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Діти й антибіотики: 
користь чи шкода?

4 СТОР.

ПЛАСТИК ЧИ ЗДОРОВ’Я?

ЗАСОБИ ВІД КОМАРІВ 
СТРАШНІШІ ЗА КОМАРІВ

«ДЕЛІКАТНЕ М’ЯСО» 
НА ПРОДАЖ

Школярі робитимуть 
гімнастику на перервах

У новому навчальному році у буковинських школах ство-
рять зони динамічного навантаження для учнів. Для цього 
педагоги разом з батьками придбають спортивний інвентар: 
скакалки, гантелі, обручі, м’ячі тощо. На перервах і уроках 
фізкультури діти користуватимуться цими знаряддями, гра-
тимуть у футбол і настільний теніс. Таку практику вже давно 
використовують за кордоном, де тривалість життя значно 
більша, ніж в Україні.

Вл. інф.

«Буковинські зустрічі»

Цьогоріч вони відбудуться в Чернівцях у межах Петрівського ярмарку. 
У суботу, 14 липня о 10:00 пройде урочиста хода учасників фестивалю від 
Центральної до Соборної площі вулицею Головною. 

На Соборній площі згодом відбудеться гала-концерт фольклорних 
колективів. А родзинкою заходу стане театралізоване свято буковинської 
сорочки 15 липня о 13:00 на Театральній площі. Воно включатиме покази 
побутового та святкового вбрання буковинців, інсценізацію роботи з тка-
нинами, сезонних свят, міського ярмаркування. Дійство також увінчається 
святковою буковинською весільною ходою.

«Буковинські зустрічі» започаткували 1989 року нащадки буковин-
ських мігрантів, що оселилися на півночі Польщі. З тих пір вони щорічно 
подорожують країнами-учасницями і вже встигли стати однією з найбільших 
мандрівних фольклорних подій Європи. У Чернівцях фестиваль відбува-
ється щорічно з 1999 року. 

Зловживання антибіотиками 
поверне людей у середні віки
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погляд 
Ігоря Буркута
Удавана велич

Історія впливає на сучасність. Кожен 
народ намагається вибирати зі свого ми-
нулого те, що підносить його у власних 
очах. Або вигадувати красиві міфи й вірити у них, як у святу правду. 
Особливо занурені у минуле ті народи, що припізнилися у своєму 
розвитку. Якщо громадяни найуспішніших країн живуть сучасним, 
то іншим доводиться шукати розради у сивій давнині. Найчастіше 
вони люблять фантазувати на теми своєї «споконвічної» великодер-
жавності. Мовляв, наші предки колись створили величезну імперію, 
тож давайте і ми спробуємо її відродити.

Нині туга за імперською величчю особливо відчувається в Росії. 
Багато зусиль докладають великодержавні шовіністи, щоб про-
ковтнути Україну. І мову нашу прагнуть позбавити статусу єдиної 
державної, і економіку підкорити власним інтересам, і політику 
взяти під свій контроль. Не перші вони, і не останні. У 1970-ті роки 
подібні настрої щодо сусідів роздмухував у іранському суспільстві 
шах Мохаммед Реза Пехлеві, звертаючись до історії стародавньої 
Персидської держави. Замість цього втратив престол.

А його сусід і суперник іракський диктатор Саддам Хусейн 
ніяк не міг вибрати між фантазіями про Вавилонську імперію і 
об’єднанням усіх арабів у єдину націю під своїм проводом. Скінчив 
ще гірше. Він, на жаль, не останній. Удавану велич своїх держав 
прагнуть «відновлювати» і деякі сучасні політики. Особливо цим 
грішать балканські політичні діячі. Рідко в якій державі цього пів-
острова не створювався громадсько-політичний рух з подібними 
ідеями. Навіть у мирній і спокійній Греції є прибічники «Мега Елла-
ди» – держави, яка повинна охопити всі землі, де колись існували 
грецькі поселення. Греки ж селилися, між іншим, у Криму та на 
території областей Півдня України. Потім там панували турки – а 
є нині й апологети Османської імперії, яким кортить відродити її 
середньовічну велич.

Що ж тоді казати про прибічників створення «Великої Албанії»! 
Ті прагнуть приєднати Косово, значні шматки Сербії, Македонії, 
Греції. З ними суперничають адепти «Великої Сербії», які бажають 
контролювати не лише  майже всі Балкани, а згадують навіть про 
існування на території сучасної України «Нової Сербії» та «Слов’яно-
Сербії» у далекому XVIII ст. Їхніми конкурентами виступають при-
бічники «Великої Болгарії», яким кортить приєднати до Болгарії не 
лише Македонію, але й усю Добруджу з її румунською частиною, 
а також заселені болгарами райони Півдня України, Молдови, 
Придністров’я. 

Ще й борцям за «Велику Угорщину» життя немає, доки вони не 
відновлять свою владу над колишніми землями Угорського королів-
ства, в тому числі й українським Закарпаттям. На всю Чернівецьку 
область та інші чималі території сучасної України претендують 
прибічники відродження «Великої Румунії». Сусідню Галичину 
залюбки б проковтнули бажаючі відновити Польщу у стародавніх 
кордонах «од можа до можа». Таких всюди чимало, у різних країнах 
– спраглих ковтати колись втрачене. Але вони забувають, що можна 
вдавитися. Або до крові побитися з конкурентами, ласими до чужих 
земель. Проте варто затямити: велич держави полягає не у вели-
чині території, а в її ретельному догляді і в тому, наскільки якісно і 
заможно живуть її громадяни. Цим перш за все треба опікуватися, 
а не гострити зуби на сусідське добро.

Нечиста на руку чиновниця попла-
тилась роботою. Шевченківський 

районний суд розглянув матеріали сто-
совно голови Чернівецької міжрайонної 
спеціалізованої очно-туберкульозної 
медико-соціальної експертної комісії і 
притягнув її за корупційне правопорушен-
ня до адміністративної відповідальності – 
штрафу зі звільненням із роботи. Вико-
ристовуючи свої службові повноваження, 
чиновниця за надання 9 громадянам пев-
них послуг отримала від них незаконну 
вигоду на загальну суму понад 2 тис. грн.

Майстер СТО, що був напідпитку, 
розсікав нічними Чернівцями на 

чужому авто. Днями близько півночі на 
околиці обласного центру співробітники 
ДАІ УМВС для перевірки зупинили легко-
вик «Деу-Ланос». За кермом авто був 
нетверезий 33-річний житель райцентру 
Глибока. Як з’ясувалося, працюючи май-
стром на одній із СТО, він самовільно взяв 
чужий легковик, який йому залишили 
ремонтувати. Водночас майстер привлас-
нив особисті речі власника авто вартістю 
600 грн. та його документи. За ці злочини 
його буде ув’язнено на шість років.

Водій іномарки збив дитину. 7 липня 
на автодорозі Чернівці – Мамалига 

в с. Ванчиківці Новоселицького району 
47-річний чернівчанин, керуючи авто-
мобілем «Ауді», скоїв наїзд на 11-річного 
місцевого жителя, який переходив дорогу 
поза межами пішохідного переходу. 
У результаті дорожньо-транспортної 
пригоди хлопчика госпіталізовано до 
Новоселицької центральної районної 
лікарні із тілесними ушкодженнями. На-
разі за фактом ДТП триває перевірка.

Буковинка забила до смерті брата-
інваліда. Кіцманський районний суд 

засудив 35-річну жительку с. Оршівці до 7 
років ув’язнення. Жінка тривалий час до-
глядала свого прикутого до ліжка брата-
інваліда. Це вимагало від неї певних фі-
зичних та моральних сил, а також значних 
обмежень в особистому житті. Згодом 
такий спосіб життя їй набрид і господиня 
оселі, перебуваючи у нетверезому стані, 
під час чергового конфлікту кинула без-
захисного брата на долівку і завдала йому 
не менше 100 ударів. Спричинені при 
цьому тяжкі тілесні ушкодження виявили-
ся несумісними із життям молодої людини.

Грабіжника ювелірного у Чернів-
цях засудили на 2 роки. Завершено 

розгляд кримінальної справи щодо по-
грабування ювелірного магазину взимку 
цього року. 19 лютого в один із ювелір-
них магазинів, що на Центральній площі 
Чернівців, забіг незнайомець, розбив 
вітрину уламком тротуарної бруківки 
і вихопив із прилавка відкритий кон-
тейнер, в якому зберігалось 19 золотих 
ланцюжків досить рідкісних моделей 
плетіння загальною вартістю 49 тис. 
грн. За гарячими слідами грабіжника 
затримали. У 36-річного жителя Боро-
денського району Київської області при 
огляді виявили та вилучили 16 викра-
дених у магазині  золотих ланцюжків.

Дністровську ГАЕС шахраї «нагрі-
ли» майже на 10 млн. грн. Гене-

ральна прокуратура України направила 
до суду кримінальну справу стосовно ди-
ректора одного із TOB та двох директорів 
ЗАТ, які підробили документи і завищили 
вартість закупленого для Дністровської 
ГАЕС обладнання на 9,6 млн. грн. Об-
винуваченим обрано міру запобіжного 
заходу – взяття під варту. Також до них 
пред’явлено позов на суму понад 9,6 млн. 
грн. Для його забезпечення та можливої 
конфіскації на їхнє майно – 4 автомобілі 
елітних марок, 3 квартири, житловий бу-
динок, грошові кошти – накладено арешт.

кримінал
Художньому музею повернули 

відреставровану браму. Ниж-
ню її частину, що прогнила, повністю 
замінили, браму відчистили до само-
го металу від численних шарів фарби, 
обробили антикорозійними засобами 
та пофарбували. На реставраційні 
роботи майстрам знадобився місяць.

Спека на Буковині побила 70-річ-
ний рекорд. У Чернівецькій області 

8 липня зафіксовано найвищу темпера-
туру цього дня за майже 70 післявоєнних 
років. Стовпчик термометра піднявся 
до позначки майже +35 градусів. 

Найпопулярнішим серед абітурі-
єнтів ЧНУ залишається економ-

фак. Приймальна комісія ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича вже опрацювала 4660 заяв 
– чимало абітурієнтів пробує вступити 
одразу на кілька спеціальностей. Най-
популярніші – економічний факультет 
(622 заяви), факультет педагогіки, 
психології та соціальної роботи (609 
заяв) та географічний (536 заяв).

Виборчі дільниці Чернівців адапту-
ють для інвалідів. Наразі в місті вже 

створено 109 виборчих дільниць, з яких 92 
звичайних та 17 спеціальних. Керівники 
громадських організацій, що представля-
ють інтереси людей з обмеженими фізич-
ними можливостями, написали колективне 
звернення щодо сприяння органів місцевої 
влади у забезпеченні доступності цієї 
категорії громадян до виборчого процесу. 

На площі Турецької Криниці роз-
почалося будівництво готель-

ного комплексу. Чернівецька фірма 
«Граніт плюс», яка є замовником 
споруди, зобов’язалася відкрити його 
наприкінці 2013 року. У готелі, крім 
номерів, планують розмістити ресторан, 
оглядову вежу з баром, магазин суве-
нірів, а також громадську вбиральню. 

