виглядало більш 

естетично за 
грубі валян-
ки. Взагалі у 
Вермахті красі військової форми приді-
ляли особливу увагу, намагаючись зробити при-
вабливими навіть польові мундири.

Однобортні солдатські кітелі зразка 1936 р. 
шилися з вовняної тканини з домішкою віскози й 
були кольору «фельдграу» («сірий польовий»). 
Цей практичний одяг не демаскував свого носія 
на місцевості й у достатній мірі захищав його 
від холоду. Влітку дозволялося носити кітель із 
засуканими рукавами й розщібнутими верхніми 
ґудзиками. Якщо червоноармійські ґудзики були 
із зображенням п’ятикутної зірки з серпом і мо-
лотом, то у Вермахті використовували алюмінієві 
без будь-яких зображень. Пряжка німецького 
ременя також виготовлялася з алюмінію із зо-
браженням імперського орла і написом «Gott mit 
Uns» («З нами Бог»).

Гітлер розраховував на «блискавичну ві-
йну», але прорахувався. Війна затяглася, а 
ресурси вичерпувалися. Якщо напередодні війні 
обмундирування шилося з вовни з додаванням 
5% віскози, то наприкінці 1944 р. вже штучного 
волокна було 65%, а замість високоякісної вовни 
використовувалися лише її відходи. Така форма 
погано тримала тепло і швидко намокала. Замість 
традиційного німецького кітеля через економію  

шилися «польові френчі» на зразок британських 
польових курток.

Морозна зима 1941-42 рр. примусила німців 
подбати про теплий зимовий одяг. Через його 
нестачу вдавалися до імпровізацій: підкладали 
під мундири старі газети і солому, замотувалися 
у реквізовані в мирних людей жіночі хустки, 
зверху шинелей накривалися ковдрами. До на-
ступної зими війська отримали куртки та брюки 
на теплій підкладці, а також теплі рукавиці. Цей 
одяг був двобічний: з одного боку  його зробили 
плямистим зелено-коричневим, з іншого – білим. 
Плямистий камуфляж маскував солдата восени 
чи навесні, а білий – взимку, коли випадав сніг. 

Першу зиму більшість солдатів Вермахту 
зустріли у літніх пілотках. Щоби врятуватися від 
холоду, вони одягали вовняний підшоломник, так 
звану «трубу». Згодом з’явилися шапки-вушанки 
з овчини та навіть з собачих шкір. Зміни відбули-
ся й у літньому одязі. Замість пілоток у 1943 р. 
ввели польове кепі з дашком австро-угорського 
зразка. Того ж року почали шити літню уніформу 
з бавовняної тканини. Чим гірше справи ішли на 
фронті, тим нижчої якості випускався одяг для 
солдатів. Гіршим ставало і спорядження: за-
мість шкіряного солдатського ранця все частіше 
носили брезентові рюкзаки, алюмінієві казанки 
заміняли сталевими. 

Щоправда, червоноармійці свої речі носили 
у звичайному речовому мішку, що називали «си-
дором». Але перемогли не ті, хто мав зручніший 
одяг чи краще спорядження. Перемога дісталася 
захисникам власного дому, а не загарбникам чу-
жих земель. І це справедливо – гітлеризм загро-
жував всьому людству. Тому він і зазнав поразки. 

Ігор Буркут, кандидат історичних наук

У чому воювали солдати
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 нашому проекті – «Знати, щоби не помилятися» – те, чого немає в 
офіційних підручниках. 

Солдатів рятувала від холоду шинель та шапка-вушанка А від сонця – пілотки, кашкети тощо
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Золотий голос козачої Кубані – з Чернівців
Йому вклонився сам Паваротті

Мало хто знає, що народився він у 
Чернівцях та закінчив училище мистецтв 
ім. Сидора Воробкевича. Ба, більше! У 
самому училищі не знають про те, що він у 
них навчався – на наше прохання про хоч 
якісь матеріали щодо відомого артиста ні-
чим допомогти не змогли: бібліотекар про 
такого діяча вперше почула саме від нас, а 
у приймальні директора училища як кілька 
тижнів тому пообіцяли нам перетелефону-
вати, так за ними і загуло… 

Та саме голос Анатолія Лізвінського 
впродовж кількох десятків років був ві-
зитівкою Кубанського козачого хору. Він 
був дуже обдарованою людиною – мав 

чудовий музичний слух, гостре відчуття 
ритму, відмінну пам’ять, дивовижний 
голос красивого яскравого тембру, вели-
чезного діапазону і неймовірної сили та 
потужності. Кажуть, що від його гучного 
голосу, без перебільшення, гойдалися лю-
стри в залах для глядачів і різко виходили 
з ладу мікрофони. 

Крім музичних талантів артист мав 
богатирську статуру, рідкісну фізичну 
силу і тому в молоді роки легко досягав 
високих результатів у різних видах спорту, 
зокрема, у вільній боротьбі. Він був висо-
кого зросту, з могутнім торсом і широкими 
плечима, великими виразними руками, 

колоритними чорними козацькими вусами 
і бородою. 

За життя жодних матеріальних ба-
гатств Лізвінський так і не нажив, та й не 
прагнув цього. Його скромна зарплата зо-
всім не відповідала його унікальному, ве-
ликому хисту і тому творчому внеску, який 
він зробив у діяльність хору та музичного 
мистецтва колишнього СРСР, а потім Росії.

Професійне мистецтво Анатолія Ліз-
вінського, засноване на народній козачій 
пісні, хвилювало і хвилює серця не тільки 
вдячних глядачів та слухачів Росії, а й чис-
ленних іноземців. Колеги ж співака часто 
згадують випадок, який мав місце в Іспанії 
на міжнародному конкурсі. На репетиції 
Лучано Паваротті, відпрацювавши про-
граму, збирався йти, коли в залі пролунав 
потужний голос Лізвінского. Оперний 
співак прослухав усю пісню, поаплодував 
і вклонився співакові. Лізвінский до кінця 
життя пишався оцінкою його творчості 
знаменитим тенором.

Підготувала 
Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Анатолій Лізвінський наро-
дився у Чернівцях у 1947 році. 
Його батьки родом з Хмельнич-
чини. 1960 року Лізвінський 
вступив до Чернівецького му-
зичного училища (клас тромбо-
на). Від початку 1973 року пра-
цював у Кубанському козачому 
хорі. Був першим і основним 
виконавцем гімну Краснодар-
ського краю «Ты, Кубань, ты 
наша Родина». Саме завдяки 
йому пісня «Розпрягайте, хлоп-
ці, коней» стала відомою на 
ввесь світ. Виконував також 
Лізвінський й інші ключові для 
репертуару хору та знакові пі-
сенні партії – «Ой при лужку, 
при лужку», «Баладу про хліб», 
«Прощание славянки».

Відомому баритону, солісту Кубанського козачого хору, 
народному артисту Росії Анатолію Лізвінскому цього року 
виповнилося б 65 років. Його ім’я давно стало легендою, 
йому аплодував увесь світ. Анатолій Лізвінський умів 
торкнутися найпотаємніших струн навіть найменш вразливої 
душі, бо сам був людиною великого серця.

Астропрогноз на липень
Кохання

В Овнів можуть виникну-
ти суперечки та з’ясування 
стосунків, що може привести 
стосунки до логічного завер-
шення. Тельці відчують, що 
в їхній душі знову «розпус-

тилися троянди й заспівали солов’ї». Близнюки як ніколи 
раніше, потребуватимуть  душевності стосунків і щирості 
почуттів. Почуття Рака і його партнера одне до одного бу-
дуть рівними, теплими і базуватимуться на взаємоповазі. 
Особистий шарм і сексуальна привабливість Левів не зали-
шаться непоміченими особами протилежної статі. Будь-яка 
ініціатива Дів у любовних стосунках знайде найпалкіший 
відгук серед потрібного оточення. У Терезів стосунки з 
коханою людиною та дітьми слугуватимуть джерелом 
лише позитивних вражень. Взаємини Скорпіона з близь-
кою людиною відзначатимуться стабільністю та глибоким 
емоційним розуміння одне одного. Стрільцям варто нама-
гатися будувати всі стосунки на паритетних засадах, щоби 
не зруйнувати те, що існує. Козероги ризикують згоріти в 
шалених емоціях і пристрастях до свого партнера. Водоліям 
варто уникати будь-яких конфліктів з коханою людиною, 
особливо якщо вони починаються дуже безневинно. Для 
гармонізації існуючих стосунків Рибам варто провести 
деякий час подалі від своєї половинки. 

Робота
Овнам варто бути готови-

ми до проблем фінансового 
характеру, оскільки прак-
тично все потребуватиме гро-
шей. Формула успіху Тельців 
звучить так: «Весь світ – це 

великий шматок масла, а ви – ніж. Ріжте, поки вистачає 
сил». Для Близнюків місяць украй напружений – ведення 
справ зажадає масу зусиль, часу та засобів. У Раків липень 
виявиться напрочуд вдалим для збору різної інформації, 
налагодження суспільних зв’язків і пошуку потрібних кон-
тактів. Чим дрібніші будуть масштаби вирішуваних питань 
і поставлених завдань у Левів, тим більш успішними вони 
виявляться. Дівам варто підстрахувати себе юридично – 
ймовірно, доведеться доводити свою правоту в офіційних 
інстанціях. Якщо Терези подолають низку проблем у пер-
шій і другій декаді, то наприкінці місяця можуть сміливо 
розраховувати на хороший прибуток. Скорпіонам варто 
дуже обережно вкладати гроші в різні фінансові операції. 
Крім низки клопотів фінансового характеру Стрільці зі-
штовхнуться з відкритим наклепом з боку конкурентів. У 
Козерогів у липні може поменшати кількість клієнтів, гро-
шових надходжень, але не хвилюйтеся – все налагодиться. 
Водоліям варто бути обачними, адже гроші, вкладені в 
новий проект або розширення бізнесу, будуть витрачені 
марно. Для Риб увесь місяць виявиться доволі напруженим 
періодом у багатьох питаннях, що стосуються бізнесу.

Здоров’я
У Овнів найбільш осла-

бленою виявиться централь-
на нервова система, тому вар-
то уникати різних стресів і 
негативних емоцій. Тельцям 
не врато нічим зловживати, а 

найвразливішою буде щитовидна залоза. Якщо Близнюки 
занедужали, процес видужання займе лічені дні, але бе-
режіть верхні кінцівки. Загальний рівень Раків перебуває 
на умовній позначці «середній», слід приділити увагу 
правильному харчуванню. Левам не варто боятися дозво-
лити собі трохи зайвих калорій, оскільки в цьому періоді 
вся з’їдена їжа засвоюватиметься без залишку. Загальний 
рівень здоров’я Дів цього місяця буде доволі високий і 
стабільний – це дозволить не боятися застуд, нежитю чи за-
хворювань горла. Найбільша загроза для Терезів у липні  –  у 
підвищеному ризику шкірного або грибкового захворюван-
ня, тому виявіть особливу увагу при відвідуванні громад-
ських місць відпочинку. Найменше порушення принципів 
здорового способу життя або надмірне перенапруження 
може призвести до того, що Скорпіони надовго захворіють, 
тож бережіться. Рівень здоров’я Стрільців перебуватиме на 
умовній позначці «трохи вище середнього», але при цьому 
він буде підданий доволі значним коливанням. Для хро-
нічно хворих-Козерогів цей період небезпечний різними 
загостреннями, а для здорових – погіршенням самопочуття, 
астенією, загальною слабістю, перепадами настрою. Водо-
лії у липні ризикують травмуватися вогнем або ріжучими 
предметами, із систем організму найбільш ослабленими 
виявляться нижні відділи кишечнику. Вжиті профілактичні 
заходи щодо хронічних хвороб вбережуть Риб від більш 
серйозних захворювань у майбутньому. 

Буковинські армрестлери відзначилися 
на чемпіонаті України

ІІ Відкритий чемпіонат 
України з армліфтингу від-
бувся нещодавно у Гурзуфі 
в Криму. Серед учасників 
були й спортсмени з Буко-
вини – представники Черні-
вецької обласної федерації 
армспорту, яким вдалося 
гідно презентувати наш 
край на цих престижних 

змаганнях. 
Так, президент Феде-

рації Маріус Байка, вико-
нав норматив кандидата в 
майстри спорту, а віце-пре-
зидент Володимир Дорош 
– майстра спорту. 

ІІ місце у ваговій кате-
горії 70-90 кг здобув Сергій 
Борденюк, який виконав 

норматив майстра спорту 
міжнародного класу. А І 
місце у ваговій категорії до 
70 кг серед юніорів, звання 
майстра спорту міжнарод-
ного класу та 2 рекорди 
України дісталися моло-
дому спортсмену Максиму 
Попову. 

Вл. інф.

Армліфтинг – 
підняття максимальної 
ваги однією рукою, 
тримаючи її за обертову 
ручку «Rolling Thunder» 
діаметром 60 міліметрів, 
яка сконструйована 
таким чином, що основне 
навантаження лягає на 
пальці спортсмена.

У 83 життя тільки починається…

Павло Іванович – дуже незвичайна лю-
дина хоча б тим, що ще зовсім донедавна – 
два роки тому – викладав дітям гру на гітарі, 
за своє життя вивчив 9 мов та є волонтером 
Червоного Хреста.

Звик жити, співаючи…
Що б не сталося, за будь-яких життєвих 

обставин Павло Іванович, скільки себе 
пам’ятає, крокує життям з піснею. Ще з 
дитинства полюбив співати: з 9 років усе 
життя співав у церковному хорі, не пропус-
тив жодної Різдвяної коляди, сам пише пісні.

– Ще 40 років тому мій вже старенький 
батько казав мені: «Павлику, у тебе є та-

лант». І уявіть, якщо ще тоді тато казав мені 
про талант, то який я талановитий тепер – бо 
ж хист з роками тільки збільшується, – жар-
тує Павло Іванович.

У його репертуарі більше 100 фоль-
клорних пісень, багато співанок написав він 
сам – серед них і українською, і російською, 
і німецькою, і англійською мовами. Всі вони 
про почуття – справжні, чисті, світлі.