Найвищий рівень пожежної не-
безпеки – 5-го класу – оголосили 

в Глибоцькому районі. У зв`язку 
з високим ризиком лісових пожеж 
необхідно обмежити відвідування лісів. 
Представники МНС постійно патру-
люють у місцях масового відпочинку, 
що прилягають до лісових масивів.

Домашній телефон знову подо-
рожчав. Відповідно до постано-

ви Національної комісії, що здійснює 
держрегулювання в сфері зв’язку та 
інформатизації, тарифи на користування 
стаціонарним телефоном з липня зросли 
на 10%. Зокрема без погодинної оплати – 
на 2,48 грн., з погодинною – на 2,24 грн. 

У Чернівцях створять спеціальний 
центр для молоді, що відмовля-

ється від наркотиків. Для створення 
центру Чернівецькому міському благо-
дійному фонду «Нова сім’я» передадуть 
приміщення загальною площею 51,4 м 
кв. по вул. Червоноармійській, 83-А. 

У Чернівцях більше людей по-
мирають, аніж народжуються. 

На 1 червня цього року чисельність 
населення Чернівців становила 256,3 
тис. осіб. Упродовж січня-травня цього 
року кількість населення збільшилась на 
386 осіб. З початку року в місті народи-
лось 1024 малюки, померло 1066 осіб. 

Вулицями Чернівців проїхалося 
«Александров Раллі». 51 екіпаж 

з України, Росії, Білорусі, країн При-
балтики змагався за почесне звання 
призерів «Александров Раллі». Марш-
рут перегонів проходив по колу: вул. 
І. Франка – Театральна пл. – вул. М. 
Емінеску – Ратуша – вул. Університет-
ська – Театральна пл. – вул. Л. Українки. 

абзац новин

ЗАХОДИ ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

14 липня 2012 року
Урочиста хода учасників та гостей міського 
свята «Петрівський ярмарок»

10.00 
площа Центральна – вул. Головна – вул. Червоноармійська – 
площа Соборна 

Урочисте відкриття міського свята «Петрівський 
ярмарок»

10.30 площа Соборна 

Виставки – продажі:
• товарів народного споживання, друкованої 
продукції

10.оо – 18.оо площа Соборна – вул. І.Франка

• дитячий майданчик 10.оо – 18.оо площа Соборна
• продовольчих товарів, хлібобулочних та 
кондитерських виробів; 
продукції бджільництва 

10.оо – 18.оо площа Центральна

• будівельних матеріалів, енергозберігаючих 
технологій 

10.оо – 18.оо вул. О. Худякова

• автосалон 
• послуги банківських установ, страхових 
компаній, рекламних агентств тощо

10.оо – 18.оо площа Театральна

Туристичне містечко 10.оо – 18.оо площа Філармонії

Пивний майдан 10.оо – 20.оо площа Філармонії

Свято національних кухонь
по режиму роботи 
закладів

вул.О. Кобилянської

Мистецький узвіз 
Майстер-класи з народних ремесел

10.оо – 18.оо площа Турецької криниці

• Марафон наречених 
• показ моделей одягу

13.оо – 16.оо
вул. Університетська, 
сквер ім. Ю. Федьковича

Гала-концерт учасників фестивалю 
«Буковинські зустрічі»

11.3о – 18.оо площа Соборна

Концерт сучасної пісні 11.3о – 13.3о площа Центральна
Виступ народного оркестру єврейської музики 17-оо – 18.оо Площа Театральна

Чемпіонат України з футболу ФК «Буковина» – 
ФК «Полтава» 

19.оо стадіон «Буковина»

15 липня 2012 року
Виставки – продажі:
• товарів народного споживання, друкованої 
продукції

10.оо – 18.оо площа Соборна – вул. І. Франка

• дитячий майданчик 10.оо – 18.оо площа Соборна
• продовольчих товарів, хлібобулочних та 
кондитерських виробів; 
продукції бджільництва 

10.оо – 18.оо площа Центральна

• будівельних матеріалів, енергозберігаючих 
технологій 

10.оо – 18.оо вул. О. Худякова

• автосалон 
• послуги банківських установ, страхових 
компаній, рекламних агентств тощо

10.оо – 18.оо площа Театральна

Туристичне містечко 10.оо – 18.оо площа Філармонії
Пивний майдан 10.оо – 20.оо площа Філармонії

Свято національних кухонь
по режиму роботи 
закладів

вул.О.Кобилянської

Мистецький узвіз 
Майстер-класи з народних ремесел

10.оо – 18.оо площа Турецької криниці

Концерт хореографічних колективів та 
виконавців сучасної пісні

12.оо – 13.оо

площа СоборнаКонцерт учнівської та студентської молоді 13.оо – 14.оо

Виступ аматорських колективів художньої 
самодіяльності

14.оо – 17.оо

Театралізоване свято буковинської сорочки 13.оо – 15.оо

площа Театральна
Виступ творчих колективів Центрального 
Палацу культури м. Чернівці

15.оо – 16.оо

Виступ від Жіночого клубу «Успішна 
Чернівчанка»

16.оо – 17.оо

Фінал Кубку області з футболу 17.оо стадіон «Буковина»
Спортивний турнір з армреслінгу 11.оо  площа Центральна

На «Петрівському ярмарку» чернівчани гулятимуть 14-15 липня
На «Петрівському ярмарку» чернівчани гулятимуть 14-15 липня

Дітям війни допоможе  власний 
благодійний фонд

Діти війни – це, без перебільшення, окрема категорія 
населення, яка зазнала на своєму віку багато бід. Щоби хоч 
трохи зрозуміти їхнє життя, уявіть собі на хвилинку дорослих, 
які ніколи не були дітьми. Їхні перші кроки починалися не 
з радісних усміхнених облич батьків, а з голоду, холоду та 
смерті, яка чатувала на них за кожним поворотом.
Чернівчанин Василь Фуга – один із 

них. Під час війни він був зовсім малень-
ким, але вже у повоєнні роки він дещо 
усвідомлював. А дитяча пам’ять, як відо-
мо, найсильніша і… найпідступніша. Від 
побаченого і відчутого тоді практично не-
можливо нікуди втекти. Він і досі пам’ятає 
період, коли в людей відбирали все: 
коней, корів, інвентар, яким селяни об-
робляли свої землі, а потім і саму землю, а 
далі – примусова робота в колгоспах, як на 
панщині. Хто чинив супротив – до Сибіру 
як куркулів. 

 – Щоби виконати норму, на полі пра-
цювали не тільки дорослі, а й діти. Власні 
ж городи люди обробляли ночами, – згадує 
Василь Іванович. – За рік важкої праці 
селяни заробляли по 15 кг цукру, 20 кг 
пшениці та 50 кг грісу (це такий корм для 
свиней), відходи від помелу пшениці та 
інших культур. Сірники, гас, свічки були 
дефіцитом. Замість мила користувалися 
квітами, які утворювали мильну піну. 
Одягу також не було – люди ткали полот-
но, фарбували і шили сорочки та штани, 
які потім перешивали декілька разів: від 
старшого члена родини до меншого. Во-
сени, взимку та ранньою весною ходили 

в постолах (виріб з резини), а в теплу 
погоду – босими. Переважно їли кропиву, 
павутицю, лободу та інші бур’яни, а за 
капусту, картоплю та буряк працювали 
усією родиною – від найменшого до най-
старшого, з ранку до ночі. Ми, діти, завжди 
були голодні, холодні, босі, тому часто 
хворіли і вмирали.

Сьогодні діти війни вже самі стали ді-
дусями й бабусями. Але й на старості років 
на них не чекає нічого доброго.  

– Нещасливе ми покоління, – конста-
тує Василь Фуга. Та миритися з цим він не 
хоче.  Оскільки влада не створила гідних 
умов стареньким, він разом з однодумцями 
вирішив самотужки рятуватися. Для цього 
й утворили Чернівецький обласний  благо-
дійний фонд «Діти війни Буковини». 

Ви – дитина війни й у Вас 
з’явилася проблема: виганяють з 
квартири, забирають пенсію тощо. 
Тоді обов’язково звертайтеся за 
телефоном 095-15-28-609 - Вам 
допоможе ЧОБФ «Діти війни Бу-
ковини». 

З повагою, президент фонду – 
Василь ФУГА

Водіям знову підвищили побори
Президент України Віктор Яну-

кович підписав закон, згідно з яким 
посилюється відповідальність за по-
рушення при перетині залізничних 
переїздів. Закон №4950-VІ «Про 
внесення змін до деяких законодав-
чих актів України щодо посилення 
адміністративної відповідальності 
за порушення правил руху через 
залізничні переїзди та перевезення 
пасажирів автомобільним транспор-
том» вносить зміни до статті 123 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. 

За новими правилами, якщо 
водій транспортного засобу пору-
шив правила руху через залізнич-
ний переїзд, йому загрожує штраф 
у розмірі 20-25 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян – тобто 
340-425 гривень.

Так, згідно з документом, 

збільшуються штрафи для воді-
їв за в’їзд на залізничний пере-
їзд у випадках, коли рух через 
переїзд заборонено (з 20-25 до 
50-70 неоподатковуваних подат-
ком мінімумів доходів громадян 
(850-1190 гривень) з вилученням 
транспортного засобу. Крім того, 
за це правопорушення водія мо-
жуть позбавити права керування 
транспортним засобом на термін 
від 6 місяців до 1 року з вилученням 
транспортного засобу. За анало-
гічне правопорушення водій, який 
здійснює послуги з перевезення 
пасажирів або небезпечних ванта-
жів, може бути позбавлений права 
керування транспортом на термін 
від 1 року до 3 років.

Разом із тим документ встанов-
лює, що перевезення пасажирів ав-
тобусами в нічний час, за винятком 

тих, які здійснюються на маршрутах 
загального користування в режимі 
регулярних перевезень, тягне за 
собою накладення на водіїв штрафу 
від 50 до 80 неоподатковуваних по-
датком мінімумів доходів громадян 
(850-1360 гривень). До перевезень 
пасажирів автобусами в нічний час 

(з 22.00 до 6.00) допускаються 
автобуси, обладнані тахографами 
реєстрації режимів праці та відпо-
чинку водіїв.

Підрозділи обласної автоін-
спекції вже вивчають зміни до ад-
міністративного законодавства для 
застосування їх на практиці.

Буковинським селянам 
мають виплатити 
майже 300 тис. грн. 
дотацій за худобу

Станом на 9 липня 414 селян Чернівецької області по-
дали документи до Міністерства аграрної політики України 
на отримання дотацій на 618 голів молодняка великої 
рогатої худоби. Загальна сума дотацій у цьому випадку 
має скласти 284 тис. 750 грн. З них 288 голів ВРХ – від 3 
до 5 місяців на загальну суму 72 тис. грн., 139 – від 6 до 8 
місяців на загальну суму 69,5 тис. грн. та 191 – від 9 до 11 
місяців на загальну суму 143 тис. 250 грн.

Кожен господар отримає за 1 голову: 250 грн. – за 
молодняк віком від 3 до 6 місяців; 500 грн. – за молодняк 
віком від 6 до 9 місяців; 750 грн. – за молодняк віком від 
9 до 12 місяців; 1 тис. грн. – за молодняк віком від 12 до 
15 місяців.

Якщо селищною чи міською радою не ведеться погос-
подарський облік, то підставою для внесення до журналу 
відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я мо-
лодняку ВРХ, який народився в їх господарствах, є видана 
довідка. Суми дотації не підлягають оподаткуванню, а 
власники тварин самостійно розпоряджаються молодня-
ком ВРХ після отримання дотації.

Мінохоронздоров’я з’ясувало, де 
живуть здорові українці

Інститут стратегічних досліджень України спільно 
з Міністерством охорони здоров’я склали рейтинг ре-
гіонів України відповідно за рівнем охорони здоров’я. 
Найздоровішими за підсумками минулого року стали 
жителі Черкаської області – у цьому регіоні виявле-
ний найнижчий рівень онкологічних захворювань. 
Другою у списку стала Буковина. Почесне третє місце 
дісталося Житомирській області. Четверте і п’яте місця 
відповідно поділили Миколаївська і Київська області. 
За рівнем охорони здоров’я на друге місце вийшла 
АР Крим, але за загальними медичними показниками 
вона стала тільки шостою.

Найкращий екскурсовод отримає 
1000 гривень

Щоби популяризувати Чернівці як ту-
ристичне місто, на засіданні Чернівецької 
міської ради вирішили протягом липня – 
вересня цього року провести конкурс на 
кращого екскурсовода.

До складу конкурсної комісії, що визнача-
тиме переможців, увійшло 16 осіб. Серед них 
– працівники профільних департаментів місь-
кої ради, науковці, співробітники музейних 
та архівних установ, представники 

туристичного бізнесу, громадські активісти. 
Очолює конкурсну комісію заступник Черні-
вецького міського голови Петро Ротар.

Участь у Конкурсі можуть брати екс-
курсоводи туристичних фірм, члени громад-
ських об’єднань, краєзнавці та екскурсоводи 
міста, що мають дозвіл на право здійснення 
туристичного супроводу і провадять свою 
діяльність на території Чернівців. 

Змагання проводитимуться в 3 тури. 
Перший з них ґрунтуватиметься на вивченні 
наданих конкурсантами текстів екскурсії, 
другий передбачає безпосереднє проведення 
пішохідної оглядової екскурсії історичним 
центром міста Чернівців, і третій – визначення 
та урочисту церемонію нагородження пере-
можців Конкурсу. 

Найкращі, за результатами цих про-
фесійних змагань, екскурсоводи Чернівців 
отримають дипломи та грошові винагоро-
ди за рахунок коштів міського бюджету в 
розмірі 1000, 600 та 400 гривень відповід-

но за перше, друге та третє місце.
Вл. інф. 
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проблемні

   УТ-1
ТРК \»Ера\».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Формула кохання. О. Сє-
ров, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Формула кохання. О. Сє-
ров, ч. 2.
УТ-1.
09.00 Пiдсумки тижня.
09.40,12.05,15.40,16.55,19.25 
Погода.
09.45 Агро-News.
10.00 \»Легко бути жiнкою\».
10.45 Шеф-кухар країни.
11.45,18.45,21.25 Дiловий свiт.
12.10 Олiмпiйським курсом.
12.25 Темний силует.
12.35 Право на захист.
12.55 Театральнi сезони. Ада 
Роговцева.
13.40 Х/ф \»Непiдсудний\».
15.05 Вiкно до Америки.
15.25 Euronews.
15.35 Дiловий свiт. Агросектор.
15.45 Х/ф \»Фронт в тилу во-
рога\».
17.00 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
19.00 Про головне. \»СНIД\».
19.30 Смiшний та ще смiшнiший.
19.55 Формула кохання. Ада 
Роговцева.
20.40 Сiльрада.
21.00 Пiдсумки дня.
21.35 Д/ф \»Країну - народовi\».
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК \»Ера\».
23.25 Пiдсумки.
23.35 Спорт.
23.40 Погода.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.45 Гуманiтарна Рада при 
Президентовi України.
02.10 Дiловий свiт. Тиждень.
02.45 Х/ф \»Непiдсудний\».
04.10 Хто в домi хазяїн?
04.30 Сiльрада.
04.45 Ближче до народу.
05.20 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00 Комедiя «Даїшники».
10.15,02.55 «Їхнi звичаї».
11.00 «Цiлковите перевтiлення 

3».
12.00 Комедiя «Кохання-зiтхання 
2».
14.05,15.05,03.15,04.00 Т/с «Ме-
тод Лаврової».
16.10 Т/с «Щоденник лiкаря Зай-
цевої».
17.15 «Не бреши менi».
18.30 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,04.50 Комедiя «Запасний 
план».
22.20 «Територiя обману».
23.25 Комедiя «У пошуках нянi». 
(2).
01.25 Трилер «Райський про-
ект». (2).

   IНТЕР
05.10 М/с «Вiнкс».
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00,08.00,08.30,09.00,12.00,18
.00 Новини.
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
09.10,12.25 Т/с «Не вiдрiкаються 
люблячи».
13.30 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.25 «Сiмейний суд».
15.25 «Судовi справи».
16.20 «Чекай на мене».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Т/с «Право на помилуван-
ня». (2).
02.00 «Подробицi» - «Час».
02.25 Х/ф «Очкарик». (2).
03.55 Д/ф «Лiтаючi щелепи».

   ICTV
05.25 Служба розшуку дiтей.
05.30,06.25,02.00,03.20 Погода.
05.35,04.35 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.00 
Спорт.
06.35 Анекдоти по-українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Факти тижня.
08.45,12.45,02.55 Факти.
09.30 Надзвичайнi новини з К. 
Стогнiєм.
10.35,13.00 Т/с «В червнi 41-го».
15.25,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
16.35 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 8».
18.45 Факти. Вечiр.
19.30,01.10 Надзвичайнi новини.
20.15 Т/с «Морськi дияволи».
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
23.55 Джентльмени на дачi.
02.05 Т/с «Алькатрас».
03.25 Т/с «Дружини футболiстiв 

4».
04.15 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15 «РесПублiка з 
Анною Безулик».
15.15 «Вперед, на Олiмп!»
16.15 «Мотор».
17.25,04.40 «В кабiнетах».
18.15,03.40 «Територiя закону».
19.30,20.10,21.10,01.00,05.15 
«Час. Пiдсумки 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, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
8.25, 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 1 на 1 з Миколою 
Вереснем
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 «Ма-
лятко»
07 .20 ,09 .50 ,  15 .20 ,  17 .00 , 

19.30,01.20 «Парад планет»
0 7 . 5 0 ,  0 8 . 5 5 , 
13.10,15.55,19.20,21.50,00.25 
«Погода»
07.55, 15.25, 19.25,21.55 «Афіша»
08.30 «Західний експрес»
09.05 «Сад. Город. Квітник»
10.00, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.00 «Зірковий марафон»
16.30 «Музична програма» (рум. 
мов.)
17.10 «Хендмейд»
18.00 «Богатирські ігри. Чернівці» 
19.00, 21.30, 00.00 «Чернівецький 
репортер»
22.10 Х/ф «Король повітря» (1)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.50 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.25 Подiї.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Х/ф «По слiду Фенiкса».
11.10,05.05 Т/с «Висяки 2», 14 с.
12.10 «Хай говорять. Я був на 
«Хай говорять».
15.35,03.00 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.10,19.15,03.40 Подiї Спорт.
17.15,03.45 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
23.00 Х/ф «Обитель зла 3: Ви-
мирання». (2).
00.50 Х/ф «Халк». (2 категорiя).
04.20 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 23.25 Д \\\\фільм «Світ 
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 22.25, 
03.10, 05.00 «Телемеридіани»
10.25 «Доброго ранку, Буковино!»
11.40 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
12.00, 01.30 Д\\\\фільм «Глобаль-
не попередження»
13.20 «Акценти»
13.50,16.20 М/фільм
14.00 «Буковинчики - веселин-
чики»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Буковинський дивосвіт»

17.30 «Моє рідне село»
18.00, 21.00 «Вечірня студія» 
(рум. мов.)
19.30 «Зав’язь»
20.00 «Енциклопедія дизайну» 
20.45 «Вечірня казка»
21.55 «Служба розшуку дітей»
02.40 «Телелітопис краю» 
04.00 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,00.00 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Телепузики.
08.00 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Хiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.10 Твою маму!
13.15,19.55 Даєш молодь!
13.40,16.30 Одна за всiх.
14.05 Т/с «Маргоша».
16.00,22.25 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто в домi господар?»
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.20 УТЕТа мама!
19.00,00.55 Бардак.
19.25 Богиня шопiнгу.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 М/с «Масяня». (2).
23.30 Дурнєв+1.
01.45 До свiтанку.

   НТН
06.05 «Уроки тiтоньки Сови».
06.45 Х/ф «Вербувальник».
08.30 «Правда життя». НЛО 
атакує.
09.00 Д/с «Православнi святi».
10.00 Т/с «Пiдозра».
14.15 Х/ф «Патруль».
16.05 Х/ф «Свої».
18.30,03.20 «Агенти впливу».
19.00,23.30,01.35,04.40 «Свiдок».
19.30 Т/с «Лiтєйний».
21.45 Т/с «CSI: Маямi».
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Зараження». (2).
02.05 «Речовий доказ».
05.10 «Правда життя».

   СТБ
05.20 «Документальний детек-
тив».
06.40,01.40 Т/с «Комiсар Рекс».
08.40,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
09.40,23.25 «Паралельний свiт».
10.50 Х/ф «Роман у листах».
12.55 Х/ф «Шалено закоханий».

14.50 «Битва екстрасенсiв».
15.55 «Усе буде добре».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Карамель».
20.10 «Куб».
22.25 «Детектор брехнi».
00.50 Т/с «Доктор Хаус».
03.10 «Вiкна-спорт».
03.20 Х/ф «Зимова вишня».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Останнiй акорд».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Новi пригоди мисливцiв 
за привидами».
06.35 Т/с «Буремний шлях».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,00.10 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Молодята».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,00.00 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або 
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.15 Служба розшуку дiтей.
00.20 Т/с «Загубленi». (2).
01.05 Т/с «Серцеїдки».
02.50 Т/с «Грань». (2).
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Микола Лисенко.
04.15,04.55 Зона ночi.
04.25 Леопольд, або Втеча вiд 
волi.
04.50 Упертий українець.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштей-
ни».
08.35 М/ф.
10.20 Х/ф «Крок вперед».
12.25 «КВН».
15.00 Х/ф «Про кохання».
17.00 «Давай одружимося!»
18.00 «Звана вечеря».
19.00 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23 .00  Х/ф «Ост iн  Пауерс : 
Мiжнародна людина-загадка».
01.00 Х/ф «Привид опери».
03.05,03.50 «Нiчне життя».
03.35 «Мобiльнi розваги».