– Мої пісні про любов. Але не такі, як 
тепер щодня по телебаченню показують. 
Мої пісні файні і за мелодією, і за змістом, – 
говорить чоловік.

Своєю улюбленою піснею Павло Іванович 

називає «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечор-
ниці» і охоче виконує її за першої ж нагоди.

Скільки мов ти знаєш, 
стільки разів ти Людина

У цьому впевнений Павло Пінковський, 
який досконало володіє дев’ятьма мовами, 
серед яких румунська, англійська, німець-
ка, іврит, українська, російська, польська… 
Румунську та німецьку вивчив у школі, бо 
навчався в румунській школі, а німецьку 
опановував як іноземну. Англійську ж про-
сто любив, тому вивчав її самостійно і потім, 
склавши на відмінно вступний іспит до уні-
верситету саме за напрямком «англійська 
мова», продовжив «шліфувати» її у виші. 
Відтак став перекладачем з англійської та 
німецької мов. Мовою євреїв також вчився 
спілкуватися змалечку, бо ж ріс з євреями, 
вчився з ними, а потім і працював. А ще цю 
мову досконало знав батько Павла Івано-
вича.

– Мій тато дуже гарно знав та говорив 
єврейською – я дивився на нього, як на 
артиста! Я й на чверть не утну того, що знав 
мій батько, – каже пан Павло. – Він був 
розумним чоловіком: закінчивши 6 класів, 
знав 5 мов. Не те, що зараз – люди закінчу-
ють університети, а достеменно не знають 
жодної мови. 

Здобуті знання Павло Іванович удо-
сконалював, коли, будучи перекладачем, 
подивився світ – був у Польщі, Чехії, Ав-
стрії, Румунії, Франції… І всюди його гарно 
приймали й поважали, адже він із повагою 
й цікавістю ставився до кожної мови, до 
кожної культури та завжди прагнув дізна-
тися більше.

Коли Павла Пінковського запитують 
про вік, він жартома відповідає, що йому 
було 29 років, а тепер 39 – бо ж не може 
постійно бути один і той самий вік. А через 
років 10 – 20, каже Павло Іванович, йому 
вже буде трохи більше – 49. Бабця Павла 
Пінковського прожила 102 роки, а він пла-
нує відсвяткувати й 105-річчя.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

ЧНУ ввійшов до п’ятірки найоригінальніших
Сайт facenews.ua склав п’ятірку найоригі-

нальніших, з точки зору архітектури, універси-
тетів світу. До цієї п’ятріки потрапив і Чернівець-
кий національний університет ім.Ю.Федьковича, 
центральний корпус якого включений до 
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Авто-
ри цього рейтингу називають щасливчиками 
студентів, які навчаються чи навчалися тут. 

До п’ятірки також потрапили Масачусет-
ський технологічний інститут (місто Кембридж, 
Масачусетс, США), Наньянгський техноло-
гічний університет (Сингапур), Універси-
тет Нотінгема (Нотінгем, Велика Британія), 
Університет Рангсит (Бангкок, Таїланд).

Вл. інф.

Університет Рангсит

Ноттінгемський університет

Масачусетський технологічний інститут

Наньянський технологічний університет 

На трьох сусідніх будівлях по вул. 
Наливайка висять три різні назви 
вулиці:

фотофакт

Є люди, життєрадісності та енергійності яких можна 
позаздрити. А особливо, якщо ця не за роками жвава 
людина – 83-річний чоловік. Назвати Павла Івановича 
Пінковського «дідусем» просто язик не повертається: він 
має відмінне почуття гумору, щодня ходить до церкви, 
постійно заклопотаний поспішає у справах і переконаний, 
що у 83 – це лише світанок життя. У цьому всьому, каже, й 
полягає таємниця його гарного самопочуття в такому вельми 
поважному віці.

Український правопис, Наукова думка, 2003, розділ IV, 
§102. 1. Українські прізвища та інші слов’янські прізвища, що 
мають закінчення іменників ІІ відміни (чол. рід: -о, -р, -ер, -ір, 
-ар тощо та сер. рід: -о), відмінюються за зразками відмінювання 
відповідних іменників ІІ відміни. Наприклад, Симоненко – Си-
моненка – Симоненкові (Симоненку).

Вчіться користуватися правописом, панове! 
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 УТ-1
ТРК «ЕРА»
09.00 Підсумки дня
09.30 Прем’єра. Д/ф «Фізика на 
фоні джазу». Ф.2 «Терор»
10.00 Ток-шоу «Легко бути жін-
кою»
11.10 Ток-шоу «Віра. Надія. 
Любов»
12.00 Діловий світ
12.25 «Надвечір’я» з Т. Щер-
батюк
12.55 Околиця
1 3 . 4 5  Д / ф  « О р б і т а 
М.Поплавського»
14.35 Наша пісня
15.20 Euronews
15.25 Діловий світ. Агросектор
15.40 Х/ф «Визволення» (1)
18.20 Новини (із сурдопере-
кладом)
18.40 Шляхами України
19.00 «Хазанову 60 років». 
Бенефіс
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.25 Шустер-Live
22.45 Трійка, Кено, Секунда 
удачі
22.50 Шустер-Live
ТРК «ЕРА»
01.20 Новини (із сурдопере-
кладом)

 1+1
06.30, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.30 М/с «Король-лев. Тімон і 
Пумба» (1)
08.00, 16.20 Т/с «Щоденник 
доктора Зайцевої»
09.05, 03.40 Т/с «Парижани» (1)
10.05 «Їхні звичаї»
10.50 «Цілковите перевтілен-
ня - 3»
11.50 «Я люблю Україну-3»
13.05 «Десять кроків до кохан-
ня - 2»
14.15, 15.15, 04.25, 05.15 Т/с 
«Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши мені»
18.25 «Сімейні мелодрами»
20.15 Х/ф «Хижак» (2)
22.25 Х/ф «Хижак-2» (2)
00.35 Х/ф «Шлях воїна» (2)
02.20 Х/ф «Кунґ Фу: кулак ата-
кує» (2)

 ІНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Мило-
сердя»
06.30, 07.10 Ранок з ІНТЕРом
07.00 «Новини»

07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
07.35, 08.10, 08.35 «Ранок з 
ІНТЕРом»
08.30 Спорт у Подробицях
09.10 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2» (1)
11.00 Т/с «Сьомін»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Канєвським - 2»
14.05 «Сімейний суд»
15.05 «Судові справи»
16.00 Т/с «Чокнута»
18.10 Т/с «Кровинушка» (1)
19.05 «Про життя»
20.00 «Подробиці»
20.25 «Спорт у Подробицях»
20.30 Т/с «Ластівчине гніздо» (1) 
22.30 «Велика політика з Євге-
нієм Кисельовим»
02.00 Х/ф «Берія»

 ICTV
05.20, 02.25 Факти
05.35, 04.30 Світанок
06.20, 07.35 Ділові факти
06.30, 09.25, 12.55, 19.20, 01.25 
Спорт
06.35, 12.30, 13.00 Анекдоти 
по-українськи
06.55 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Стоп-10
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.25 Надзвичайні нови-
ни з К.Стогнієм
10.30, 16.25 Т/с «Вулиці роз-
битих ліхтарів. Менти-8»
12.45 Факти. День
13.05, 20.10 Т/с «Морські ди-
яволи»
15.15 Т/с «Прокурорська пере-
вірка»
18.45 Факти. Вечір
22.10 Джентельмени на дачі
23.20 Т/с «Алькатрас»
00.15 Голі та смішні
01.40 Т/с «Дружини футболіс-
тів-4»
02.55 Т/с «Кістки-5»
03.40 ПроЦікаве

 5 КАНАЛ
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 «Бізнес-час»

07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-но-
вини»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20 «5 елемент»
10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 
21.10, 01.00, 05.15 «Час. Під-
сумки дня»
15.15 «Сканер»
16.15 «Лісовий патруль»
17.25, 04.40 «Не перший по-
гляд»
18.10 «Вікно 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 цікаве»

 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 Познайоми-
мось?
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 Кінозал 
«Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 Черні-
вецький репортер
08.00, 16.00 Д/с «Вода – лінія 
життя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Т/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 кінема-
тографа» 

16.30 Д/с «Цей загадковий свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера»(1)
22.10 Х/ф «Нема чого деклару-
вати» (1)     

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срібний апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Події
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Події 
Спорт
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. 
Продовження» (1)
08.25, 13.00 Т/с «Слід» (1)
09.00 Т/с «Подружжя» (1)
10.00 Т/с «Кримінальна по-
ліція» (1)
11.10, 05.10 Т/с «Висяки - 2» (1)
12.10, 04.20 Ток-шоу «Нехай 
говорять»
15.35 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.45 Критична точка
19.20 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
20.00 Т/с «Катина Любов - 2» (1)
21.00 Т/с «Інтерни» (1)
23.10 Відкриття Одеського між-
народного кінофестивалю
00.10 Т/с «100 запитань» (2)
01.10 Т/с «Мерсі» (2)

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 «Магія 
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.30, 
03.15, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Дні, що 
змінили світ»
13.20 «Експромт»
13.50 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокро-
венне» 
15.00, 00.10 «А музика зву-
чить…»
16.30 «Красен світ» 
17.30, 02.40 «Палітра» 
18.00 «Ради і громада»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»

21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х\фільм

 ТЕТ
06.00 Дізнайся як
06.15, 23.30 Дом-2
07.05, 08.30 Мультик з Лунтіком
07.35 Телепузики
08.05 Байдиківка
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки» (1)
10.00 Т/с «Всі жінки - відьми» (1)
10.55 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 
Нове покоління» (1)
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води» (1)
12.15 Богиня шопінгу
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30, 19.25 Дайош мо-
лодьож!
13.40, 19.55 Одна за всіх
14.10 Т/с «Маргоша» (1)
16.00, 22.30 Чортиці в спідницях
17.00 Т/с «Хто у домі госпо-
дар?» (1)
17.30 Т/с «Моя прекрасна няня» 
(1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Т/с «Зайцев +1» (2)
21.00 Т/с «Реальні пацани» (2)
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дівчини за викликом» (3)

 НТН
06.00 «Легенди карного роз-
шуку»
07.00 Х/ф «Кожний десятий» (1)
08.30, 19.00, 01.35, 03.40 «Сві-
док»
09.00 Т/с «Шатун»
11.00 Т/с «CSI: Маямі»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 «Кримінальні справи»
13.30 Т/с «Літєйний»
15.30 Х/ф «Шостий» (1)
17.15 Х/ф «Полонений»
19.30 Т/с «1942»
23.30 Х/ф «У пеклі» (3)
02.05 Х/ф «Жандарм та інопла-
нетяни» (1)
04.10 «Агенти впливу»
05.00 «Уроки тітоньки Сови»
05.30 «Правда життя»

 СТБ
05.45 «Документальний де-
тектив»
06.10 Х/ф «Сім няньок» (1)
07.35 Х/ф «Одруження Бальза-
мінова» (1)
09.15 «Зважені та щасливі»
17.45, 22.00 «Вiкна-Новини»

17.55 «Правила життя. Консер-
вована брехня»
18.55 «Правила життя. Солодо-
щі: Гірка правда»
19.55 «Один за всіх»
22.25 Х/ф «Жінка, не схильна до 
авантюр» (1)
00.25 Х/ф «Дочка» (1)
02.15 «Вiкна-Спорт»
02.25 Х/ф «Казки...казки... ста-
рого Арбату» (1)

  «НОВИЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Останній акорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/с «Нові пригоди мислив-
ців за примарами» (1)
06.35, 07.05, 07.40, 08.45 Під-
йом
06.40 М/с «Губка Боб Квадратні 
штани» (1)
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 Ре-
портер
09.00, 15.50 Т/с «Молодята 
2» (1)
10.00 Т/с «Татусеві дочки» (1)
13.55 М/с «Пригоди Джекі Чана» 
(1)
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзі» (1)
16.55, 19.55 Т/с «Не родись 
вродлива» (1)
17.50 Т/с «Вороніни» (1)
19.20, 00.55 Спортрепортер
19.30 Піраньї
21.00 Х/ф «Чого хочуть жінки» 
(1)
23.40 Т/с «Щасливі разом» (2)
01.05 Т/с «Загублені» (2)
01.50 Т/с «Серцеїдки» (1)

 К1
05.45 «Ранок на К1»
08.00 М/ф «Маленькі Ейнштей-
ни» (1)
08.35 Мультфільми
09.00, 16.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш»
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»
17.00 «Секрети долі»
19.00 «Розкішне життя»
20.00 «КВН»
22.40 «Жіноча ліга»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Т/с «Відчайдушні домогос-
подарки» (2)
00.20 Т/с «Косяки» (2)

 УТ-1
ТРК «ЕРА»
09.00 Підсумки дня
09.25 Книга.ua
09.50 Ток-шоу «Легко бути 
жінкою»
10.50 Здоров’я
11.55 Діловий світ
12.05 Аудієнція. Країни від А 
до Я
12.30 Х/ф «А чи був Каротин?» 
(1)
14.55 Euronews
15.05 Діловий світ. Агросектор
15.30 Жарт з братами Понома-
ренками
15.55 Х/ф «Визволення» (1)
17.00 Ми - патріоти
18.20 Новини (із сурдопере-
кладом)
18.45 Діловий світ
19.05 Про головне
19.30 Літній жарт з Р.Карцевим
20.00 Зірки гумору
20.55 Плюс-мінус
21.00 Підсумки дня
21.20 Діловий світ
21.30 Літній жарт з В.Коркіною 
та В.Остроуховим
22.00 Місце зустрічі
22.50 Трійка, Кено, Максима
22.55 Місце зустрічі (продо-
вження)
ТРК «ЕРА»

 1+1
06.30, 19.30 ТСН: «Телевізійна 
служба новин»
07.30 М/с «Король-лев. Тімон і 
Пумба» (1)
08.00, 16.20 Т/с «Щоденник 
доктора Зайцевої»
09.05, 03.55 Т/с «Парижани» (1)
10.05 «Їхні звичаї»
11.20 «Цілковите перевтілен-
ня - 3»
12.15 Х/ф «Танцюють усі»
14.15, 15.15, 04.40, 05.30 Т/с 
«Метод Лаврової»
17.25 «Не бреши мені»
18.25 «Сімейні мелодрами»
20.15 «Я люблю Україну-3»
21.30 «Десять кроків до кохан-
ня - 2»
22.40 «Чотири весілля»
00.10 Х/ф «Швидкість - 2: Круїз 
під контролем» (2)