понеділокВерсії 16 липня понеділоктеле

«КІНОПАЛАЦ ЧЕРНІВЦІ»

Великий зал: «Льодовиковий період 4» 3D: 10.30, 12.20, 14.10, 17.50, 
19.40, 21.30.
Малий зал: «Три метри над рівнем неба 2»: 12.00, 14.25, 16.40, 18.55, 
21.10.    

ПАЛАЦ КІНО ІМ. О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

Великий зал: «Льодовиковий період 4» 3D: 11.50, 13.40, 18.00, 19.40; 
«Нова людина-Павук» 3D: 15.30, 21.30; 
Малий зал: «Супер Майк»: 14.30; «Три метри над рівнем неба 2»: 12.10, 
16.40, 19.00, 21.20.

КІНОТЕАТР «ЕФЕКТ» 

«Три метри над рівнем неба 2»: 14.40; «Президент Лінкольн. Мисливець 
на вампірів» 3D: 22.00; «Льодовиковий період 4» 3D: 11.10, 13.00, 
17.00, 18.40, 20.20.

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ

Орнаментальне мистецтво Буковини кін. ХІХ – ХХ ст.
 Образотворче мистецтво Буковини ХVІІ – І пол. ХХ ст.
«Ковток живильного духу». Виставка живопису Світлани Зеленої.
«Корифеї українського мистецтва». Виставка живопису  (з дирекції художніх ви-
ставок України).
Виставка творів О. Криворучка з фондів ЧХМ (до 70-річчя від дня народження). 
Виставка живопису Ю. Кирилюка (пам’яті художника).

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

15 липня, 12.00: «Крила Дюймовочки».

ОБЛАСНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. М. ІВАСЮКА

Книжкові виставки від 12 до 17 липня: 
Відродження державності (до річниці прийняття Декларації про Державний суве-
ренітет України) – 12 липня, читальний зал;
Поет моря Іван Айвазовський ( до 195-річчя від дня народження художника-мари-
ніста) – 17 липня, відділ мистецтва;
Сади і парки світу – 17 липня, відділ сільськогосподарської літератури.

Діти й антибіотики: користь чи шкода?

Відкриття в ХХ столітті пеніциліну 
здійснило в медицині революцію і зна-
чно знизило дитячу смертність. Проте 
досі лікарі не мають єдиної думки щодо 
питання призначення антибіотиків ма-
леньким дітям. З одного боку, терапія 
антибіотиками може швидко знищити 
вогнище бактеріального запалення, 
а з іншого – імунітет дитини повинен 
боротися з хворобою самостійно.

Якщо перші антибіотики застосо-
вували дуже рідко й обґрунтовано, а 
тривалість лікування становила міні-
мум 10 днів, то антибіотики нового по-
коління більш ефективні і здатні лікві-
дувати ускладнення, що виникли, іноді 
навіть за 1-2 дні. Та є декілька «але», 
бо ж антибіотики згубно впливають як 
на хвороботворні мікроорганізми, так 
і на власну мікрофлору організму. При 
неправильному призначенні вони не 
тільки не покращують стан хворого, 
але здатні віддалити одужання. Крім 
того, антибіотики знижують імунітет, 
а бактерії стають стійкими до впливу 
«важкої артилерії» і практично не під-
даються терапії.

За словами заступника началь-
ника Головного управління охоро-
ни здоров’я облдержадміністрації 
– начальника відділу організації 
та розвитку медичної допомоги 
населенню та охорони здоров’я 
дітей та матерів Марії ПОЛІЩУК, 
антибіотики використовувати можна і 
треба, але тільки за показами та лише 
там, де це справді потрібно. 

– А у нас, на жаль, сформувалося 
дуже вільне ставлення до антибіотико-
терапії, – каже медик. – Тотальна анти-
біотикотерапія – це погано. Передусім, 
з тієї причини, що проблема не лише в 
тому, що антибіотики призначаються 
дуже часто, а й у тому, що призна-
чаються вони не завжди у потрібних 
дозах – щоб інфекцію вбити, доза по-
винна бути висока. 

Занижуючи дози, даючи анти-
біотики дуже часто – там, де треба і не 
треба – виховується так звана резис-
тентна флора, тобто бактерії, які опірні 
до дій антибіотиків. Як результат – із 
часом ці антибіотики стають неефек-
тивними, бо бактерії вже на них не 
реагують. Марія Поліщук наголошує 
на ще одній проблемі: внаслідок не 
завжди обґрунтованого прийняття 
антибіотиків з’являється контингент 
людей з алергією та з синдромом дис-
бактеріозу кишечника. 

Сьогодні багато медичних асоціа-
цій – Асоціація педіатрів, анестезіоло-
гів, акушерів-гінекологів – розділяють 
антибіотикотерапію на стартову та ре-
зервну. Стартова група призначається 
лише на самому початку лікування. 

Існують спеціальні схеми лікування 
з антибіотикотерапії і тут головне, 
щоби лікарі їх виконували. Резервні 
ж антибіотики призначаються у разі 
необхідності. 

З відкриттям у 1929 році 
англійським мікробіологом  
А. Флемінгом першого антибі-
отика – пеніциліну – почалася 
нова ера в біології та медицині – 
ера антибіотиків. Антибіотика-
ми називають речовини, які тим 
чи іншим способом впливають 
на мікроорганізми і пригнічу-

ють або просто запобігають їх 
подальшому розвитку. Існуючі 
натуральні антибіотики утво-
рюються мікроорганізмами, 
рослинами, грибами або ви-
ходять із різних тканин тварин.    

Треба пам’ятати, що антибіотики 
повинні бути суто рецептурними. На-
томість нині антибіотикотерапія без-
контрольна і провізор в аптеці замість 
кваліфікованого лікаря керує про-
цесом лікування хворого. Свідомими 
повинні бути і батьки, адже треба ро-
зуміти, що антибіотики – не панацея, і 
використовувати їх за кожним разом, 
коли в дитини температура, це не тіль-
ки не правильно, а й є злочином сто-
совно здоров’я дитини. Порадившись з 
лікарем, треба дати дитині можливість 
упродовж 1-2 днів, лікуючи її тра-
диційними методами – багато пиття, 
жарознижуючі препарати, – побороти 

недугу. І тільки, якщо нема ефекту, 
призначати антибіотики. 

– Близько 80% температурних 
реакцій у дітей викликані вірусними 
інфекціями. Бактеріальні інфекції в 
дітей виникають значно рідше і саме 
вони потребують лікування антибіоти-
ками, – нагадує Марія Поліщук. 

Щоби визначити, який саме різно-
вид бактерій є збудником інфекції, 
лікар може призначити аналізи в ла-
бораторії. Кожен лікувальний заклад 
прикріплений до певної бактеріологіч-
ної лабораторії, куди можуть направи-

ти на проведення засіву у разі потреби. 
Є й низка приватних лабораторій, які 
проводять такі аналізи. Але чи по-
трібен аналіз, вирішує лікар, визна-
чивши, який саме різновид інфекції у 
дитини. Коли в дитини висока темпе-
ратура, призначення відбувається за 
схемою стартової антибіотикотерапії, 
тобто призначається те, що розписано 
для даної хвороби у керівництвах для 
лікарів і не потребує додаткових дослі-
джень. Якщо вашій дитині призначили 
стартовий антибіотик і він діє, сенсу у 
проведенні засівів немає. 

Знати, щоби бути 
озброєним

Оздоровчий ефект при лікуванні 
антибіотиками досягається за рахунок 
їх здатності пригнічувати подальше 
розмноження хвороботворних мікро-
організмів і бактерій, поступово зни-
щуючи як самі мікроорганізми, так і 

наслідки їх життєдіяльності. Однак по-
всюдне використання антибіотиків не-
ефективне. Адже кожен з антибіотиків 
застосовується тільки для знищення 
конкретного виду шкідливих мікро-
організмів, а тому дія антибіотиків по-
винна бути цілеспрямованою. 

Застосування антибіотиків буде 
обґрунтованим у таких випадках:

- за гострих інфекцій (остеомієліт 
або пієлонефрит);

- за інфекцій, що стрімко розви-
ваються, і загрожують виникненням 
вогнища бактеріального зараження 

(сепсис, туберкульоз, пневмонія);
- при запаленнях ЛОР-органів 

(ангіна, гайморит, отит);
- при захворюваннях сечостатевої 

системи (цистит, хламідіоз);
- після хірургічних втручань.

Антибіотиками не ліку-
ють кашель (точніше лікують, 
але тільки той кашель, який 
спровокований бактеріями 
при бронхіті або пневмонії), 
кандидоз (молочницю), вірусні 
захворювання (ГРВІ, краснуху, 
гепатит). Марні антибіотики і 
для лікування глистової інвазії 
у дітей. 

При високій температурі (38-39 С), 
антибіотики застосовують не як жа-
рознижувальний засіб, а як препарат 
антибактеріальної терапії.

Зазвичай курс лікування анти-
біотиком складає 5 днів. Самостійно, 
за перших ознак поліпшення стану, 
скасовувати призначену педіатром 
схему лікування категорично заборо-
няється. По-перше, ослаблений орга-
нізм дитини може бути ще не в стані 
«добити» інфекцію і захворювання 
плавно перейде в хронічну стадію. До 
того ж, саме так формується стійкість 
бактерій до дії антибіотиків. Але і про-
довжувати лікування більше 5 днів без 
рекомендацій лікаря не варто – трива-
лий прийом антибіотиків призводить 
до дисбактеріозу та алергії.

Одночасно з призначенням анти-
біотика дітям зазвичай рекомендують 
приймати антигістамінні (протиалер-
гічні) препарати та пробіотики, що 
відновлюють мікрофлору кишечника. 
Бажано враховувати і такі рекомен-
дації: разову дозу антибіотика необ-
хідно запивати водою, адже, скажімо, 
трав’яний відвар звіробою нейтралізує 
вплив антибіотика, зводячи до «нуля» 
лікування, а соки цитрусових впли-
вають на всмоктування, що може ви-
кликати передозування препаратом.

Чи давати антибіотик дитині, ви-
рішує лікар. Призначення залежить 
від безлічі факторів: перебігу хво-
роби, наявності температури, віку і 
загального стану здоров’я дитини. Але 
якщо лікар наполегливо рекомендує 
антибіотикотерапію, то батькам варто 
уточнити, чи є у даного препарату 
побічні ефекти, а також схему його 
прийому. Власне, як виявилося, при-
значення лікарем антибіотиків ніхто 
не контролює. Головне, щоби ескулап 
дотримувався схеми лікування у стар-
товій терапії. Але ж це, так би мовити, 
документ для прокуратури. А те, що 
часте призначення антибіотика (див. 
історію, з якої ми почали публікацію) 
може суттєво зашкодити дитині, як 
з’ясувалося, нікого не хвилює. Цей ас-
пект практично ніким не контролюєть-
ся. Хіба що завідувач відділенням може 
переглянути історію хвороби дитини. 
Але у нашому випадку саме завідувач 
відділенням так і лікував – щомісяця 
антибіотикотерапія.

Тож, батьки, вам варто бути пиль-
ними. Якщо ваша дитина часто хворіє 
і їй раз за разом призначають антибі-
отики, варто замислитися: наскільки 
це необхідно, дієво для лікування і 
чи не зіпсує врешті імунітету вашому 
малюку.

За даними Всесвітньої ор-
ганізації охорони здоров’я, що-
року у світі з’являються 3 нових 
інфекційних захворювання. На 
окремі з них антибіотики вже 
не діють…   

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

«У моєї дитини майже щомісяця як не нежить, 
то червоне горло. Раніше я завжди бігла одразу ж 
до дільничного педіатра. Тепер доньку лікую вдома 
дідівськими методами – чаями та полосканнями, а також 
обприскуванням горла.  Чому? Бо щоразу, практично 
кожного місяця (!) лікарка виписувала нам антибіотик. 
Я точно знаю, що таке лікування тільки зашкодить моїй 
дитині. Подібне вже сталося з сусідським хлопчиком, 
якого тривалий час витягали з бактеріозу та інших недуг. 
І це попри те, що наша педіатр нібито досвідчений 
спеціаліст з відповідною категорією. 

Цікаво, чи хтось відстежує, чим лікують наших дітей? 
Я усвідомлюю, що педіатри просто страхуються, постійно 
призначаючи антибіотики… Гадаю, ця тема зацікавить 
багатьох, отож чи не варто її дослідити? З повагою, ваша 
постійна читачка Тетяна».  

В Європейському союзі,  за статистикою, щорічно 
помирають майже 25 тис. людей від інфекцій, несприй-
нятливих до антибіотиків. Найчастіше такі інфекції зустрі-
чаються в Греції, Італії, Угорщині, Болгарії та на Кіпрі. Як 
правило, саме ці країни перебувають на верхніх щаблях з 
використання антибіотиків. Щодо України такої статистики 
навіть не існує. Хоча з досвіду кожної матері відомо: біль-
шість вітчизняних педіатрів призначає антибіотики своїм 
маленьким пацієнтам мало не щомісяця – при найменшому 
почервонінні горла. 

І це при тому, що 2009 року Всесвітня організація 
охорони здоров‘я (ВООЗ) попередила: зловживання анти-
біотиками ризикує повернути світ в минуле, коли інфекції 
були невиліковні. 

До попередження не прислухалися. Та певні реакції 
все ж таки є, приміром, британське міністерство охорони 
здоров’я видало рекомендації не приймати антибіотики 
тривалими курсами та віддавати перевагу антибіотикам 
вузько спрямованої дії – проти конкретних інфекцій.    

У 2010-2011 роках стало також більше штамів киш-
кової палички, не сприйнятливої до антибіотиків. Так, 
приміром, в Італії та Іспанії 25-50% випадків зараження 
нею не удавалося вилікувати флуорокінолоном. А у Ве-

ликої Британії виявлено 70 носіїв бактерії, яка містить так 
званий NDM-1 - ензим, що руйнує карбапенеми. Наступне 
дослідження показало, що понад 80% мандрівників, які 
повертаються з Індії до Європи, привозять у своєму ки-
шечнику ген NDM.

Вчені попереджають: якщо ген, який запускає синтез 
NDM-1 розповсюдиться ширше, то розвиток подій стане 
незворотнім і, м’яко кажучи, дуже несприятливим для єв-
ропейців. Відзначимо, що нинішнього жовтня Управління 
охорони здоров’я Великої Британії попередило лікарів, що 
тепер гонорею слід лікувати двома препаратами водночас, 
а від розповсюдженого досі препарату треба відмовитися, 
бо він втратив ефективність. «Загроза невиліковної го-
нореї в майбутньому реальна», – заявили представники 
відомства.

Стосовно ж розробки нових ліків від «супербактерій», 
то це робота дороговартісна і нелегка. Ці ліки вживають 
короткими курсами, тому комерційний прибуток малий. 
Отож, як повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ, Єврокомісія 
оприлюднила програму, яка стимулює дослідження і ви-
робництво нових антибіотиків, – обіцяно пришвидшену 
сертифікацію нових препаратів і фінансування розробок 
у формі державно-приватного партнерства.

Зловживання антибіотиками поверне людей у середні віки
Європу атакують інфекції, з якими антибіотики не можуть впоратися 
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   УТ-1
ТРК \»Ера\».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Формула кохання. О. По-
тапенко, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Формула кохання. О. По-
тапенко, ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25 Про головне. \»СНIД\».
09.45 \»Легко бути жiнкою\».
11.05 В гостях у Д. Гордона.
12.00,12.25,13.20,15.15,16.55 
Погода.
12.05,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.30 Наша пiсня.
13.30 Х/ф \»Серце друга\».
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Х/ф \»Бризки шампан-
ського\».
17.00 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
18.55 Д/ф \»Країну - народовi\».
19.15 Концерт К. Новикової.
20.50 Мегалот.
21.30 Театральнi сезони. Ада 
Роговцева.
21.50 Народний список.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК \»Ера\».
23.00 Пiдсумки.
23.10 Спорт.
23.15 Погода.
23.20 Експерт на зв`язку.
23.40 Вiд першої особи.
00.10 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Х/ф \»Серце друга\».
03.00 Пiсня об`єднує нас.
04.55 Д/ф \»Гвiана - зелене пе-
кло\».
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,16.10 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
09.05 Т/с «Парижани».
10.05,02.05 «Їхнi звичаї».
11.10 «Цiлковите перевтiлення 
3».
12.05 Комедiя «Я вродлива i 
струнка».
14.05,15.05,02.35,03.25 Т/с «Ме-
тод Лаврової».
17.15 «Не бреши менi».
18.25 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,04.15 Комедiя «Правдива 
брехня».

23.05 «Грошi».
00.10 Х/ф «Фактор 8». (2).

   IНТЕР
05.05 М/с «Вiнкс».
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 
Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Т/с «Судмедексперти».
13.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Чокнута».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Х/ф «З любов`ю з пекла».
00.25 «Парк автомобiльного 
перiоду».
01.05 Х/ф «Помста нiндзя». (2).
02.30 «Подробицi» - «Час».
03.00 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.05 Д/ф «Акулячий пляж».
03.45 Д/ф «Жадiбнiсть».

   ICTV
05.20 Служба розшуку дiтей.
05.25,06.35,02.10,03.30 Погода.
05.30,03.05 Факти.
05.45,04.35 Свiтанок.
06.30,07.35 Дiловi факти.
06.40,09.25,12.55,19.25,01.10 
Спорт.
06 .45 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
07.10 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Провокатор.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,01.20 Надзвичайнi 
новини.
10.35,16.30 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.05,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
15.15,22.45 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
02.15 Т/с «Алькатрас».
03.35 Т/с «Дружини футболiстiв 
4».
04.25 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».

06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Здоровi iсторiї».
16.15 «Драйв».
17.25,04.40 «Арсенал».
18.15,03.40 «Агроконтроль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Сканер».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   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, 14.40, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20 9.35 12.00 13.55 15.55 22.20 
23.20 0.30 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда»
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 
Панно Кохання
14.10, 3.00 Радіус
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН

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

графа»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10 Кубок області з футболу. 
Фінал. «Банилів» – «Маяк» (В. 
Кучурів)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.55 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.10,05.25 Т/с «Висяки 2».
1 2 . 1 0  « Х а й  г о в о р я т ь . 
Вiдеощоденник колишньої дру-
жини Михайла Грушевського».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
00.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (2).
01.50 Х/ф «Доля жiнки». (2).
04.40 «Хай говорять».

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

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Хiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.10,19.25 Богиня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.15,19.55 Даєш молодь!
13.40,16.30 Одна за всiх.
14.05 Т/с «Маргоша».
16.00,22.25 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто в домi господар?»
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.20 УТЕТа мама!
19.00,00.55 Бардак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дом 2. Спецвипуск.
01.45 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.35 «Легенди карного розшуку».
07.05 Х/ф «Усе навпаки».
08.30,19.00,23.30,02.00,04.50 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Москва. Центральний 
округ».
11.05,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.35 Х/ф «Росiя молода».
1 8 . 3 0  « П р а в д а  ж и т т я » . 
Колекцiонери душ.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Криптид». (3).
02.30 «Речовий доказ».
03.00 «Мобiльнi розваги».
03.15 «Агенти впливу».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.40 «Документальний детек-
тив».
06.05,01.45 Т/с «Комiсар Рекс».
07.50,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
08.50,23.30 «Паралельний свiт».
10.00 «Правила життя. Солодощi. 
Гiрка правда».
11.05 Х/ф «Дружина за контр-
актом».
13.05 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».
15.55 «Усе буде добре».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».

19.05 Т/с «Карамель».
20.10 «Врятуйте нашу сiм`ю».
22.25 «Зоряне життя. Зорянi 
товстуни».
00.55 Т/с «Доктор Хаус».
03.15 «Вiкна-спорт».
03.25 Х/ф «Зимова вишня».

   НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Останнiй акорд».
05.45,06.25 Kids` Time.
05.50 М/с «Новi пригоди мисливцiв 
за привидами».
06.30 Т/с «Буремний шлях».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,00.00 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.55 Т/с «Молодята».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,23.55 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або 
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Кабрiолето.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.05 Служба розшуку дiтей.
00.15 Т/с «Загубленi». (2).
01.10 Т/с «Серцеїдки».
02.50 Т/с «Грань». (2).
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Усмешник.
03.50,04.45 Зона ночi.
03.55 Чорний колiр порятунку.
04.20 Країна людей.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштей-
ни».
08.35 М/ф.
09.15 «Халi Галi».
10.00,14.00 Т/с «Сваха».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00,00.20 Т/с «Закрита школа».
16.00,19.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК \»Ера\».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Формула кохання. А. Хари-
тонов, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Формула кохання. А. Хари-
тонов, ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.25,12.10,14.55 Погода.
09.30 Свiтло.
10.00 Хомка смакує, телеки да-
рує.
10.05 \»Легко бути жiнкою\».
10.55 В гостях у Д. Гордона.
12.00,18.40,21.20 Дiловий свiт.
12.15 Кубок свiту з футболу 2014. 
Щоденник ФIФА.
12.50 Хай щастить.
13.15 Х/ф \»Пам`ятай iм`я своє\».
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.10 Ближче до народу.
15.45 Х/ф \»Фронт в тилу во-
рога\».
17.00 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
19.00 Ювiлейний концерт М. По-
плавського \»Свiт моєї любовi\».
21.30 Смiшний та ще смiшнiший.
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК \»Ера\».
23.25 Пiдсумки.
23.35 Спорт.
23.40 Погода.
23.45 Вiд першої особи.
00.10 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Театральнi сезони. Ада 
Роговцева.
02.30 Х/ф \»Пам`ятай iм`я своє\».
04.10 10+10. Україна - Грузiя.
05.20 Як це?
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,16.15 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
09.05,02.35 Т/с «Парижани».
10.05,01.50 «Їхнi звичаї».
11.15 «Цiлковите перевтiлення 
3».
12.10 Мелодрама «I знову лю-
блю».
14.10,15.10,03.15,04.05 Т/с «Ме-
тод Лаврової».
17.20 «Не бреши менi».