 ІНТЕР
05.05 Т/с «Маршрут Мило-
сердя»
06.30 Ранок з ІНТЕРом
07.00 «Новини»
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Ра-

нок з ІНТЕРом»
07.30, 08.00, 09.00, 12.00, 18.00 
Новини
08.30 Спорт у Подробицях
09.10 Т/с «Повернення Мухта-
ра-2» (1)
11.00 Т/с «Сьомін»
12.15 Т/с «Судмедексперти»
13.10 Д/с «Слідство вели... з 
Леонідом Канєвським - 2»
14.05 «Сімейний суд»
15.05 «Судові справи»
16.00 Т/с «Чокнута»
18.10 Т/с «Кровинушка» (1)
19.05 «Про життя»
20.00, 02.15 «Подробиці»
20.25 «Спорт у Подробицях»
20.30 Т/с «Ластівчине гніздо» 
(1)
23.30, 03.35 Х/ф «Кульбаба» (1)
01.25 Д/ф «Секретні території

 ICTV
05.25, 02.40 Факти
05.40, 04.30 Світанок
06.25, 07.35 Ділові факти
06.35, 09.25, 12.55, 19.20, 01.45 
Спорт
06.40, 12.25, 13.00 Анекдоти 
по-українськи
07.05 Т/с «Леся+Рома»
07.45 Максимум в Україні
08.45 Факти. Ранок
09.30, 19.25, 00.50 Надзвичайні 
новини з К.Стогнієм
10.30, 16.35 Т/с «Вулиці роз-
битих ліхтарів. Менти-8»
12.45 Факти. День
13.15, 20.10 Т/с «Морські ди-
яволи»
15.25 Т/с «Прокурорська пере-
вірка»
18.45 Факти. Вечір
22.25 Факти. Підсумок
22.40 Джентельмени на дачі
23.50 Т/с «Алькатрас»

 5 КАНАЛ   
06.30, 18.40, 22.40, 00.00 «Ки-
ївський час»
06.45, 08.25, 18.50, 23.35, 00.30, 
03.25, 04.25 «Час спорту»
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 «Бізнес-час»
07.20 «Автопілот-новини»
07.30 «Ранок із зіркою»
07.55, 08.35 «Трансмісія-но-
вини»
09.10, 19.20 «Інвест-час»
09.20, 13.20, 14.20, 15.15 «5 
елемент»

10.30, 11.10, 12.15, 19.30, 20.10, 
21.10, 01.00, 05.15 «Час. Під-
сумки дня»
16.15 «Кіно з Яніною Соколо-
вою»
17.25, 04.40 «Сканер»
18.15, 03.40 «Лісовий 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, 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 Позна-
йомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 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 Кінозал 
«Малятко»
07.20, 09.50, 16.55, 01.20 «Па-
рад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 Чер-
нівецький репортер
08.00, 16.00 Д/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 «Блискуча година від М2»
13.15 «Щоденник конкурсу 
«Княгиня західної України»
13.25 «Золота колекція кінема-
тографа» 
16.30 Д/с «Цей загадковий 
свит»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера»
22.10  «Пряма відповідь»

  ТРК«УКРАЇНА»
05.00, 11.10, 05.10 Т/с «Висяки 

- 2» (1)
05.45 Срібний апельсин
07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Події
07.10, 17.10, 19.15, 03.40 Події 
Спорт
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинія. 
Продовження» (1)
08.25, 13.00, 21.00 Т/с «Слід» 
(1)
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя» (1)
10.00, 22.00 Т/с «Кримінальна 
поліція» (1)
12.10, 04.20 Ток-шоу «Нехай 
говорять»
15.35 Щиросерде зізнання
16.00 Федеральний суддя
17.15, 03.45 Критична точка
19.20 Ток-шоу «Говорить Укра-
їна»
20.00 Т/с «Катина Любов - 2» (1)
00.00 Т/с «100 запитань» (2)
01.00 Т/с «Мерсі» (2)

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Му-
зичний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 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 «Магія 
природи»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Долі жіночі» (рум. мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. 
мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. 
мов.)
11.40, 17.30 «Зорепад поба-
жань» «Сузір’я почуттів» (рум. 
мов.)
12.00, 01.30 Д \фільм «Дні, що 
змінили світ»
13.20 «Буковинчики - веселин-
чики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.55, 00.10 «А музика зву-
чить…»
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 грома-
дянами»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\фільм

 ТЕТ
06.00 Дізнайся як
06.15, 23.30 Дом-2

07.05, 08.30 Мультик з Лунтіком
07.35 Телепузики
08.05 Байдиківка
09.00, 15.05 Т/с «Ранетки» (1)
10.00 Т/с «Всі жінки - відьми» (1)
10.55 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 
Нове покоління» (1)
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води» (1)
12.15, 19.25 Богиня шопінгу
12.40 Твою маму!
13.10, 16.30 Дайош молодьож!
13.40, 19.55 Одна за всіх
14.10 Т/с «Маргоша» (1)
16.00, 22.30 Чортиці в спід-
ницях
17.00 Т/с «Хто у домі госпо-
дар?» (1)
17.30 Т/с «Моя прекрасна 
няня» (1)
18.35, 01.15 У ТЕТа тато!
19.00, 00.50 БарДак
20.35, 22.00 Т/с «Зайцев +1» (2)
21.00 Т/с «Реальні пацани» (2)
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дівчини за викликом» (3)

 НТН
05.45 «Легенди карного роз-
шуку»
06.45 Х/ф «Вийти заміж за 
капітана» (1)
08.30, 19.00, 23.30, 01.55, 04.30 
«Свідок»
09.00 Т/с «Шатун»
11.00, 21.45 Т/с «CSI: Маямі»
12.00 Т/с «Детективи»
12.25 «Кримінальні справи»
13.30, 19.30 Т/с «Літєйний»
15.25 Х/ф «Фара» (1)
17.05 Х/ф «Прикордонний пес 
Алий» (1)
18.30 «Легенди карного роз-
шуку». Мисливці на Хрущова
22.40 Т/с «Криміналісти: мисли-
ти як злочинець» (2)
00.00 «Свідок». Без коментарів
00.05 Х/ф «Акули - 3» (2)

 СТБ
05.40 «Документальний де-
тектив»
06.10, 02.05 Т/с «Комісар Рекс» 
(1)
07.55, 18.10 «Неймовірна прав-
да про зірок»
08.55, 19.15 Т/с «Карамель» (1)
09.55 «Врятуйте нашу сім’ю»
11.45 Х/ф «Жінка, не схильна 
до авантюр» (1)
13.45 «Битва екстрасенсів. Ві-
йна титанів»
15.55 «Все буде добре!»
18.00, 22.00 «Вікна-Новини»
20.15 «Зіркове життя. Не на-

родись вродливою»
21.20 «Зіркове життя. Заручниці 
епізодів «
22.40 «Зіркове життя. Діти-
актори-2»
00.05 «Паралельний світ»
01.10 Т/с «Доктор Хаус» (1)
03.35 «Вiкна-Спорт»
03.45 Т/с «Галина» (2)

  «НОВИЙ КАНАЛ»
05.05 Т/с «Останній акорд» (1)
05.50, 06.15 Kids’ Time
05.55 М/с «Нові пригоди мис-
ливців за примарами» (1)
06.40, 07.05, 07.40, 08.45 Під-
йом
06.45 М/с «Губка Боб Квадратні 
штани» (1)
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 Ре-
портер
09.00, 15.50 Т/с «Молодята 
2» (1)
10.00 Т/с «Татусеві дочки» (1)
13.55 М/с «Пригоди Джекі 
Чана» (1)
14.45, 15.45 Teen Time
14.50 Т/с «Друзі» (1)
16.55, 19.55 Т/с «Не родись 
вродлива» (1)
17.55 Т/с «Вороніни» (1)
19.20, 00.30 Спортрепортер
19.30 Піраньї
20.55 Т/с «Бальзаківський вік, 
або Всі мужики-сво...» (2)
22.00 Кухня на двох
23.05 Т/с «Щасливі разом» (2)
00.45 Т/с «Загублені» (2)

 К1
05.45 «Ранок на К1»
08.00 М/ф «Маленькі Ейнштей-
ни» (1)
08.35 Мультфільми
09.00, 16.00 «Вдягни мене, 
якщо зможеш»
10.00, 14.00 Т/с «Сваха»
11.00 «У пошуках пригод»
12.00, 17.00 «Давай одружи-
мося!»
13.00, 18.00 «Звана вечеря»
15.00, 19.00 Т/с «Закрита шко-
ла»
20.00 «Велика різниця»
22.00 «Три сестри»
23.00 «ШОУМОНРОУ»
23.30 Т/с «Відчайдушні домо-
господарки» (2)
00.20 Т/с «Косяки» (2)
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Версіїпроблемні

Клієнт завжди правий,
Хамство – воно як різновид повітря, 

тобто є повсюди. І в міжособистісних 
стосунках зустрічається навіть у 
найрозвинутіших країнах. Проте 
боронь Боже, щоби десь у Швеції чи 
Австрії тамтешньому громадянину 
«хамовито пукнули» в якомусь магазині чи 
державній установі. Клієнт завжди правий, 
навіть якщо він відверто неправий. На 
теренах же колишнього Совєтського 
Союзу завжди правий виключно 
продавець. Тому в суспільстві Hаmo 
soveticus навіть сам процес купівлі 
виглядає іноді як велика 
послуга від продавця. 
І полягає вона в 
тому, що він – 
увага! – продав 
тобі товар! Міг же 
не продати!.. 

або Якої книги боїться «Hаmo soveticus»

До редакції зі скаргою звернулася черні-
вецька студентка Наталя. Ситуація, до якої 
вона потрапила, і спричинила до появи цього 
матеріалу.

– Заходжу якось зі своєю китайською 
подругою до мистецької галереї на Коби-
лянської – допомогти тій сувеніри додому 
купити, – розповідає Наталія, студентка 
університету. – І раптом їй батько теле-
фонує – звісно ж, з Китаю. Та швиденько 
ховається у магазинний коридорчик, щоби 
нікому не заважати. У магазині – лише я і 
четверо продавців, які одразу ж почина-
ють балакати про те що «оце ж припха-
лося сюди і по-своєму калякає»! Зрештою, 
я не витримала і зробила їм зауваження. 
«Прийшли купувати щось – то купуйте, а 
не слухайте чужі розмови! Нехай воно вас 
не стосується», – одразу ж почула люб’язну 
відповідь…

У таких конфліктах завжди закладена бо-
лісна несправедливість: хам вільний, як мавпа в 
джунглях. Тебе ж усього пов’язано культурою, 
духовними цінностями, соціальними умовнос-
тями, повагою до людської гідності… Чи не тому, 
стикаючись з хамством, порушеннями правил 
продажу і обслуговування, багато чернівчан 
не знають, як себе поводити. Вони губляться і 
терплять навіть кричущі порушення їхніх влас-
них прав. Окремі просто розвертаються і йдуть, 
обіцяючи собі ніколи більше в цьому місці не 
з’являтися. Найбільш емоційні забувають про 
свою витонченість та інтелігентність – і щосили 
хамлять у відповідь... 

Проте є дуже дієвий спосіб якщо не пока-
рати, то принаймні налякати недбайливих пра-
цівників сфери торгівлі та обслуговування. На-
зивається він – «Книга відгуків та пропозицій». 

За словами експертів, Управління 
з захисту прав споживачів постійно 
перевіряє книги скарг у магазинах. 
І на підставі записів у ній може пока-
рати торговельний заклад. Зокрема, 
порушення, пов’язані з веденням 
Книги відгуків та пропозицій, тягнуть 
на штраф у 100 неоподаткованих мі-
німумів – тобто 1700 гривень.

Ця книга повинна бути на будь-якому під-
приємстві сфери торгівлі та надання послуг. 
Перевіряють її з такою ж ретельністю, як і бух-
галтерську документацію. Отже, будь-який 
запис в цьому документі буде з цікавістю про-
читаний керівництвом закладу (особливо пе-

ред розподілом премій і розбором польотів) та 
різноманітними перевіряючими інстанціями.

– Коли я попросила надати мені книгу 
скарг, то почула у відповідь, що магазин є 
приватним підприємством і не повинен на-
давати такий документ, – продовжує свою 
розповідь Наталія. – Я не полінувалася 
роздрукувати текст відповідного Закону, 
і тицяла пальцем у речення «Кожне дрібно-
роздрібне торговельне підприємство (за 
винятком лотків, столиків тощо) пови-
нно мати Книгу відгуків і пропозицій, яка 
розміщується на видному місці і надається 
споживачу на першу його вимогу». Мене од-
разу ж запитали: чи не є я представником 
влади чи кимось у тому ж дусі? Одна із пра-
цівниць навіть саркастично повідомила, 
що помістить цей наказ Міністерства 
«у файл»…

Звісно ж, пояснювати, навіщо їй зна-
добилася ця дивовижна Книга, Наталія не 
зобов’язана. Не кажучи вже про те, щоб 
пред’являти якісь документи. Порушенням, 
наприклад, уже є саме питання: «А навіщо 
вам потрібна книга відгуків?» 

Ви можете попросити книгу від-
гуків та пропозицій просто так, навіть 
не збираючись щось писати. Просто 
для «залякування» недбайливого 
персоналу. Можете написати в книгу 
скарг будь-яку інформацію, яку хоче-
те (в усякому разі, вас за це не кара-
тимуть). Наприклад, пропозиції щодо 
поліпшення якості обслуговування. 
Якщо ж вас обслужили добре і навіть 
чудово – про це теж можна написати в 
книзі відгуків і пропозицій. Можна та-
кож відзначити особисто працівників, 
які вам сподобалися. 