18.30 «Сiмейнi мелодрами».
20.15,04.55 «Велика рiзниця по-
українському».
22.15 «Iлюзiя безпеки. Обман з 
доставкою додому».
23.20 Трилер «Кордон». (2).

   IНТЕР
05.05 М/с «Вiнкс».
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 
Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Т/с «Судмедексперти».
13.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Чокнута».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Х/ф «Мана». (2).
00.25 Х/ф «В iм`я справедливостi». 
(2).
02.05 «Подробицi» - «Час».
02.35 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
02 .40  Д /ф  «Напад  ак ули : 
Iнструкцiя з виживання».
03.25 Д/ф «Секретнi територiї».
04.10 Д/ф «В. Толкунова. Я не 
можу iнакше».

   ICTV
05.15,06.25,02.00,03.20 Погода.
05.20,08.45,02.55 Факти.
05.35,04.40 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,01.00 
Спорт.
06.35,12.35,13.00 Анекдоти по-
українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
09.30,19.30,01.10 Надзвичайнi 
новини.
10.35 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв. Менти 8».
12.45 Факти. День.
13.05,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
15.15,22.40 Т/с «Прокурорська 
перевiрка».
16.25 Т/с «Далекобiйники».
18.45 Факти. Вечiр.
22.25 Факти. Пiдсумок дня.
23.55 Джентльмени на дачi.
02.05 Т/с «Алькатрас».
03.25 Т/с «Дружини футболiстiв 
4».
04.10 ПроЦiкаве.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,14.
15,17.20,17.50,22.35,22.55,23.50,
00.35,02.50,03.30,04.30 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
13.10 «Податковий щоденник».
16.15 «Трансмiсiя».
17.25,04.40 «Акцент».
18.15,03.40 «Енергонагляд».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Агроконтроль».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 14.00, 15.50, 
16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 4.05 
Гороскоп
6.45, 14.40, 17.00, 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
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

   * «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.05 «Малятко»
07.20, 09.50, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30,00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50,08.55, 13.10, 15.55, 19.20, 
21.50,00.25 «Погода»
07.55,19.25,21.55 «Афіша»
08.00,16.00 Т/с «Вода – лінія 

життя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00, 19.40,00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа»
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10 Х/ф «Вона – чоловік» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.40 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.55 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.10,05.25 Т/с «Висяки 2».
12.10 «Хай говорять. Iнтимний 
список Юлiї Дєдової».
15.35,03.15 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,04.00 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
23.00 Т/с «Подружжя».
00.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (2).
01.50 Х/ф «Обитель зла 3: Ви-
мирання». (2).
04.40 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д/фільм «Світ ман-
дрів»
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» (рум.
мов.)
11.40 «Зав’язь»
12.00, 01.30 Д/фільм «Глобальне 
попередження»
13.20 «На музичній хвилі»
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Ретро платівка» 
16.30 «Країна талантів»
17.30, 20.00 «Спорт-тайм»
17.45, 20.15 «Надзвичайні події»
18.00, 21.00 «Студія «А-3»
19.30 «Європейським шляхом»
20.45 «Вечірня казка»

00.10 «А музика звучить…»    
02.40 «Між минулим та майбут-
нім» (рум.мов.)  
04.00 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Хiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.10,19.25 Богиня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.15,19.55 Даєш молодь!
13.40,16.30 Одна за всiх.
14.05 Т/с «Маргоша».
16.00,22.25 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто в домi господар?»
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.20 УТЕТа тато!
19.00,00.55 Бардак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дом 2. Спецвипуск.
01.45 До свiтанку.

   НТН
05.40 «Легенди карного розшуку».
06.10 «Уроки тiтоньки Сови».
0 6 . 4 5  Х / ф  « В и х о ву в а н н я 
жорстокостi у жiнок i собак».
08.30,19.00,23.30,01.50,05.00 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Москва. Центральний 
округ».
11.05,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.25 «Кримiнальнi справи».
13.25,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Росiя молода».
18.30 «Речовий доказ». Заручник 
у полонi.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Пожирач кiсток». (3).
02.20 «Речовий доказ».
03.40 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
05.40 «Документальний детек-
тив».
06.05,01.50 Т/с «Комiсар Рекс».
07.50,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
08.50,23.55 «Паралельний свiт».
10.00 «Правила життя. Консерво-
вана брехня».
11.05 Х/ф «Алiса назавжди».

13.10 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».
15.55 «Усе буде добре».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Карамель».
20.15 «Моя правда.  Маша 
Распутiна».
21.15 «Моя правда. Микита Джи-
гурда. Космiчний принц».
22.40 «Моя правда. Лайма Вайку-
ле. Перемогти i вижити».
01.00 Т/с «Доктор Хаус».
03.20 «Вiкна-спорт».
03.30 Х/ф «Зимова вишня».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Останнiй акорд».
05.40,06.30 Kids` Time.
05.45 М/с «Новi пригоди мисливцiв 
за привидами».
06.35 Т/с «Буремний шлях».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,00.00 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.50 Т/с «Молодята».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.45,15.45 Teen Time.
14.50 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,23.50 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або 
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Шури-Амури.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.05 Т/с «Загубленi». (2).
01.00 Т/с «Серцеїдки».
02.40 Т/с «Грань». (2).
03.15 Зона ночi. Культура.
03.25 Тася.
03.40 Київ на межi сторiч.
04.00,04.50 Зона ночi.
04.05 Точка роси.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштей-
ни».
08.35 М/ф.
09.15 «Халi Галi».
10.00,14.00 Т/с «Сваха».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00,00.20 Т/с «Закрита школа».
16.00,19.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

Версіївівторок 17 липня теле

8понеділокВерсіїсереда 18 липня теле
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День 22 червня 1941 р. змінив ситуацію в світі. 
До нього СРСР постачав німцям стратегічні матеріали, 
необхідні їм для війни з Великою Британією. А тут 
британці відразу ж перетворювалися на радянських 
союзників і повинні були спільно бити одного проти-
вника.  З перших днів війни Червона армія втрачала 
живу силу, зброю, військову техніку. Для поповнення 
матеріальних втрат Москва звернулася по допомогу 
до нових союзників. Британія відгукнулася на це про-
хання, але її можливості були обмеженими. Значно 
більшу допомогу могли надати США, які ще офіційно 
не вступили у війну, але забезпечували своїх британ-
ських друзів всім необхідним. Американці погодилися 
продавати зброю і боєприпаси Радянському Союзу, 
взамін очікуючи золото, платину і деревину.

Державна позичальна програма 
Але США вже тоді мали державну програму, яка 

передбачала надання союзникам всього необхідного 
без оплати. Це називалося ленд-ліз (від англійських 
слів із значенням «позичати і здавати внайми»). 
Лише та техніка, що залишилася після війни, підля-
гала поверненню або ж за неї треба було заплатити. 
Радянський Союз підключили до програми з 1 жовтня 
1941 р., а до того він повністю оплачував усе, що над-
ходило з-за океану. Навколо цих поставок дотепер 
існує чимало міфів. Радянські історики намагалися 
всіляко принизити їхнє значення і підкреслювали, 
що союзники поставили в СРСР лише 4% від виро-
бленого в роки війни радянською промисловістю. 
До того ж зброя і техніка надходили невчасно і були 
нижчої якості, ніж радянські. Натомість американ-
ські і британські історики стверджують, що без цих 
поставок СРСР війну програв би неминуче. У цих 
дискусіях нерідко емоції брали верх над зваженим 
і раціональним підходом. А для пошуку історичної 
правди треба від загальних фраз перейти до конкре-
тики, цифр і фактів.

Втрата алюмінієвих комбінатів
У 1941 р. жодна країна світу не мала танка, який 

за своїми бойовими якостями міг стати поруч з радян-
ським Т-34. Британські «Матільди» та американські 
«Гранти» значно поступалися геніальному витвору 
харківських танкобудівників. До того ж ленд-лізівські 
машини прибували в СРСР з інструкціями англій-
ською мовою, якою мобілізовані колгоспні тракто-
ристи  не володіли. Тому й експлуатували іноземні 
танки, виходячи з власної інтуїції. Тобто, з грубими 
порушеннями, й їхнє критичне ставлення до англій-
ської й американської бойової техніки зрозуміле. У 
середині війни в СРСР поставлялися кращі за якістю 
англійські «Валентайни» і американські «Шерма-
ни». Всього від США було отримано 7,5 тис. танків, а 
вироблено в СРСР майже 98 тис. Радянські втрати у 
танках за 1941-1945 рр. склали понад 63 тис. У Ра-
дянському Союзі не вироблялися бронетранспортери 
і всі потреби Червоної армії у них забезпечувалися 
за рахунок ленд-лізу. Радянські танкісти об’єктивно 
оцінювали плюси і мінуси західної бронетехніки. Вони 
відзначали, що екіпажі англійських та американських 

танків працювали у комфортніших умовах, але Т-34 
були надійнішими і краще захищеними.

Звичайно, танкісти хотіли отримати вітчизняні 
«тридцятьчетвірки», проте їх випуск майже при-
пинився. СРСР втратив заводи з випуску танкової 
броні й більшість своїх алюмінієвих комбінатів – а 
цей метал використовувався у виробництві танкових 

дизелів. Для порятунку ситуації з-за океану в СРСР 
пішли судна з алюмінієм та бронелистами. Завдяки 
ним відновилися і розширилися масштаби випуску 
радянських танків. А без поставок кольорових 
металів за ленд-лізом не вдалося б виробити ще й 
двох третин радянських літаків, випущених під час 
війни. Недарма легкий алюміній називають «металом 
авіації». Через його нестачу масовий радянський ви-
нищувач Як-1 (їх випущено 8271) мав важкі дерев’яні 
лонжерони і полотняну обшивку хвоста. Коли дефі-
цит дюралюмінію було подолано, у серію пішли легші 
та досконаліші Як-3, а пізніше й Як-9. 

Радянські льотчики отримали по ленд-лізу 14,5 
тис. бойових та інших літаків (16 % від вироблених 
в СРСР), серед них легендарний американський ви-
нищувач «Аеро-Кобру», літак-амфібію «Каталіна» 
і найкращий у світі  транспортний літак Сі-47. Для 
заправки цієї технікив СРСР постачався високоок-
тановий авіаційний бензин, аналогів якого у нас не 
виробляли. 

Без шин – і ні туди, і ні сюди
Дуже серйозні проблеми в Радянському Союзі 

виникли з автомобільними шинами, тому союзники 
завезли майже 3 млн. 800 тис. шин – без них зупини-
лося б три чверті радянського механізованого тран-
спорту. Головним вантажним автомобілем в СРСР тоді 
був ГАЗ-АА – ліцензійна американська вантажівка 
Форд-АА, що з 1932 р. випускалася у м. Горькому. 
Після модернізації вона була добре пристосована 
до умов експлуатації на польових дорогах і могла 
заправлятися будь-яким бензином, навіть гасом. 
ГАЗ-АА розрахований на 1,5 т вантажу, тому його 
називали «полуторкою». Але потрібні були більш 
потужні автомобілі, й їх надали союзники. 