За законом, людині, яка виявила ба-
жання зробити запис до Книги відгуків і  
пропозицій, повинні бути створені необхідні 
для цього умови. Вкажіть дату і час зробле-
ного вами запису, потім, за бажання, своє 
прізвище та адресу. Після цього напишіть 
свій відгук (позитивний чи негативний – 
скаргу) та / або пропозицію (наприклад – з 
поліпшення якості обслуговування). Запис 
робіть якомога детальніше, але не відхиля-
ючись від суті. 

Працівник, дії якого викликали нарікан-
ня, повинен не пізніше наступного дня повідо-

мити про це керівника підприємства або його 
заступника та надати письмове пояснення з 
приводу його виникнення.

Керівник або його заступник 
зобов’язаний в тижневий термін роз-
глянути запис, що внесений до Книги 
відгуків і пропозицій, розібрати по 
суті питання та вжити необхідних 
заходів для усунення недоліків і по-
рушень в роботі підприємства або для 
реалізації висловлених пропозицій.

Керівник підприємства або його 
заступник за результатами розгляду 
заяви повинен подати у Книзі відгуків 
і пропозицій на зворотному боці заяви 
споживача інформацію про заходи, 
яких вжито, та у тижневий термін, в 
обов’язковому порядку, надіслати 
письмову відповідь заявнику за вка-
заною ним адресою.

Книгу Наталі не надали. Бо не було. Про-
те пообіцяли її «створити за 4 дні». Мабуть, 
сподівалися, що та на свої пригоди «махне 
рукою». Та коли через чотири дні зайшла у 
магазин – книга… знайшлася серед паперів 
на столі!

Щоправда, знайшлася не справжня Кни-
га, а якийсь зошит, датований 96-им роком, 
без жодних ознак шнурівки та печатки, без 
жодного запису… Коротше кажучи, папірець 
для довірливих, який ніхто ніколи не по-
бачить.

Отримавши книгу, огляньте її, 
переконайтеся в її автентичності, 
тобто подивіться, чи повністю вона 
пронумерована, прошнурована, заві-
рена підписом керівника та печаткою 
організації!

Зрештою, завершилася уся ця історія тим, 
що Наталю почали благати не піднімати далі 
бучі, «адже звільнять, а в мене двоє дітей»… 
Обійшлося вибаченнями... 

Проте, чи завжди людям вистачає сміли-
вості, щоби наполягти на своєму? Найчастіше 
нас вистачає лише на те, щоби висловити 
незадоволення в усній формі... Не лінуйтесь 
підійти до «Куточка споживача», який, згідно 
із законодавством, повинен бути в будь-якій 
фірмі. Список перевіряючих організацій, 
куди можна подати скаргу, повинен висіти 
там на видному місці. Як і Книга відгуків і 
пропозицій… 

Кажуть, клієнти радянського сервісу до-
ходили до сказу, вимагаючи книгу скарг, аби 
викласти на папері усе наболіле. Що ж робити, 
якщо вам не дають цього зробити:

1. Демонстративно почати переписувати адреси 
перевіряючих організацій.

2. Дістати мобільний телефон, перевести його 
в режим диктофона і попросити працівника повто-
рити відмову. При цьому необхідно голосно, чітко 
сказати приблизно таку фразу: «Я записую аргу-
менти працівника ... (прочитати ПІБ на бейджику) 
фірми (назва організації) ..., який відмовляється 
дати мені ... (ваше ПІБ) книгу скарг та пропозицій. 
Запис ведеться за згодою цього працівника ... »  
3. Усно пригрозити поскаржитися до вищої інстанції. 

4. Якщо персонал розбігся і залишився один 
охоронець, який намагається вас «ліквідовувати», 
постарайтеся демонстративно зробити відеозапис 
цього «дійства» і пригрозіть, що подасте до суду на 
протиправні дії персоналу. Постарайтеся запам’ятати 
чи якось зафіксувати ПІБ цього охоронця. Найпро-
стіше запам’ятати ці дані - називати охоронця так, як 
написано на бейджику.

5. Не нервуйте. Повторюйте своє прохання, якщо 
вас намагаються «взяти змором». Маєте рацію в цій 
ситуації ви, а не вони.

Знайте! Заходи по вашій скарзі обов’язково 
будуть прийняті. Навіть, якщо у господарів під-
приємства «все схоплено», у кожному разі ме-
неджер знайде, як покарати недбайливого 
співробітника, який створив «таку проблему».  
І пам’ятайте: якщо ми частіше будемо користуватися 
своїми законними правами, то й ситуація в обслуго-
вуванні нас самих буде поступово змінюватися на 
краще. 

Ігор КОНСТАНТИНЮК, «Версії»

«Дрібниці», які варто 
знати
Чи потрібно у магазині 
платити за розбитий товар?

Згідно з законом, покупець не повинен 
платити за той товар, який він випадково, 
ненавмисно розбив. Права покупця захище-
ні ст. 17 (п. 1) і 19 (п. 1, 4, 5) Закону України 
«Про захист прав споживачів». Якщо ж пра-
цівники магазину не звертають уваги на ваші 

пояснення і вибачення, пишіть заяву на ім’я 
директора з проханням не висувати вимоги по 

оплаті розбитого товару. Інакше – звертайтеся в 
Управління у справах захисту прав споживачів.

Камера схову – справа 
добровільна

Жодним нормативним актом не передбачено, що 
покупці зобов’язані здавати свої речі в камери схову 
у супермаркетах. Більше того, Закон України «Про 
захист прав споживачів» вказує, що представники 

супермаркету не мають права змушувати спожива-
ча до цього. Тому кожен із нас може заходити до 

магазину зі своєю сумкою. Якщо не пускають 
– вимагайте Книгу скарг, відгуків і пропо-
зицій. І, між іншим, якщо ви залишаєте речі у 
камері схову, обов’язково беріть жетон, який 
засвідчує, що ви здали сумку на зберігання. Бо 
адміністрація магазину несе відповідальність 
за залишені речі. Хоча працівники супермар-
кетів всіляко відхрещуються від подібної місії, 

закон – на вашому боці (зокрема ст. 950-951 Ци-
вільного кодексу). Інша справа, що довести факт 

втрачених речей та їх вартість буде проблематично.

Не спійманий – не крадій
Чи мають право охоронці супермаркету обшу-

кувати людину, якщо в них виникли якісь підозри? 
На виході охоронець супермаркету може попросити 
покупця показати, що лежить в його сумці. Саме 
попросити, а не вимагати. Повноваження обшу-
кувати будь-яку особу мають лише співробітники 
міліції. «Охоронці – це наймані робітники, вони не 
мають права втручатися в суперечку між касиром 
і покупцем, не мають права складати акти, запро-
шувати покупця в окрему кімнату», – роз’яснюють 
правозахисники. А показувати чи ні свою сумку на 
прохання охоронців, то ваше особисте бажання. 
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оздоровчі

 УТ-1
ТРК «ЕРА»
09.05 Смішний та ще сміш-
ніший
09.30 Хто в домі хазяїн?
09.50 Ближче до народу
10.20 Крок до зірок. Євроба-
чення
11.20 Д/ф «Країну - народові»
11.40 Формула кохання
12.25 Караоке для дорослих
13.25 Х/ф «Валентина» (1)
15.10 Формула кохання
16.00 Золотий гусак
16.25 Шеф-кухар країни
17.20 Погода
17.25 Діловий світ. Тиждень
18.00 Формула кохання
18.55 Футбол. Чемпіонат Укра-
їни. Прем’єр-ліга. «Шахтар» 
(Донецьк) - «Арсенал» (Київ)
19.45 В ПЕРЕРВІ: Головний 
аргумент
21.00 Підсумки тижня
21.40 Точка зору
22.00 Фольк-music
22.55 Трійка, Кено, Максима
ТРК «ЕРА»
01.20 Підсумки дня
01.55 Головний аргумент

 1+1
06.35 Х/ф «Турборейнджери» 
(1)
08.35 Мультфільм
09.00 «Лото-Забава»
10.10 М/с «Русалонька - 3» (1)
10.35 М/с «Король-лев. Тімон 
і Пумба» (1)
11.00 «Кулінарні курси з Юлією 
Висоцькою»
11.30 «Чотири весілля»
13.00, 05.00 Х/ф «Бальна 
сукня» (1)
14.50, 17.10 Т/с «Даїшники»
19.30, 23.20 «ТСН-тиждень»
20.15 Х/ф «Кохання - зітхання 
- 2» (1)
22.20 «Світське життя»
00.20 Х/ф «Райський про-
ект» (2)
02.05 Х/ф «Понура» (1)

 ІНТЕР
05.10 «Найрозумніший»
06.35 Вечір боксу. Девід Хей - 
Дерек Чісора

09.30 «Школа доктора Кома-
ровського»
10.05 «Свати біля плити»
10.35 Д/ф «Свати-5. Життя 
без гриму»
11.50 Х/ф «Презумпція про-
вини» (1)
14.00 Т/с «Право на помилу-
вання»
17.50 Т/с «Реквієм для свідка»  
20.00, 00.50 «Подробиці тиж-
ня»
21.00 Т/с «Реквієм для свідка» 
23.05 Х/ф «Очкарик» (2)
01.35 Х/ф «Батьки і діти» (1)
04.20 «Знак якості»

 ICTV
05.40 Факти
06.00, 04.25 Світанок
06.45 Квартирне питання
07.35 Дача
08.20 Анекдоти по-українськи
08.40 Твій рахунок
09.40 Дивитися всім!
10.40 ОлімпіЛяпи
11.00 Козирне життя
12.00 Інший футбол
12.25 Спорт
12.30 Стоп-10
13.25 Наша Russia
14.50 Т/с «Операція «Горгона»
1 8 . 4 5  Ф а к т и  т и ж н я  з 
О.Соколовою
19.45 Т/с «У червні 41-го»
00.00 Голі та смішні
01.00 Х/ф «Наперекір смерті»

 5 КАНАЛ
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 
23.35, 00.25, 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, 23.00, 03.00, 05.00 «Час 
новин»
07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Бізнес-
час»
08.30 «Феєрія мандрів»
09.20 «Вікно в Америку»
10.20 «Технопарк»
11.20 «Трансмісія-тест»

11.30 «ДМБ»
12.15 «Життя цікаве»
13.20 «Мотор»
14.20 «Гра долі»
15.15 «Хроніка дня»
16.15, 04.40 «Фактор безпеки»
17.20 «Палата»
17.25, 23.40 «Рекламна кухня»
18.15, 03.40 «Велика полі-
тика»
19.20, 02.10, 06.20 «Тема 
тижня»
19.30, 01.00, 05.15 «РесПублі-
ка з Анною Безулик»
21.00, 02.25 «Час: підсумки»
21.40, 04.00 «Час-тайм»
22.00 «Територія закону»
22.35 «Кіно з Яніною Соколо-
вою»
00.30 «Історія успіху»

 ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.35, 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 Буковина містична
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Відьмак» 
16.20 Церква і світ
16.40 Радіус
19.30, 0.00 Нова Гостьова
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШ-
ТЕЙН
23.00 Теми тижня

  «ЧЕРНІВЦІ»
07.05, 11.35 «Хенд Мейд» 
07.30, 12.30 Кінозал «Ма-
лятко»
07.50 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста»
08.10, 09.35, 11.55, 16.45, 
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.30  «Відпочинок на 5 зірок» 
09.00 «Чернівецький репор-
тер. Підсумковий випуск»
09.40, 19.10, 00.40  “Вулиця 
Святкова,1”

12.00 «Караоке біля фонтану»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник» 
15.15 «Відпочинок на 5 зірок»
15.45 «Богатирські ігри. Чер-
нівці 2ч»
17.00 Музична програма (рум. 
мов)
17.30 «Чернівецький репор-
тер. Підсумковий випуск» 
(рум. мов) 
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Богатирські ігри. Чер-
нівці»
21.40 Х/ф «Зірка привабливого 
щастя» (1) 

  ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срібний апельсин
06.40, 19.00, 03.20 Події
07.00, 14.10, 20.20, 22.00 Т/с 
«Інтерни» (1)
09.00 Ласкаво просимо
10.00 Герої екрану
11.10, 03.50 Т/с «Дорожній 
патруль - 3» (1)
16.00 Х/ф «Слідами Фенікса» 
(1)
18.10, 19.20 Т/с «Пілот між-
народних авіаліній» (1)
23.50 Т/с «Час Волкова» (1)
01.40 Х/ф «Поза часом» (2)

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.00 Д \фільм «Дива 
цивілізації»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.35, 01.10 «Те-
лемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Реалії»
09.00 «Буковинчики - весе-
линчики»
10.00 «Доброго ранку, Буко-
вино!»
11.30 «Зелений БУМ» 
12.00, 03.30 Д/фільм «Зодіак»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.05, 22.00, 01.40 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 Дізнайся як
06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик з Лун-
тіком
07.35 Малята-твійнята
08.00 Телепузики
08.30 Байдиківка
09.30 М/с «Білка та Стрілка. 
Пустотлива сімейка» (1)
09.40 М/с «Пукка» (1)
10.10 М/ф «Лікар Айболіт» (1)
11.30 Х/ф «Селюки з Беверлі-
Хіллз» (1)
13.20 Крутони
13.50 Єралаш
14.05 Т/с «Моя прекрасна 
няня» (1)
15.10 Х/ф «Молодята» (1)
17.05 Х/ф «Сам удома» (1)
19.00 Королева балу 2
20.00 Т/с «Зайцев +1» (2)
21.30 Т/с «Реальні пацани» (2)
22.55 Х/ф «Казанова» (2)

 НТН
06.05 «Легенди бандитського 
Києва»
07.30 Т/с «Ера стрільця - 2»
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Мисливці на Хрущова
12.00, 04.00 «Агенти впливу»
13.15 Д/с «Православні святі»
15.00 Т/с «Таємниці слідства 
- 10» (1)
19.00 Т/с «Каменська - 2»
23.20 Х/ф «Зараження» (2)

 СТБ
05.40 «Наші улюблені муль-
тфільми: Приключения капи-
тана Врунгеля» (1)
07.00 Х/ф «Ти - мені, я - тобі» 
(1)
08.50 «Сніданок з Юлією Ви-
соцькою»
09.00 «Їмо вдома»
10.50, 00.10 «Неймовірні іс-
торії кохання»

11.50 «Караоке на Майдані»
12.50 «Куб»
14.45 Х/ф «Вузький міст» (1)
19.00 «Битва екстрасенсів»
20.05 Х/ф «Роман у листах» 
(1)
22.05 Х/ф «Аліса назавжди» 
(1)
01.15 Х/ф «Старомодна ко-
медія» (1)

  «НОВИЙ КАНАЛ»
05.35 Т/с «Останній акорд» (1)
06.25 Кліпси
06.40 Знову разом
07.45 Церква Христа
08.00 Запитайте у лікаря
08.25 М/с «Качині історії» (1)
09.35 М/с «Пінгвіни з Мада-
гаскару» (1)
09.55 Хто зверху?
11.55 Мачо не плачуть
12.55 Шур-Амури
14.00 Світлі голови. Літні ігри
15.10 Скетч-шоу «Красуні» (1)
16.00 Х/ф «Утікачі» (1)
18.00 Х/ф «Танго і Кеш» (2)
20.05 Х/ф «Удачі, Чак» (2)
22.10 Піраньї XL
23.05 Х/ф «Мама, не горюй» 
(2)
00.55 Спортрепортер
01.00 Т/с «Серцеїдки» (1)

 К1
05.45 «Ранок на К1»
09.00 М/ф «Пригоди ведмеди-
ків Гаммі» (1)
10.00 Мультфільми
10.10 Х/ф «Мій майбутній 
бойфренд»
11.55 Т/с «Жінки у грі без 
правил»
16.45 «Секрети долі»
17.45 Х/ф «Крок вперед» (1)
19.55 Х/ф «Більше, ніж кохан-
ня» (2)
22.00 Т/с «Надприродне» (2)
02.05 «Нічне життя»

8
 УТ-1

ТРК «ЕРА»
08.00 Шустер-Live
09.20 Школа юного супер-
агента
09.35 Шустер-Live
10.45 Народний список
12.05 Х/ф «Злодії в законі»
13.50 10+10. Україна - Грузія
15.00 Зелений коридор
15.15 В гостях у Д.Гордона
17.05 Золотий гусак
17.35 Формула кохання
18.20 Бенефіс Ю.Гальцева та 
О.Воробей
20.50 Мегалот
20.55 Зворотний зв’язок
21.00 Підсумки дня
21.30 Кабмін: подія тижня
21.50 Місце зустрічі
22.50 Суперлото, Трійка, Кено
22.55 Місце зустрічі (продо-
вження)
ТРК «ЕРА»
01.20 Підсумки дня
01.50 Кабмін: подія тижня
01.55 Зворотний зв’язок
02.00 Т/с «Сержант Рокка» (2)

 1+1
06.00 М/ф «Смурфи» (1)
06.40 «Справжні лікарі - 2»
07.40 «Кулінарні курси з Юлі-
єю Висоцькою»
08.05 «Світське життя»
09.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька - 3» (1)
10.35 М/с «Король-лев. Тімон 
і Пумба» (1)
11.00, 05.20 «Світ навиворіт 
- 3»
12.20 «Велика різниця по-
українськи»
13.15 Х/ф «Понура» (1)
15.05 Х/ф «Історія весняного 
призову» (1)
17.10 Т/с «Даїшники»
19.30 ТСН: «Телевізійна служ-
ба новин»
20.00 Х/ф «Дружина генера-
ла» (1)
00.00 Х/ф «Хижак» (2)
02.10 Х/ф «Хижак-2» (2)
03.50 Х/ф «Шлях воїна» (2)

 ІНТЕР
05.40 «Парк автомобільного 
періоду»
06.05 «Велика політика з Єв-
генієм Кисельовим»

09.20 «Городок «
10.00 «Орел і Решка»
11.05 «Найрозумніший»
13.00 Х/ф «Не зрікаються, 
кохаючи» (1)
17.00 «Міжнародний фести-
валь гумору «Юрмала-2011»»
19.00 «Розсміши коміка»
20.00, 01.50 «Подробиці»
20.30 «Вечірній Київ»
22.25 Вечір боксу. Девід Хей - 
Дерек Чісора
02.20 Х/ф «Хлопець з Мар-
су» (2)
03.50 Д/ф «Жадібність. Скіль-
ки коштує життя»

 ICTV
05.10 Факти
05.45 Інший футбол
06.15 Козирне життя
07.00, 01.35 Т/с «Поліцейська 
академія»
08.55 Зірка YouTube
10.00 Дача
10.30 Квартирне питання
11.30 Стоп-10
12.30 Провокатор. Спецвипуск
13.25 Спорт
13.30 Твій рахунок
14.30 Дивитися всім!
15.30 Х/ф «Наперекір смерті»
17.45 Максимум в Україні
18.45 Факти. Вечір
19.00 Т/с «Операція «Горгона»
22.50 Наша Russia
23.45 Т/с «Тринадцятий»
03.05 Утриматись у кріслі
04.55 Світанок

 5 КАНАЛ
06.45, 07.55, 08.20, 18.50, 
23.35, 00.30, 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 но-
вин»
07.10 «Клуб 700»
07.30, 08.10, 22.25, 23.20, 
00.15, 03.15, 04.15 «Бізнес-
час»
08.30 «Не перший погляд»
09.20, 15.15 «Інтелект.ua»
10.15 «Здорові історії»
11.10 «Трансмісія»
11.30 «Автопілот-тест»

12.10 «Вікно в Європу»
13.15 «Драйв»
14.10 «Історія успіху»
14.25 «Гра долі»
16.15 «Арсенал»
17.25, 04.40 «Феєрія мандрів»
17.45 «Дорогоцінності»
18.15 «Час інтерв’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 Сергієм Дорофеєвим»
21.10, 02.35 «Велика полі-
тика»
21.40, 04.00 «Вікно в Америку»
22.00, 03.40 «В кабінетах»
22.30 «Майстер-клас із На-
талкою Фіцич»

 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 Познайо-
мимось?
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 Ве-
реснем
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 5.00 Х/Ф «Весільна 
лихоманка» 
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 3.00 Х/Ф «Передчуття» 

  «ЧЕРНІВЦІ»
07.05, 17.00 «Сад. Город. 
Квітник»
07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 
17.50, 19.05, 01.20 «Парад 
планет»
08.00 «Чернівецький репор-
тер»
08.30 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста»
09.00 «Кінозал «Малятко»  
09.40, 19.10, 00.40 “Вулиця 
Святкова,1”
11.55 «Богатирські ігри. Чер-
нівці 2ч» 
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 Х/ф «Фініст – Ясний 

Сокіл» (1) 
16.00 «Караоке біля фонтану»
17.30 «Хенд Мейд»
18.00, 00.00 «Чернівецький ре-
портер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
22.00 Х/ф «Прощальний по-
цілунок» (2)

 ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срібний апельсин
07.00, 19.00, 03.30 Події
07.10 Події Спорт
07.15, 14.00 Т/с «Інтерни» (1)
08.10 Х/ф «Важка дитина - 
3» (1)
10.00 Таємниці зірок
11.00, 03.50 Т/с «Дорожній 
патруль - 2» (1)
16.10, 02.00 Х/ф «Егоїст» (1)
18.10, 19.20 Т/с «Пілот між-
народних авіаліній» (1)
21.15 Т/с «Бігти» (1)
00.10 Т/с «Час Волкова» (1)

 ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини» 
06.35, 03.30 Д \фільм «Дива 
цивілізації»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 
21.55, 00.00 «Погода» 
07.05, 12.30, 15.40, 22.00, 
01.10 «Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 
03.00 «Музичний експрес»
08.00 «Ради і громада»
09.00 «Моє сонечко»
10.00 «Експромт» 
10.30 «Ключ до самопізнання»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Європейським шля-
хом»
12.00 Д/фільм «Зодіак»
13.30 «У нас на Буковині» 
(рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
15.15 «Невигадані історії»
16.10, 22.30, 01.40 Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії» 
19.30 «Експромт»
20.00 «Спорт-драйв»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

 ТЕТ
06.00 Дізнайся як

06.15 Дом-2
07.05, 09.00 Мультик з Лун-
тіком
07.35 Малята-твійнята
08.00 Телепузики
08.30 Байдиківка
09.30 М/с «Білка та Стрілка. 
Пустотлива сімейка» (1)
09.40 М/с «Пукка» (1)
10.10 Єралаш
10.45 Крутони
11.15 Т/с «Моя прекрасна 
няня» (1)
13.15 Х/ф «Східна наречена» 
(1)
15.25 Королева балу 2
16.30 Дайош молодьож!
17.00 Х/ф «Молодята» (1)
18.50 Х/ф «Сам удома» (1)
20.50 Т/с «Зайцев +1» (2)
21.50 Т/с «Реальні пацани» (2)
23.15 Х/ф «Спуск - 2» (3)

 НТН
06.00 «Легенди бандитського 
Києва»
07.25 Т/с «Суто англійські 
вбивства» (1)
09.30, 13.00 Т/с «1942»
11.30 Спецпроект «Розбій у 
центрі Києва»
12.00, 23.00 «Головний сві-
док»
15.00 Т/с «Ера стрільця - 2»
19.00 Т/с «Таємниці слідства 
- 10» (1)
23.35 «Випадковий свідок»
00.00 Х/ф «Незаперечний» (2)
01.55 Х/ф «Жандарм і жандар-
метки» (1)
03.30 «Речовий доказ»
04.30 «Агенти впливу»
05.20 «Уроки тітоньки Сови»
05.35 «Правда життя»

 СТБ
05.40 «Наші улюблені муль-
тфільми» (1)
06.30 Х/ф «Новорічні пригоди 
Маші і Віті» (1)
07.50 «Караоке на Майдані»
08.50 «Сніданок з Юлією Ви-
соцькою»
09.00 «Їмо вдома»
10.05 «ВусоЛапоХвіст»
10.55 Х/ф «Закоханий до без-
тями» (1)
13.05 «Неймовірна правда 
про зірок»
15.55 «Зіркове життя. Не на-
родись вродливою»

16.55 «Зіркове життя. Заруч-
ниці епізодів»
18.00 Х/ф «Вузький міст» (1)
22.15 «Моя правда. Таємне 
життя «Іванушек інтернешнл»
23.15 «Моя правда. Стас 
П’єха. По той бік прізвища»
00.15 «Моя правда. Фаїна 
Раневська»
01.15 Х/ф «Собаче серце» (1)
03.35 Х/ф «Отрути, або Світо-
ва історія отруєннь» (2)

  «НОВИЙ КАНАЛ»
05.30 Т/с «Останній акорд» (1)
07.05 Знову разом
09.00 М/с «Качині історії» (1)
09.35 М/с «Пінгвіни з Мада-
гаскару» (1)
10.00 КабриоЛето
11.05 Пікнік
12.05 Новий погляд
13.10 Кухня на двох
14.10 Скетч-шоу «Красуні» (1)
14.45 Х/ф «Французький по-
цілунок» (1)
17.00 Х/ф «Чого хочуть жін-
ки» (1)
19.45 Т/с «Бальзаківський вік, 
або Всі мужики-сво...» (2)
00.00 Х/ф «Аматори собак» (1)
02.00 Спортрепортер

 К1
05.45 «Ранок на К1»
09.00 М/ф «Пригоди ведмеди-
ків Гаммі» (1)
10.00 Мультфільми
10.20 Х/ф «Пригоди Гекльбер-
рі Фінна» (1)
12.50 М/ф «Книга джунглів 
- 2» (1)
14.10 «Розкішне життя»
15.05 Т/с «Жінки у грі без 
правил»
20.00 Х/ф «Про кохання»
22.00 Т/с «Надприродне» (2)
02.05 «Концерт Pink»
03.00 «Нічне життя»

Версіїсубота 14 липня теле

8понеділокВерсіїнеділя 15 липня теле
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Серце, мізки, зір  – 

Щоби не захворіти на кишкову інфекцію, 
дотримуйтеся правил гігієни

Купуючи продукти у бабусь на тролейбусних 
зупинках, харчуючись простроченими консерва-
ми, вирушаючи в подорож або просто забуваючи 
помити перед їжею руки, ми ризикуємо підчепити 
кишкову інфекцію. У кращому випадку, це загро-
жує багатогодинним перебуванням у вбиральні, 
а в гіршому – інфекційним відділенням лікарні і 
навіть смертю.

Кишкові інфекції – поширена група захворю-
вань, причиною яких можуть бути різноманітні 
віруси, бактерії та їх токсини. Найсприятливіши-
ми для розмноження збудників цих інфекцій є 
середовища, які містять достатню кількість білка, 
тому м’ясні, рибні, молочні  продукти і є найчас-
тішою причиною виникнення гострих кишкових 
інфекцій. Особливо небезпечні такі продукти, які 

зазнають недостатньої термічної обробки. 
У здоровий організм збудники інфекції потра-

пляють через ротову порожнину: разом з водою, 
їжею, через брудні руки. 

– Кишкова паличка може потрапити в орга-
нізм, наприклад, з неякісним кефіром або йогур-
том. Дизентерія може з’явитися, якщо випити 
воду з-під крана, некип’ячене коров’яче молоко, 
або вжити зроблену з нього сметану, кисле моло-
ко, сир, – говорить лікар-інфекціоніст міської 
поліклініки №2 Олена СТРЕТОВИЧ. – А в про-
строчених тортах з кремом чудово почувається 
стафілокок. Сальмонельозом часто заражені такі 
продукти, як куряче м’ясо і яйця, сосиски, варена 
ковбаса, погано вимиті овочі, зелень.

Кишкові інфекції лікарі класифікують, як 
сезонні захворювання. Їх пік припадає на літ-
ній період, оскільки люди п’ють воду з джерел, 
з-під крана, вживають немиті свіжі овочі з саду і 
городу. Крім того, під час літньої спеки продукти 
харчування (переважно риба, м’ясо, молоко) 
псуються швидше, причому ознаки їх зіпсованості 
можуть бути непомітними. Також з’являється 
велика кількість комах, які є переносниками 
інфекцій.