Червоноармійці почали освоювати американські 
«Студебекери», яких в СРСР потрапило понад 100 
тис. Завдяки їм вдалося перевести на механічну тягу 

значну частину радянської артилерії, ще й піхоту по-
садити на машини. Значно підвищилася мобільність 
Червоної армії, що дозволило швидше перекидати 
війська, ніж це міг зробити противник. А всього 
автомобілів, тракторів і тягачів по ленд-лізу в 
СРСР поставили понад 475 тис. Якщо на початку 
війни Вермахт мав чимало автотранспорту, то під 
Москвою взимку 1941-42 рр. він втратив значну 
кількість техніки, особливо трофейної. Тому німці 
вимушені були все більше надій покладати на 
гужовий транспорт, до того ще й створювати нові 
кавалерійські дивізії для підвищення мобільності 
своїх військ. А Червона армія скорочувала кіль-
кість кавалерії, натомість значно розширювала 
свої механізовані війська – завдяки надходженню 
автотранспорту від союзників.Виграш у швидкості 
дозволяє перемагати.

Виробництво пороху 
потрапило до німців

В історії ленд-лізу є одна сторінка, ще до кінця 
не оцінена істориками. На початку війни проти СРСР 
гітлерівці захопили міста, де знаходилося виробни-
цтво пороху і вибухових речовин, а без них воювати 
неможливо. Західні союзники негайно почали ком-
пенсувати ці втрати. Пороху від них СРСР отримав 
127 тис. т, вибухівки (динаміту, тротилу, толуолу) 
– понад 345 тис. т. Постачалися і споряджені боєпри-
паси – для тих видів озброєння, що поступали в СРСР. 
Зокрема, снаряди для зеніток. А радянську систему 
протиповітряної оборони необхідно було терміново 
зміцнювати. Значно підвищили її ефективність 445 
радіолокаторів, поставлених по ленд-лізу. 

Із демонтованих 32850 підприємств 
запрацювали тільки 1500 

Ворожа авіація з особливою запеклістю завда-
вала ударів по залізничних вузлах, намагаючись 
паралізувати постачання радянських військ всім 
необхідним. Щоби подолати залізничну кризу, що 
неминуче назрівала, союзники спрямували в СРСР 
близько 2 тис. локомотивів, понад 11 тис. вагонів 
і багато рейок. Радянські залізниці працювали з 
величезним навантаженням. Адже їм довелося 
перевозити не лише війська та військові матеріали, 
але й евакуйоване населення і значну кількість 
матеріальних цінностей, врятованих від захоплення 
противником. Всього було демонтовано і зруйнова-
но 32 850 підприємств, з них вдалося запустити на 
Уралі, у Сибіру і Середній Азії лише півтори тисячі. 
Дуже багато станків було розкомплектовано й не під-
лягало відновленню, чимало втрачено від ворожих 
бомбардувань. Щоб компенсувати втрати, західні 

союзники завезли в СРСР нові станки та обладнання, 
які дозволили розширювати виробництво бойової 
техніки. Треба згадати ще одну маловідому сторінку.

Всі радянські підприємства, які виробляли 
оптичні прилади для армії, концентрувалися на за-
ході країни. Їх довелося евакуювати і на деякий час 
припинилося виробництво прицілів для артилерії, 
авіації тощо. Ситуацію врятували поставки союзни-
ків. Інакше радянська військова техніка була б не-
боєздатною. Коли відновилося власне виробництво, 
ситуація покращилася.

Гудзики з зіркою і 
написом Детройт

Нарешті – найвідоміше. Для більшості радян-
ських людей ленд-ліз уособлювали консервні банки 
з американською тушонкою, ковбасою, а також 
яєчний порошок і сухе молоко. Продовольства поста-
чалося багато, що дозволяло не лише компенсувати 
дефіцит білків у раціоні радянських солдатів, але й 
підгодовувати частину мирного населення. Адже 
м’яса і молока в країні не вистачало: з евакуйованих 
15-16 мільйонів голів рогатої худоби вдалося зберег-
ти лише 4-5 млн. Багато завозилося і тваринних жирів 
– більше, ніж вироблялося тоді в СРСР. Відчувався в 
країні й дефіцит зерна, його частково компенсували 
поставки насіннєвої пшениці з Канади.

Допомогли союзники одягти та взути червоно-
армійців. Від них надійшло майже 15,5 млн. пар 
армійських черевиків, 69 млн. квадратних метрів 
вовняних тканин, близько 40 тис. тонн шкіри і майже 
258 млн. ґудзиків. Дотепер збереглися солдатські 
ґудзики із п’ятикутною зіркою на лицьовому боці і на-
писом «Детройт» англійською мовою на зворотному.

Маршрути поставок: 
небезпечні – найкоротші 

Всього поставленого і не перелічити. Надходило 
воно декількома маршрутами. Найкоротшим був 
морський з британських портів до Мурманська. Але 
тут на каравани суден чекали німецькі підводні човни 
та авіація, тому втрати були великими, до 15 % усіх 
вантажів. Значно безпечнішим виявився тихоокеан-
ський шлях з американських портів до Владивостока, 
проте він був найдовшим. Швидше вантажі достав-
лялися південним шляхом, через Іран. Територію 
цієї країни у серпні 1941 р. окупували радянські та 
британські війська. На півдні Ірану збудовано заводи, 
куди через морські порти поступали комплектуючі 
частини, з яких збиралися американські автомобілі 
та літаки, що спрямовувалися в СРСР. Американські 
літаки повітрям також перекидалися з Аляски на 
Чукотку і далі, через Сибір та Урал, до Європейської 
частини СРСР. Всюди були втрати.

Загалом СРСР отримав по ленд-лізу продукції на  
$11, 3 млрд. – за сучасними цінами це складає майже 
139 млрд. доларів США. Росія, як правонаступниця 
СРСР, до кінця ще не розплатилася з американцями 
– чимало з поставленого довго використовувалося 
в Радянському Союзі. Не поспішали повертати 
американцям автомобілі: внутрішнім військам вони 
згодилися у боротьбі проти УПА та прибалтійських 
повстанців. На Півночі широко використовували 
американські тягачі, які легко долали бездоріжжя. 
Радянські льотчики доношували американські шкіря-
ні куртки ще у 50-х рр. Ленд-ліз зробив свою справу, 
без нього війна неминуче затяглася б і вартувала 
ще більших людських жертв і матеріальних втрат. 
А спільні дії союзників прискорили перемогу над 
страшним ворогом.

Ігор БУРКУТ, кандидат історичних наук

СОЮЗНИКИ: ЛЕНД-ЛІЗ
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.

Американський «студебекер» перевозив радянську артилерію
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Як розмовляють руки?

– Як описати мову жестів сло-
весно, скажімо, тим, хто не має й 
уявлення про неї?

– Існують різні способи описати 
мову жестів вербально. Найчастіше – 
це потрібно тим, хто вивчає цю мову. 
Перекладачі найчастіше користуються 
певними правилами запису жестів – 
конфігурація пальців, локалізація у 
просторі, наявність руху губ. Якщо 
детальніше про жести, то вони бувають 
дворучними та одноручними; про-

стими, які складаються з одного жесту 
та складними, що висловлюють одне 
поняття за допомогою поєднання кіль-
кох жестів. Сурдоперекладачі повинні 
також дуже добре артикулювати.   

Кожен жест має своєрідну конфігу-
рацію пальців, яким найчастіше відпо-
відають певні дактильні знаки– знаки 
пальцевої азбуки, що символічно повто-
рюють більшість літер абетки відповід-
ної мови, це алфавіт за яким формується 
жестова мова глухих. 

Локалізація жестів у просторі буває 
різною. Їх не виконують надто низько й 
дуже високо над головою, але не розво-
дять руки надто широко в боки. Умовно 
можна виділити такі локалізації: над 
головою – небо; біля лоба – хлопчик, 
літо; біля ока – дивитися, плакати; біля 
щоки – бабуся; біля губ – тиша, їжа; біля 
підборіддя – жінка, подобається, горіх; 
біля шиї – нахаба, голос; біля правої 
чи лівої частини грудей – самостійно, 
сумніваюся; біля правого чи лівого боку 
попереку (директор, імітуючи зв’язку 
ключів). 

Рухи обох рук можуть бути синх-
ронними, дзеркальними чи можуть 
рухатися поперемінно. Рухи пальцями 
є дуже різноманітні.

–  Анно Миколаївно, як на мене, 
доволі складно пояснювати людям 
різні жести. Як би Ви пояснили, як 
варто показати, наприклад, діти, 
Всесвіт, інтернет?   

–  Жест «дитина» є одноручним. 
Щоб показати дитину варто показати 
ріст – великий, середній, малий. Жест 
«Всесвіт» показуємо двома руками 
земну кулю, жест «інтернет» показують 
двома руками екран і різні переплетен-
ня – мережу. 

–  Для будь-якої мови характерні 
синоніми. Мова жестів не виняток?

–  Слів, що виражаються декількома 
жестами є чимало, але всеж таки, це 
доволі бідна мова. Перевагу тому чи 
іншому жесту люди віддають залежно 
від ситуації та відтінку значення самого 
слова. Наприклад, є два жести на позна-
чення слів – останній, любов, історія. У 
різних регіонах існують свої жести чи 
певні варіанти жестів на позначення од-

ного й того ж слова. Це можна порівняти 
зі сленгом чи діалектизмами.

Всього у світі 116 жестових 
мов, у той час як словесних на-
багато більше – біля 1900. 

–  Пані Анно, чи розрізняють 
українську та російську жестові 
мови?

–  Українська жестова мова від-
мінна від російської, хоча в обох мовах 
безліч спільних жестів. У кожній країні 
існує своя мова, в тому числі і жестова. 
Та люди з відсутністю слуху з різних 
країн дуже швидко, якщо не миттєво, 
вивчають мову одне одного і за декілька 
тижнів вільно спілкуються.    

–  Чи є мова жестів інтернаці-
ональною, чи розуміють її люди 
інших країн?

–  Існує міжнародна жестова мова, 
її ще називають «жестуно». Та не всім 
глухим вона відома. Щоби цю мову 
знати її треба вивчати, а знають її лише 
ті, які з нею працюють. Для прикладу, 
румунська та американська жестові 
мови дуже різняться від слов’янських і 
я їх не розумію. Скажімо на святкуван-
ні 70-річчя Українського товариства 
глухих промову президента Всесвіт-
ньої федерації глухих Марка Йокінена, 
який говорив міжнародною жестовою 
мовою, перекладали українською 
жестовою мовою.

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Мова жестів (сурдо) є засобом комунікації для 
людей із вадами слуху та порушеннями мовного 
апарату. Проте цікава вона і звичайним людям, усім 
тим, хто бажає пізнати окремий, дуже цікавий та 
різноманітний світ, ба, навіть, побачити речі «іншими 
очима». Я спробувала поринути у цю нову для мене 
атмосферу. Допомогла в цьому Анна ЯРКОВА, фахівець 
зі слуху та сурдоперекладу.