– На початку захворювання людину турбує 
слабкість, млявість, зниження апетиту, голо-
вний біль, підвищення температури – симптоми, 
що нагадують звичайне ГРЗ, – називає ознаки 
нездужання на кишкові інфекції пані Олена. – Од-
нак через деякий час виникає нудота і блювота, 
з’являються болі в животі, пронос з домішками 
слизу, гною або крові (наприклад, при дизенте-
рії). Може турбувати спрага і озноб.

Дуже важливо відрізнити кишкову інфекцію 
від інших захворювань зі схожими симптомами: 
небактеріального харчового отруєння (напри-
клад, ліками), гострого апендициту, інфаркту 
міокарда, пневмонії. При появі симптомів, що 
нагадують гостру кишкову інфекцію, необхідно 

звернутися до лікаря-інфекціоніста. Для того, 
щоби правильно поставити діагноз, лікар при-
значить бактеріологічне дослідження калу або 
блювотних мас. 

Основна небезпека кишкових інфекцій – у 
швидкому зневодненні організму та порушенні 
водно-сольового балансу. Тож, щоб уберегтися 
від гострих кишкових інфекцій, не купуйте про-
дукти в сумнівних місцях, овочі та фрукти перед 
вживанням ретельно мийте під проточною водою, 
не пийте сиру воду – краще вживати кип’ячену 
або бутильовану. Вживайте свіжоприготовану 
їжу. Ретельно мийте руки з милом перед їжею, 
влітку утримайтеся від вживання тортів із кремом. 

На Буковині епідемічна ситуація з 
гострих кишкових інфекцій залишається 
напруженою, – повідомила головний 
державний санітарний лікар області На-
талія ГОПКО. За 5 місяців цього року за-
хворюваність на ці недуги, в порівнянні 
з аналогічним періодом минулого року, 
зросла на 23%. З початку нинішнього 
року більше 500 мешканців області пере-
хворіли гострими кишковими інфекція-
ми. З числа захворілих 76% припадає на 
дитяче населення віком до 18 років.

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

Вчені визнали цю ягоду найкориснішою для здоров’я. Вона  
підвищує імунітет та опірність організму різним захворюванням. 
Досліджено також, що  чорна смородина перешкоджає 
виникненню ракових недуг, хвороби Альцгеймера та діабету. 

Чорна смородина перевершила всі 
ягоди за кількістю вітамінів, мінералів 
та інших корисних речовин, які в ній 
знаходяться. У ході досліджень було ви-
явлено, що ягоди чорної смородини мають 
здатність запобігати появі діабету. Саме 
з цими важливими властивостями чор-
ної смородини пов’язано те, що її часто 
додають в продукти функціонального 
харчування, призначені для зміцнення 
і оздоровлення організму при різних за-
хворюваннях. 

У ягодах чорної смородини виявлені 
здібності перешкоджати виникненню 
ракових захворювань і хворобі Альцгей-
мера, оберігати від хвороб серця і судин 
та надовго зберігати гостроту зору.

Листя і ягоди також використову-
ються для лікування ниркових каменів, 
хвороб печінки та дихальних шляхів. 
Вживання ягід смородини надзвичайно 
корисне при атеросклерозі.

Вітамін С, що міститься в чорній смо-
родині, надзвичайно важливий для нор-
мальної життєдіяльності організму. Цей 
вітамін, а також антоцианідіни володіють 
потужними антиокислювальними влас-
тивостями. Для забезпечення добової 
потреби в аскорбіновій кислоті людині 
досить з’їдати 15-20 ягід.

Чорна смородина 
володіє протиза-
пальними і дезин-
фікуючи-
м и 

властивостями, її сік застосовується для 
лікування ангіни. У народній медицині 
ця ягода використовується для приготу-
вання трав’яного чаю і як ліки від діареї. 

Важливим є те, що корисні властивос-
ті ягід чорної смородини зберігаються в 
домашніх заготовках в процесі переробки 
та консервування.

Відвари з ягід чорної смородини допо-
магають при недокрів’ї, гіпертонії, крово-
точивості ясен, виразці шлунка і дванад-
цятипалої кишки, гастритах. Ванни з від-
вару листя смородини застосовують при 
різних висипах і шкірних захворюваннях. 
Настій з листя чорної смородини сприяє 
звільненню організму від надлишку сечо-
вої і пуринової кислот. Використовують як 

потогінний, легкий проносний 
засіб, при кровотечах і по-
рушенні обміну речовин. 
Сік чорної смородини п’ють 

з медом або цукром при 
кашлі.

Чорну сморо-
дину використову-
ють для зміцнення 

нігтів, для цього 
ї ї  втирають в 
нігтьову плас-
тинку та шкіру 
навколо неї. 

Т о ж , 
поки ця чу-
додійна яго-

да достигає 
на ваших кущах 

– не гайте часу – гайда 
збирати та наповнювати організм 

вітамінами!

усе це працюватиме краще завдяки чорній смородині 
Магнітні бурі 
у липні:
9 липня: від 08.00 до 11.00. 

14 липня: від 11.00 до 13.00. 

18 липня: від 20.00 до 22.00. 

22 липня: від 08.00 до 10.00. 

28 липня: від 11.00 

до 14.00. 

Дія на шкіру 
різних плодів і 
овочів

Огіркова маска рекомендується для 
втомленої шкіри з розширеними порами. 

Спосіб №1. Найпростіше по-
чистити огірок від шкірки та при-
класти його до шкіри обличчя. 

Спосіб №2. Також можна ускладнити собі 
завдання і натерти огірки на тертці, кашу 
нанести на марлю і поставити на обличчя.

Спосіб №3. Збити білок одного яйця, вли-
ти в нього дві ложки свіжого огіркового соку, 
перемішати цю суміш і нанести її на обличчя.

Морквяна маска хороша для жирної, 
покритої вуграми, блідої та в’янучої шкіри. 
Натріть моркву на тертці. Кашу нанесіть на об-
личчя. Можна додати до моркви і терте яблуко 
– тоді маска буде ще й зволожувальною. 

Помідорна маска дуже хороша при 
жирній шкірі землистого кольору з вели-
кими порами. На обличчя ставлять дольки 
помідора і тримають їх декілька хвилин.

Маска із білої та червоної смородини 
звужує пори та корисна для жирної шкіри. 
Розчавіть декілька ягід, додайте трохи карто-
пляного борошна і нанесіть на обличчя.

Картопляна маска знімає сліди втоми і 
розгладжує зморшки. Спосіб приготування: 
відваріть молоду картоплю, після варін-
ня розімніть і додайте трішечки молока, 
остудивши нанесіть на шкіру обличчя.
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ОВЕН

Якщо відчуваєте втому або розгубленість, виберіться 
на природу. Красиві пейзажі діятимуть краще за будь-
які вітаміни. Ймовірне відновлення колишніх любовних 
зв’язків. Але щоб не наступити на одні й ті ж граблі, будьте 
менш запальними. 

ЛЕВ

Зануритеся у власні думки, а тому будете повіль-
нішими, ніж зазвичай. При такому положенні справ 
можна упустити щось важливе. Не переоцінюйте власну 
пам’ять, заведіть щоденник. Можливий прибуток, не 
пов’язаний з основним джерелом доходу. 

СТРІЛЕЦЬ

Якщо ви щось затіяли, то втримати вас не здатен 
ніхто. Однак подібна рішучість може як піднести вас на 
вершину, так і скинути у прірву. Зустрінете знайомого-
Скорпіона, з яким не бачилися тривалий час. Приділіть 
увагу своїй родині. 

ТЕЛЕЦЬ

У жодному разі не нав’язуйте оточуючим власну дум-
ку. Користі від цього не буде, а хтось затаїть образу. До 
професійних питань підійдіть нестандартно: спробуйте 
зробити те, чого не робили раніше – результат приємно 
вас здивує. 

ДІВА

Тиждень надасть можливість розширити коло 
професійних контактів. Не факт, що подібне миттєво 
відіб’ється на ваших доходах, але точно посприяє під-
вищенню авторитету та вирішенню багатьох питань. 
Не зловживайте солодким і газованими напоями.

КОЗЕРІГ

Ваш робочий настрій досить категоричний. Зірки 
радять відмовитися від ідейного поділу на чорне і біле та 
бути більш гнучким. Ці дні сприятливі для розширення 
духовної сфери знань. Не виключено, що у вихідні до-
ведеться зустрічати гостей.

БЛИЗНЮКИ

Безпосередність молодших родичів або дітей може 
змусити вас червоніти. Втім, варто проявити почуття 
гумору, і ситуація з конфузної перетвориться на жар-
тівливу. Ймовірні матеріальні поповнення та успішні 
переговори. 

ТЕРЕЗИ

Професія вимагає зміни режиму дня. Затримки допізна 
і ранні наради можуть стати нормою. Тож підготуйтеся 
до цього і добре відпочиньте. Зірки передрікають появу 
шанувальника-Риби, здатного заволодіти вашим вільним 
часом і увагою.

ВОДОЛІЙ

Ви помітно набили руку в професії і цілком здатні на 
справі довести свою перевагу. На просуванні кар’єрними 
сходами це не позначиться, але принесе моральне задо-
волення. У вашому оточенні ще немає людини, яку б ви 
сприймали серйозно щодо стосунків. 

РАК

У професійні сфері цього тижня найкраще буде, 
якщо ініціатором тих чи інших дій виступите безпо-
середньо ви. Прагнення проводити час з успішними 
людьми зблизить вас з представником знака зодіаку 
Діва. Якщо ви самотні – ймовірна доленосна зустріч.

СКОРПІОН

Робочий азарт пов’язаний не стільки з роботою, як з 
бажанням знаходитися серед однодумців. Деякі з колег 
стануть для вас справжніми друзями. Поїдьте у відпуст-
ку. На вихідні заплануйте похід з друзями в ресторан.

РИБИ

На роботі чекають завдання, з якими ви раніше не 
стикалися. Поставтеся до невідомого, як до можливості 
розширення професійного досвіду. Обставини, пов’язані 
з фінансами, можуть стати обтяжливими. Слід включити 
в раціон продукти, багаті кальцієм.

Гороскоп  на тиждень
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Як правильно засмагати
Версії

Засмага – це захисна реакція орга-
нізму на дію сонячних променів. Шкіра 
починає виробляти особливий пігмент 
коричневого і чорного кольору – меланін, 
який накопичується у клітинах епідермісу 
верхнього шару шкіри.  

Найкраще засмагати в ранковий час 
від 9:00 до 11:00, а продовжити – у вечір-
ній з 16:00 до заходу сонця. Тому що у цей 
час сонячна активність найбільш безпечна 
для нашої шкіри.

Перед прийомом сонячних ванн не 
бажано мити тіло милом, користуватися 
одеколоном чи парфумами. Мило усуває 
жировий захисний шар шкіри, а одеколон 
же робить шкіру чутливішою до сонячних 
променів, що збільшує вірогідність опіків. 

Обов’язково візьміть із собою пара-
сольку, щоб у будь-який момент можна 
було сховатися від прямих сонячних про-

менів. Завжди майте при собі головний 
убір, щоби не перегріти голову та сон-
цезахисні окуляри. Саме яскраві сонячні 
промені є основною причиною розвитку 
катаракти.

Не наїдайтесь перед пляжем, проте не 
варто загоряти і голодним. Поїсти бажано 
за півтори години до прийому сонячних 
ванн.

Засмагайте поступово. На жаль, пере-
важна більшість відпочивальників згора-
ють у перший же день свого перебування 
на сонці. 

Дерматологи рекомендують починати 
загоряти по 15 хв. щодня поступово збіль-

шуючи цей час на 5 хв.

Під час перебування на сонці 
натисніть пальцем на будь-яку 
ділянку тіла, що опромінюється 
сонцем, і якщо після натискання 
залишається біла пляма, припи-
ніть засмагати.

Гарним помічником правильної за-
смаги є потовиділення, тому активні 
види спорту: плавання, теніс, волейбол 
– будуть корисно поєднуватися з пере-
буванням на сонці. 

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. Квартира № 12, що знаходиться за адресою: м. Чернівці, пр-т Незалежності, 58а, є власністю боржника 
згідно свідоцтва про право власності на квартиру, виданого 15.04.2002 року виконавчим комітетом Чернівецької місь-
кої ради та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед іпотекодержателем фізичною особою. Квартира 
двокімнатна, загальною площею 42,9 кв.м., житловою площею 26,5 кв.м, розташована на 3-му поверсі 5-поверхового 
житлового будинку. Матеріал стін – цегла. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан квартири задовільний. 
Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 262 912,00 грн. 
без ПДВ. Гарантійний внесок – 13 145,60 грн. без ПДВ. 

Прилюдні торги по лоту №1 призначені на 23.07.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: м. Чернівці, 
вул. Кишинівська, 2А. Кінцевий термін реєстрації: 23.07.2012 року о 10:00 год.

Лот № 2. Квартира № 6, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, смт. Глибока, вул. 10-ї річниці Не-
залежності України (вул. Червоноармійська), 4, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу квартири 
(ВСК № 601819) посвідченого приватним нотаріусом Глибоцького районного нотаріального округу 27.06.2006 р. 
по реєстру № 3365 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Укрсоцбанк». Квартира трьох-
кімнатна, загальною площею 49,80 кв.м., житловою площею 36,10 кв.м, розташована на 2-му поверсі 2-поверхового 
житлового будинку. Матеріал стін – цегла, перекриттів – залізобетон. Кімнати площею 18,80 кв.м, 8,40 кв.м та 8,90 
кв.м. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан квартири задовільний. Відомості щодо обмеження на 
використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 242 176,00 грн. без ПДВ. Гарантійний вне-
сок – 12 108,80  грн. без ПДВ.

Лот № 3. Квартира № 7, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, смт. Глибока, вул. 10-ї річниці Не-
залежності України (вул. Червоноармійська), 4, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу квартири 
посвідченого приватним нотаріусом Глибоцького районного нотаріального округу 25.12.2004 р. по реєстру № 7459 
та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ПАТ «Укрсоцбанк». Квартира трьохкімнатна, загальною 
площею 47,90 кв.м., житловою площею 35,3 кв.м, розташована на 2-му поверсі 2-поверхового житлового будинку. 
Матеріал стін – цегла, перекриттів – залізобетон. Процент зносу відповідає значенню – технічний стан квартири за-
довільний. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 234 
573,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 11 728,65 грн. без ПДВ.

Прилюдні торги по лотам № 2 та № 3 призначені на 25.07.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: 
Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Глибоцька, 2-А. Кінцевий термін реєстрації: 25.07.2012 року о 10:00 год.

Гарантійні внески та плата за спостереження інших осіб, що бажають бути присутніми на прилюдних торгах, що 
становить 1 150,00 грн. 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 
(законні представники стягувача, боржника) можуть бути присутні на прилюдних торгах безоплатно. Ознайомитись з 
майном можна щодня крім вихідних та святкових днів з 09-00 до 18-00 (обідня перерва з 13-00 до 14-00), звернувшись 
до організатора прилюдних торгів за телефоном 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. В день призначення прилюдних торгів 
з реалізації предмету іпотеки кінцевий термін реєстрації для участі в прилюдних торгах закінчується за одну годину до 
призначеного часу проведення прилюдних торгів. 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.

Головне управління юстиції у Чернівецькій області ого-
лошує конкурс на заміщення вакантної посади:

спеціаліста І категорії відділу державної реєстрації актів 
цивільного стану реєстраційної служби Герцаївського район-
ного управління юстиції (на період знаходження основного 
працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 
нею трирічного віку).

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими 
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні квалі-
фікаційні вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, бакалавра, без вимог до стажу роботи, знання державної 
мови та ПК.

старшого державного виконавця відділу державної ви-
конавчої служби Сокирянського районного управління юстиції.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та згідно з Типовими 
професійно-кваліфікаційними характеристиками посад, основні квалі-
фікаційні вимоги до кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціа-
ліста, магістра, стаж роботи на державній службі на посаді спеціаліста І 
або ІІ категорії (державного виконавця) не менше 1 року або стаж роботи 
за фахом в інших сферах не менше 2 років, знання державної мови та ПК.

Особи, які відповідають основним кваліфікаційним вимогам і 
бажають брати участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі 
документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення 
заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо при-
йняття на державну службу та проходження державної служби;

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками; 

2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння 

вченого звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою передбаченою Законом України 
«Про засади запобігання і протидії корупції»;

копія документа, який посвідчує особу;
копію військового квитка (для військовослужбовців або 

військовозобов’язаних);
довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня 

опублікування оголошення.

Звертатися за адресою: м. Чернівці, вул. Грушевського, 1  тел. 
55-09-61.

«Фабрика ангелів»
або Немовлят убивали за гроші

Влада «закривала очі» 
на вбивство дітей

…У 1887 році Август Ромер, голо-
вний санітарний радник Чернівців 
та шанований міський лікар, крім 
професійної діяльності захоплював-
ся детективними історіями… Але як 
санітарний лікар, цікавився також і 
реальними історіями, що виникли в 
соціальних умовах з причин бідності 
та злиднів населення. Зацікавили 
його і плітки, які поширювалися в 
Чернівцях на тему зростання дитячої 
смертності. Він почав досліджувати цю 

проблему детальніше: опитав лікарів 
про причини смерті та дослідив випад-
ки смерті дітей. Висновки були досить 
неприємними…

У червні 1887 року August Römer 
склав доноси більш ніж на тридцять 
жінок, яких підозрював у «виробництві 
ангелів». Поліційні розслідування під-
твердили його побоювання. Виявило-
ся, що кожний чернівчанин знає, до 
кого звернутися в такій потребі, але 
уряд цього не зауважує. 

Поняття «фабрика ангелів» 
(з польської – «fabrykowanie 

aniołów») у ті часи означало 
зовсім інше ніж сьогодні – це 
поняття зовсім не стосувалося 
жінки, яка проводила неле-
гальні аборти. Мова йде про 
жінок, які нібито брали під опі-
ку чужих немовлят, щоби на-
справді позбавити їх життя.

Дівчина, залишаючи немовля од-
разу після народження, оплачувала 
опікунці невелику суму грошей, а та у 
свою чергу позбавляла «клієнтку» від 
тягаря. Позбавлена людськості опікун-
ка ховала до кишені гроші та морила 
дитину голодом до смерті.

«Більшість клієнток «фабрики 
ангелів» походили з Галичини: це мо-
лоді єврейки, які з метою позбавитися 
немовлят виїжджали до сусідньої про-
вінції, щоби подалі від домівки «завер-
шити останній акт свого потаємного 
романсу і позбутися його соромливих 
плодів» – так описав у своїй статті ча-
сопис «Коломийський Кур’єр».

 «Фабрика ангелів» була патоло-
гічною специфікою не тільки Букови-
ни, але й Галичини. Особливо багато 
жінок цим фахом займалося на пери-
ферії міст і в селах. Оскільки показник 
смертності немовлят в бідних верствах 
населення був досить високим, тому 

«фабрика ангелів» довгий час 
залишалася непоміченою. Причиною 
цього могло бути і те,  що влада не 
проявляла зацікавлення соціальними 
умовами та бідністю людей і не робила 
поважних кроків для подолання про-
блеми. Хто ж тоді міг здогадатися, що 
немовля померло від голоду через 
бідність, чи його заморили спеціально?

Ганчірка з сосновими 
гілками – у горло

Деякі жінки, наприклад, Анна 
Коваль зі Львова, на слід якої вийшла 
місцева поліція, опікувалася одразу 
чотирма дітьми: трьома чужими і одні-
єю власною. У час, коли її дитина була 
ситою і доглянутою – трійка чужих, 
взята нібито під опіку, виглядала як 
живі скелети.

Якщо голод не приносив швидких 
ефектів, дитині «допомагали» по-
мерти. А Марія Блум, як стверджували 
сусіди, регулярно виставляла дові-
рених їй дітей голими на лютий мороз і 
чекала, доки вони зробляться синіми, 
що призводило до раптової смерті. За 
анонімним доносом поліція арештува-
ла Марію Блум.

У поодиноких випадках  «фабри-
ка ангелів» використовувала більш 
жорстокі методи. Наприклад, Паранка 

Максимішин, сорокарічна селянка з 
села Великополе біля Янова, ба-
гато років займалася «виробництвом 
ангелів», заробляючи таким чином 
собі на життя. Деякі матері не мали 
достатньо грошей, щоб оплатити по-
слуги, а Паранка не хотіла чекати, 
коли немовля помре від голоду, тому 
пришвидшувала процес. Тринадцяти-
місячній дитині вона запхала до горла 
замотані в ганчірку соснові голки. 
Дитина померла в муках, після чого 
вбивця викинула тільце у найближчу 
ріку. У травні 1890  жінку засудили до 
страти через повішання. 

Часто матері віддавали дітей не з 
доброї волі, а зазнаючи тиску від ро-
дини, щоби назавжди усунути «плід 
ганьби». Але зазвичай не ганьба 
народження байстрюка провоку-
вала матір віддати дитину, а саме 
– бідність та злидні, адже у деяких 
родинах, які не отримували жодної 
допомоги від держави, не було засо-
бів утримувати ще одну дитину. Час-
то послугами «виробників ангелів» 
користувалися й повії, які під тиском 
сутенерів позбувалися непотрібного 
потомства...

Підготували Любов КАФАНОВА та 
Анна КІБІЧ, «Версії»

Красива засмага тішить 
і око, і тіло. Та нерідко у 
гонитві за нею забуваємо 
про безпеку власної шкіри. 
Не варто зловживати 
сонцем і намагатися 
прискорити цей процес. 

Цікаві факти про сміх
• Перша дитяча посмішка з’являється в 

3-4 місяці. Найбільш «сміхотливий» вік – 6-7 
років. Діти сміються близько 250 разів на 
день. Для порівняння – доросла людина може 
посміхнутися максимум 12 разів на день, 
хоча – це певно не про українців.

• Добре сміятися – це ціла наука. Але 
якщо нею оволодіти, то практично будь-яка 
людина зможе красиво сміятися.

• Існує також спеціальна наука – гело-
тологія, яка вивчає вплив сміху на психічне 
і фізичне здоров’я людей. Вчені-гелотологи 
шукають причини, які викликають сміх. За-
раз вже ні в кого не викликає сумніву той 
факт, що лікування сміхом – дуже ефективне 
і практично не має побічних явищ. Засновни-
ком гелотології є американський психолог 
Норманн Казінс. Він ще відомий як «людина, 
що розсмішила смерть». Початок у цієї історії 
дуже сумний. Казінс захворів: у нього по-
чався коллагеноз – серйозне захворювання 
сполучних тканин і кісток. Лікарі виявилися 

безсилі, а пацієнт в кінці лікування втратив 
здатність рухатися. Він попросив виписати 
його додому, а домочадців спантеличив про-
ханням почати для нього показ кінокомедій. 
Він дивився одну за одною кілька днів по-
спіль, регочучи «до упаду». Він зауважив, 
що страшні болі, що мучили його, вщухли. 
Через кілька тижнів лікарі помітили, що стан 
безнадійного пацієнта став покращуватися. 
Сміхотерапія допомогла Норману і він через 
3 роки повернувся на роботу. Крім того, у 
вільний час він міг, грати на роялі свої улю-
блені твори.

• Сер Уїльям Ослер неодноразово по-
вторював, що сміх – це музика життя, і радив 
сміятися щонайменше 10-15 хвилин щодня. 
Така сміхотерапія, на його думку, продовжує 
життя людини на рік.

• У США вище військове командування в 
обов’язковому порядку має відвідувати спе-
ціальні семінари гумору! В якості викладачів 
часто запрошують акторів-комедіантів. Одним 

з авторів «гуморобіки» є актор Чарльз Меткаф. 
Він починає свої заняття з вправи: встати – зі-
тхнути – розсміятися. У якості «протиотрути» 
актор радить завжди мати при собі клоунський 
ніс та іноді надягати його: перед дзеркалом 
або навіть у присутності сторонніх людей. 
Автор гуморобіки вважає, що це «вправа» зро-
бить вас значно щасливішими, ніж регулярні 
візити до бару після роботи. 

• Найбільш веселими людьми в світі вва-
жаються кубинці і бразильці, що влаштовують 
карнавали, вечірки з піснями, танцями та 
розіграшами. Найпохмурішими є жителі скан-
динавських країн.

• Коли людина посміхається, в цьому 
беруть участь 17 м’язів обличчя, а коли  хму-
риться, то задіяно 43 м’язи. 

• Експерти нарахували до 300 різновидів 
сміху. Він може бути сумним і веселим, до-
брим і саркастичним, задушевним і гордим, 
презирливим і нахабним, багатообіцяючим і 
порожнім, іронічним і збентеженим. 

За часів Австро-Угорщини на Буковині, зрештою, як і скрізь, 
були свої загрози та страхітливі соціальні явища… Зокрема 
– на Буковині діяли так звані «фабрики янголів» – жінок, які за 
окрему плату брали нібито під опіку немовлят, а насправді їх 
безжально вбивали. 

Австрійський журналіст, письменник та перекладач 
Мартін Поллак у своїй книзі «Цісар Америки – велика втеча з 
Галичини» (Martin Pollack. «Cesarz Ameryki – wielka ucieczka z 
Galicji» описав події тих часів. Книга написана на матеріалах, 
зібраних з бібліотек та архівів Кракова. Автор послуговувався і 
чернівецькими виданнями, які зберігаються у Польщі. 

1. Книги розвивають мислення. 
Адже під час читання ми більше розмірковуємо, щоб 

зрозуміти ту чи іншу ідею твору. 
2. Читання знижує стрес.
У сучасному світі позбавлення від стресу – основна 

турбота багатьох людей. Багатство і ритміка мови має 
властивість заспокоювати психіку і позбавляти організм 
від стресу. Особливо допомагає в цьому читання на ніч 
фантастики.

3. Збагачує словниковий запас.
Коли ви читаєте книги різних жанрів, то стикаєтеся 

зі словами, які зазвичай не використовуєте в повсяк-
денній мові. Якщо якесь слово вам незнайоме, зовсім 
не обов’язково шукати в словнику визначення. Іноді 
значення слова можна зрозуміти за змістом. Читання до-
помагає не тільки в збагаченні словникового запасу, а й 
підвищує грамотність та інтелект.

4. Захищає від хвороби Альцгеймера.
За даними останніх досліджень, читання дійсно за-

хищає від захворювання мозку. Коли ви читаєте, актив-
ність мозку збільшується, а це сприятливо позначається 
на його стані.

5. Додає впевненості.
Читання книг робить нас впевненішими. Коли в роз-

мові ми демонструємо глибоке знання того чи іншого 
предмету, мимоволі поводимо себе впевнено і зібрано. 
А визнання оточуючими ваших знань позитивно позна-
чається на самооцінці.

6. Робить нас більш творчими.
Креативні люди можуть генерувати відразу декілька 

відмінних ідей. Звідки вони їх беруть? З книг. Читаючи 
твір, ви можете почерпнути звідти масу ідей, які згодом 
втілите в життя.

7. Покращує сон.
Якщо ви систематично будете читати перед сном, 

то незабаром організм звикне до цього, і тоді читання 
стане своєрідним сигналом, що вже час засинати. Таким 
чином ви не тільки поліпшите свій сон, а й вранці будете 
почувати себе бадьоріше.

8. Покращує мозкову активність.
Під час читання ми зазвичай уявляємо багато де-

талей: персонажів, їх одяг, оточуючі предмети. Також 
необхідно пам’ятати безліч речей, які потрібні для розу-
міння твору. Саме тому читання тренує пам’ять і логіку.

Книги: не тільки цікаво, 
а й корисно!

• Секс – найкраще і найбезпечніше 
розслабляє. Ефект від заняття коханням 
у 20 разів сильніший за медичний транк-
вілізатор валіум. Слабший, але такий же 
розслаблювальний ефект, справляють 
поцілунки. Між іншим, ми витрачаємо на 
поцілунки два тижні свого життя.

• Бороди ростуть швидше в тих чоло-
віків, які регулярно займаються сексом.

А жінки, що читають любовні рома-
ни, займаються сексом удвічі частіше 
за тих, хто надає перевагу «розумній» 
літературі.

• Дослідження показали, що ступні – 
найбільші збудники західної цивілізації. 
Найвідомішим фетишистом ступнів є Квен-
тин Тарантіно, який обожнює Уму Турман 
за те, що в неї 42-й розмір ніг.

• Найпопулярніший смак їстівної 
нижньої білизни в секс-шопах – вишня. До 
речі, ви не замислювалися, чому ми праг-
немо наділити сексуальні іграшки сма-
ками? Нам просто під час сексу хочеться 
їсти! Він спалює аж 360 калорій на годину.

• Учені, що досліджували кажанів, зі-
штовхнулися з несподіваною проблемою: 
виявилося, що в самців кажанів найви-
щий рівень гомосексуальності серед усіх 
ссавців. А пацюки спарюються 20 разів 
на день.

• Лев здатен займатися коханням по 
50 разів на день. Правда, з різними самка-
ми й тільки в любовний період.

• У Гуамі існують чоловіки, які подо-
рожують країною й позбавляють дівчат 
цноти. Більше того – дівчата платять гроші 
за свій перший сексуальний досвід. 

• В Індії, наприклад, дешевше запла-
тити повії, ніж купити презерватив.

• 85% чоловіків, що померли під час 
заняття коханням, у цей момент зраджу-
вали своїм дружинам. 

• У Гонконгу жінки, яким зрадив чо-
ловік, мають законне право його вбити, 
щоправда, можуть це зробити виключно 
голими руками.

Підготувала Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки): ЛОТ № 1 –  Земельна ділянка за кадастровим номером 
7321055100:01:001:0032, площею 0,1270 га з цільовим призначенням будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, на якій розміщені цегляний одноповерховий 
з мансардою житловий будинок літ. «А», загальною площею 303,50 кв.м.; цегляний одноповерховий житловий будинок, літ. «Б» загальною площею 85,20 кв.м. та господарські будівлі та споруди. Роз-
ташовані за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Сокирянська, 2Д. та є власністю Лупуляка Владислава Івановича (смт. Глибока, вул. Сокирянська, 2Д, код 2721221272). 
Земельна ділянка рівнинна з задовільними фізичними характеристиками, забезпечена мережами освітлення, газопостачання, водопостачання (криниця), каналізації (вигрібна яма), гравійною під’їзною 
дорогою перефирійної частини селища. Житловий будинок літ.А площею 88,60кв.м, житловий будинок літ. Б площею 43,90кв.м. Матеріали стін будівель та споруд – цегла, убиральня – цегла, сарай – дошка, 
колодязь – бетонні кільця, вимощення – тротуарна плитка, бетон, огорожа – метал. Майно належить боржнику на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯД №079164 від 
20.02.2008р., договору купівлі продажу на нерухоме майно  серії ВЕХ №066495 від 09.08.2007р.. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1001030,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612067 від 13.06.12).
Гарантійний внесок – 50051,50 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:  Чернівецька філія ВАТ «Державний ощадний банк», м. Чернівці, вул. Червоноармій-
ська, 244.ЛОТ № 2 – одноповерховий житловий будинок з підвалом літ. «А», з незалежними до нього будівлями, сараю літ. «Б» площею забудови 15,75 кв.м. сараю літ. «В» - 22,5, сараю літ «Г» - 29,5 кв.м, 
лазні-сауни літ. «Д» - 111,8 кв.м., колодязя 1, замощення 11, огорожі № 1-3; - забудована земельна ділянка загальною площею 0,1002 га. кадастровий номер 7321055100:01:002:0391, цільове призна-
чення якої будівництво та обслуговування житлового будинку. Майно знаходиться за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-Б та є власністю  Круліковського Василя Степановича 
(Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-Б, код 2265502897). Матеріали стін будівель та споруд житловий будинок – цегла, сарай – цегла, огорожа – металічна, колодязь – бетонні кільця, 
лазня-сауна – шлакоблок, замощення – плитка тротуарна. Майно належить боржнику на підставі державний акт на право власності на земельну ділянку серії ІІІ-ЧВ №009640, виданого на підставі рішення 
ІІІ сесії ІV скликання Глибоцької селищної ради від 22.11.2002 року №32-3/02, договір купівлі-продажу на житлову забудову  серії ВСР №030495 від 07.03.200 року, посвіченого приватним нотаріусом 
Глибоцького районного нотаріального округу Чернівецької області Хоменко М.О., реєстраційний №415. Інші дані невідомі.Стартова (початкова) ціна – 618924,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612068від 
13.06.12)Гарантійний внесок – 30946,20 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:

  Чернівецька філія ВАТ «Державний ощадний банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244ЛОТ № 3 – забудована земельна ділянка загальною площею 0,0920 га кадастровий номер 
7321055100:01:002:0013, цільове призначення якої будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд;- незавершений будівництвом житловий будинок площею забудови 
247,8 кв.м. з відсотком готовності, згідно даних Глибоцького РБТІ, становить 11% на рівні фундаменту. Майно розташоване за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-А та є власністю 
Круліковського Василя Степановича (Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-Б, код 2265502897). Технічний стан забудови характеризується як задовільний. Майно належить боржнику на 
підставі державного акту на земельну ділянку від 17.06.2003 року, виданого на підставі договору купівлі-продажу серії ВАС №924856 від 25.04.2003 року №32-3/02, зареєстрованого за №802Стартова 
(початкова) ціна – 78491,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612068від 13.06.12)Гарантійний внесок – 3924,55 грн без ПДВМайно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед: Черні-
вецька філія ВАТ «Державний ощадний банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244.ЛОТ № 4 – забудована земельна ділянка загальною площею 0,0142 га кадастровий номер 7321055100:01:002:0007, 
цільове призначення якої для комерційного використання;     - двоповерхова нежитлова будівля магазину-бару літ. «А», загальною площею 62,7 кв.м. з незалежними до неї спорудами вбиральні літ. «Б», 
огорожі №1. Та розташовані за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 36-В  та є власністю Круліковського Василя Степановича (Чернівецька обл., смт. Глибока, вул. Житомирська, 
36-Б, код 2265502897).  Технічний стан забудови характеризується як добрий. Знаходится в периферійній частині населеного пункту в районі житлової забудови з гравійною під’їзною дорогою. Майно 
належить боржнику на державний акт на земельну ділянку серії ЧВ №009007 від 22.05.2003 року, виданого на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серії ВАК №143310 від 13.05.2003, 
зареєстрованого в реєстрі за № 919 та свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії САА №585758 від 25.09.2003 року, виданого на підставі рішення виконавчого комітету Глибоцької селищної 
ради від 24.09.2003 за №10/46. Інші дані невідомі.

Стартова (початкова) ціна – 264258,00 грн. (без ПДВ) (договір № 2612068від 13.06.12)Гарантійний внесок – 13212,90 грн без ПДВ Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед: Чернівецька філія ВАТ «Державний ощадний банк», м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 244.По лотам обмеження на використання загальні визначені законодавством правил землеволодіння та об-
меження  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 23 липня 2012 р. об 10:00 год. за адресою:  Чернівецька обл., смт. Глибока в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 23 липня 2012 р. до 09:00 год. 
Остаточна оплата за придбаний об’єкт  лот №№ 1, 2, 3, 4 здійснюється протягом десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 
37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 34864166 одержувач:  Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезна-
ходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Довідки за телефонами: 098 383 33 39  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до організатора 
прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А.

10 фактів про... секс
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 ■ Для тих, хто хоче жити енергійно, без  
хвороб, самостійно керуючи своїм життям.

■ Вчіться саморегуляції та самовідновленню,  

оволодівайте здатністю до самозцілення.

Завершується набір на перший курс «Витоків» –  

Чернівецької філії Української академії цілительства: 
Довідки за телефоном: 

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

Втілити особистість людини можна через… 
пошитий для неї одяг

Валяння – не 
жіноча робота

– Від участі у бієнале я отримала 
велику користь, адже там я позна-
йомилася з відомими модельєрами, 
зокрема, Сельджуком Гурішіком з 
Туреччини та Робом Бартоном з Англії. 
Вони навчалися у відомих світових уні-
верситетах і нині займаються дизай-
ном. Для мене це певний крок у житті, 
адже вони помітили мою колекцію самі 
і на контакт пішли першими! 

Найбільше вразили роботи Сель-
джука. Це монументальні роботи. А 
суть їх полягає у валянні волокна. 
Тобто, створення одягу без жодного 
шва – розкочування шерсті спеціаль-
ним інструментом мокрим способом. 

Ми, молоді учасники, пробували 
самі валяти невеликі шматочки тка-
нини – виявилося, що це дуже важка 
фізична робота, адже на тканину треба 
сильно натискати. Ніби розкачувати 
тісто, але набагато сильніше – аби во-
локна з’єдналися між собою настільки, 
щоб утворилося суцільне полотно, яке 
не можливо розірвати. Я би сказала, це 
чоловіча робота. Ми повтомлювалися 
від маленьких шматочків полотна, а 
Сельджук представив величезні наві-
си, розмірами в 12 метрів заввишки! Це 
щось неймовірне! 

Дізналися багато легенд про цей 
спосіб створення виробів. Наприклад, 
жінка зістригла вівцю, постелила 
шерсть дітям замість постелі, бо не 
було на чому спати. І коли діти за-
снули, жінка заплакала від безвиході, 
при цьому опираючись ліктями на 
підстилку. Тоді й побачила, що вода 
у поєднанні з шерстю спресовується і 
стає ковдрою. 

А ще турки-пастухи валяли із ове-
чої шерсті спеціальні бурки, які служи-
ли їм і оселею, і одягом, і захистом від 
дощу й вітру. 

У виставці взяли участь 55 
художників з 17 країн світу: Ан-

глії, Данії, Індії, Литви, Німеч-
чини тощо. Перемогу здобули 
художниці зі Швейцарії, Данії, 
Японії. Крім виставки текстилю 
на бієнале була представлена і 
японсько-українська виставка, 
спрямована на возз’єднання 
українців та японців.  

Художники використову-
вали різноманітні техніки: ва-
ляння, петч, ручне та машине 
шиття, шовкодрук, плетіння, 
випалювання, аплікацію тощо.

– Як збирала власну колекцію, 
скільки часу витратила?

– Найважливіший перший по-
штовх, тобто ідея. А приходить вона 
зазвичай не швидко і не завжди. Ідея 
першої колекції прийшла за допо-
могою музики. По телевізору крутили 
рекламу парфумів. І музика, яка су-

проводжувала ролик, мене надихнула 
на створення колекції у блакитних 
тонах. На іншу мою колекцію мене на-
дихнула… тканина на базарі – просто 
побачила її і одразу ж в уяві виринув 
образ, який з неї можна створити. У 
результаті – осінній одяг з українськи-
ми мотивами: вишитою горобиною 
дерев’яними намистинами, розпис 
на тканині, чорна сітка, яка нагадує 
павутиння. Велике значення надаю 
деталям – можу прискіпливо сидіти 
годинами над якоюсь дрібницею, поки 
не вийде задумане.

Юліана навчалася чотири 
роки у Художній школі, закін-
чила Швейне училище №3 за 
фахом конструктора-модельє-
ра та Вижницький коледж. Далі 
– арт-студія «Музеум» Олени 
Михайленко та робота дизай-

нера весільних суконь.

– Твої клієнтки вибагливі? 
– Частіше жінки приходять вже з 

ідеями, адже у кожної індивідуальна 
фігура – комусь підходить балахон, 
комусь спідниця, яка облягає. Але іно-
ді бувають випадки, коли приходять 
дівчата, які не знають навіть якого 
кольору їм потрібна річ, тому разом 
підбираємо і тканину, і стиль одягу.

– Шиєш для чоловіків?
– Чоловічі речі шию рідко, адже 

люблю фантазувати. А на чоловічому 

одязі «немає де розвернутися» уяві. 
Тому, їх простіше купити… А взагалі – 
люблю шити вечірні та весільні сукні.

– Коли почала займатися твор-
чістю?

– Шити, малювати, одним словом, 
творити, – це все моє життя. Ще зовсім 
маленькою дівчинкою спостерігала 
за мамою, яка старанно шила мені 
речі. Пам’ятаю, була у мене лялька-
неваляшка. Мама пошила мені і їй од-
наковий  одяг. Цей яскравий дитячий 
спогад надихає мене й досі. 

А ще з дитинства малювала, осо-
бливо любила малювати людей. Зго-

дом ця дитяча забавка переросла у 
дещо більше… Нині люблю писати 
живопис акрилом – він швидко сохне і 
його можна перекривати. Щоправда, 
частіше пишу на задану тему. Але 
кожен художник уявляє одну й ту 
ж тему по-різному. Часто буває, що 
думка приходить зненацька  і можна 
картину намалювати за ніч, а буває, 
що тягнеться-тягнеться…

Живопис допомагає мені при ство-
ренні одягу – на картині бачиш гаму 
кольорів, а потім використовуєш її  у 
шитті…

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Довідка
Арт-студія «Музеум» за-

снована Оленою Михайленко, 
членом Національної спілки ху-
дожників України, Заслуженим 
працівником культури України 
у 1999 році.

Арт-студія спрямована на 
розвиток у дітей візуально-
го сприйняття та художньої 
творчості. Основні принципи 
Олени Михайленко базуються 
на переконанні, що діти – здібні 
художні особистості. Їм лише 
потрібно допомогти відкрити 
в собі творчу натуру і відчути 
радість від мистецтва. 

Власну оригінальну колекцію жіночого одягу 
представила нещодавно на Міжнародному бієнале 
сучасного художнього текстилю «Скіфія 9» у Херсоні 
талановита чернівчанка – молода дизайнерка та 
художниця – Юліана В’ЮГА. І хоча дівчина призового 
місця не виборола, зізнається: поспілкуватися зі 
світовими митцями, побачити нові техніки майстрів з 
усього світу та взяти від них для себе найцінніше – це 
найбільша нагорода. 

Юліана В’юга з художницею 
та наставницею  – 

Оленою Михайленко

Колекції «Та, що біжить по хвилях» та «Осінь», представлені Юлею на міжнародному бієнале у Херсоні