Буковинські співаки підкорили «Золотий тік»

 Цьогоріч Всеукраїнський пісен-
ний фестиваль «Золотий тік» був уже 
дев’ятнадцятим. Щороку фестиваль 
проводиться у Калуші, але цьогоріч 
«гуляли».

–  Пісенний конкурс тривав два 
дні, – із захопленням розповідає Марія 
ЛОБУРАК.– Перший день був кон-
курсним, а на другий відбувся га-
ла-концерт. Хоча конкурсний день 
закінчився опівночі та ми цього не від-
чули, бо насолоджувалися мелодикою 
української пісні. На фестивалі були 
дуже потужні вокалісти, а їхні голоси 
– це просто диво. 

Фестиваль розрахований на 6 
категорій: наймолодша  – з 8 до 10 
років, найстарша – з 17 до 30 та ка-
тегорія, яка презентувала три во-
кально-інструментальні ансамблі. 
Цьогоріч гурти вперше включили в 
програму.

 Конкурс зібрав чимало співаків 
з усіх куточків України – це виконав-
ці з Вінниці, Донецька, Луганська, 
Хмельницька, – продовжує Марія 
Миколаївна. 

–  Фестиваль привертає увагу тим, 
що тяжіє до україномовності. В Укра-
їні і так вистачає проблем, а тут ще й 
тиск на мову, на українську пісню. А 
на музичних каналах немає жодної 
української пісні, а якщо і є – то просто 
некрасиві слова без змісту. Тому ми 
виховуємо наших дітей на тих піснях 
на яких виховувалися самі. Це пісні 
про наш край, про нашу природу, про 
Батьківщину, любов до батьків тощо.

Наша мета – це популяриза-
ція української пісні. Ми укра-
їнці – і наша пісня українська. 

На конкурс ми привезли двох ви-
хованців і вони обидвоє успішно висту-
пили. Насті пощастило, що вона була 
у молодшій віковій категорії, швидко 
«відстрілялася» і пішла відпочивати. 
У другій категорії виступав наш Стас, 
який і посів призове місце.   

Остаточні результати журі оголо-
сить 24 серпня на День Незалежності. 
А весь цей час ще проводитиметься 
sms-голосування. 

– Для Стаса – це не перший кон-
курс, – каже п. Марія. – Він у нас уже 
«битий боєць». Стас із подібних кон-
курсів привозив і гран-прі, і перші, і 
другі, і треті премії. Він об’їздив майже 
всю Україну. Йому всього 11 років, але 
він має дуже потужний голос. 

А от Настя – дебютантка. Це її пер-
ший конкурс такого рівня. Але незва-
жаючи на це, вона продемонструвала 
себе як справжня співачка: впевнено 
вийшла на сцену, впевнено заспівала і 
навіть поспілкувалася із членами журі. 

Хоча Настя ще досить мало часу 
займається у нас у студії, але вже всти-

гла записати декілька пісень  студії, і 
зняти кліп на пісню «Дівчинка-біля-
ва». Цю пісню спеціально для Насті 
написали Олег Харітонов і Валерія 
Сєрова –композитор і поетеса з Киє-
ва. Це дуже відомі люди, вони пишуть 

музику і тексти для Таїсії Повалій та 
Миколи Баскова.

А 12 серпня із нашими юними та-
лантами ми їдемо на фестиваль до 
Одеси на «Лазурний Берег». 

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»          

Настя та Стас – дипломантка та лауреат конкурсу

Геніальний художник зберігає 
свої картини… за шафою

На відкриття виставки зібралося 
чимало друзів, колег митця, поціно-
вувачів його творчості – виставкова 
зала художнього музею ледь умістила 
всіх охочих долучитися до мистецької 
імпрези.

Колекція робіт дуже достойна і 
відтворює різні етапи розвитку мис-
тецької особистості Ореста Криво-
ручка, – говорить завідувач відділу 
образотворчого мистецтва Черні-
вецького обласного художнього 
музею Олена ГУЖВА. – Ми просто не 
могли не показати її, бо ж деякі робити 
Ореста Івановича є тільки у нас.

Зокрема, тільки в художньому 
музеї можна побачити полотна Ореста 
Криворучка раннього періоду – періо-

ду його становлення як митця, худож-
ника, графіка – коли він тільки заявив 
про себе. Це роботи 70-их років, які 
мистецтвознавці називають своє-
рідною «візитівкою буковинського 
мистецтва», 80-90-их років та вже ХХІ 
століття. Представлені роботи у різних 
жанрах, техніках, в яких працював і 
працює Орест Іванович. Він успішно 
реалізує себе як графік і живописець 
– на виставці є і станкова графіка, і 
екслібриси, і живопис, і друкована 
графіка, і мала пластика.

Екслібриси – те, що вдається ху-
дожникові чи не найкраще. Цією тех-
нікою він захопився у 80-их роках. З 
того часу, виробив свої власні, відмінні 
особливості роботи в екслібрисі – ба-

гату на колір техніку глибокого друку 
«інкорель». Тематика екслібрисів 
Криворучка – історія нашого краю, ар-
хітектурні набутки. Він – буковинець. І 
це повновимірно втілюється в його ро-
ботах. Також художник пише історію та 
етапи розвитку держави, серед робіт 
є індустріально спрямовані: пейзажі, 
портрети робітників, будівельників. 
Для його картин характерні лаконізм, 
продумана мистецька концепція. 

– Для цієї експозиції я відібрав 
найкращі роботи, які зберігаються у 
фондах художнього музею. Більшість 
із них упродовж років я дарував му-
зею, частина – були закуплені. Так 
і назбиралася ціла колекція, – каже 
заслужений художник України 
Орест КРИВОРУЧКО.

Точну кількість своїх робіт Оресту 
Криворучку назвати складно – на-
стільки їх багато. Перевести мистецтво 
в циферію вдається тільки частково: 
587 екслібрисів, а ще ж є мала графіка, 
більше 50 книжок, які оформив май-
стер, театральні плакати, етикетки, 

які робив колись на замовлення... Зна-
чну кількість робіт Орест Криворучко 
зберігає вдома.

– Місця небагато, тому я поскладав 
їх: які за шафою, які під диваном, які на 
стелажі… Вже й нема куди розкладати, 
– ділиться митець. – Щось дарую, щось 
купують – так з’являється ще трохи 
місця для інших робіт.

Вже зараз художник готується 
до обласної виставки, яку буде пре-
зентовано до Дня Незалежності, та 

завершує писати ще одну роботу – ак-
варель «Чернівецький мотив». Каже, 
що найбільше надихається природою 
та архітектурою, бо ж і буковинська 
природа, і архітектурні пам’ятки Чер-
нівців не можуть не надихати.

Орест Криворучко – за-
служений художник України, 
лауреат обласної літературно-
мистецької премії ім. С. Вороб-
кевича. Вражає діапазон його 
творчих пошуків: від оригі-
нальних живописних робіт – до 
малої графіки. Працює в різних 
видах живопису (в різних тех-
ніках і стилях, має свій почерк) 
і графіки (станкова графіка, 
прикладна графіка, плакат, 
книжкова графіка, екслібрис, 
мала друкована графіка, по-
штова графіка, геральдика і 
фалеристика, експеримен-
тальна унікальна графіка, ак-
варель).

Любов НЕЧИПОРУК, «Версії»

На персональній виставці Ореста Криворучка в 
обласному художньому музеї представлено частину 
музейної колекції його картин. Виставка присвячена 
70-річному ювілею художника і складається з 54 
живописних полотен, графіки та екслібрисів, і діятиме до 6 
серпня.

Етнофестиваль «Дністер-фест 2012» відбувся у Новодністров-
ську минулими вихідними. Його провели на міському пляжі. Усі 
бажаючі мали змогу відвідати майстер-клас із гончарства, який 
провів заслужений працівник культури України Іван Гончар.

Разом із розважальною програмою на міському пляжі розгорну-
лися і пейнтбольні бої. Ввечері відвідувачі відірвались на етнодис-
котеці, розважали їх Павло Табаков, «Гуцул Каліпсо» та «Стелсі».

У Чернівцях поряд з людьми мирно 
співіснують хижаки

Жителі вулиці Руської декілька ро-
ків поспіль засинають і прокидаються 
під крик боривітрів, які вивели тут не 
одне покоління пташенят на технічних 
поверхах багатоповерхівок. Збитків 
цей птах місцевому населенню 
не завдає, радше навпаки. 
Це надзвичайно корисний 
сокіл – він полює переважно 
на мишоподібних гризунів, 
харчується і своїх пташенят 
вигодовує мишами, полів-
ками, так само може ловити 
великих комах, в тому числі і 
шкідливих, зокрема всім відому 
сарану, великих коників.

В народі ці птахи відомі як ден-
ні хижі птахи, а у природі 

боривітри утворюють дві популяції 
– природна і урбанізована, або си-
нантропна. Розмір цих представників 
сімей- ства соколиних порівняно 

невеликий, довжина 
дорослої особини 

досягає 40 см. 
Боривітри, 

які гніз-

дяться у природних умовах, є переліт-
ними, вони практично у нас не зимують. 
Ті ж, які оселяються у містах, зустріча-
ються фактично протягом усього року. 
Живуть такі птахи колоніями по 5-10 
пар, самі гнізда не будують – якщо птах 
живе серед дикої природи, він займає 
гнізда інших пернатих, у місті ж йому 
вистачає невеликого заглиблення на 
горищах багатоповерхівок.

фотофактВ огорожі ЧНУ знайшли замуровані ворота
Студенти архітектурного факуль-

тету ЧНУ розпочали реставраційні 
роботи огорожі колишньої резиденції 
Буковинських митрополитів. Нині ця 
огорожа перебуває у досить поганому 
стані. В першу чергу було проведено 
осушення стін, адже через відсутність 
дренажу волога руйнувала кладку. 
Також реставратори зробили і дренаж 
території. Тепер ведуться штукатурні 
роботи. В процесі реставрації була ви-
явлена досить цікава деталь: у деяких 
секціях огорожі цегла утворює арочні 
сплетіння. Тож складається враження, 
що в цих місцях колись були проходи, 
які згодом замурували.

Двоє учасників вокальної студії Будинку 
Культури Творчої Молоді «Автограф» взяли участь 
у всеукраїнському пісенному фестивалі «Золотий 
тік-2012», який проходив нещодавно у Бурштині. 
Діти – вихованці Марії Лобурак, заслуженої артистки 
України.  Анастасія Подлєсна стала дипломантом 
молодшої категорії, а Станіслав Семенюк виборов 
призове місце, яке буде оголошено у серпні.

ДОВІДКА
Вперше у місті Галич позивні молодіжного фестивалю сучасної 

естрадної пісні «Золотий тік» прозвучали у 1991 році на честь прого-
лошення незалежності України. Це був перший український пісенний 
форум, який одразу привернув до себе увагу шанувальників естрад-
ного мистецтва. Свого часу його переможцями були Тіна Кароль, Міка 
Ньютон, Віктор Грибик, Оксана Романюк – низка виконавців, які й 
сьогодні продовжують працювати на українській естраді.

Анна Миколаївна з онуком
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   УТ-1
ТРК \»Ера\».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Формула кохання. А. Джи-
гарханян, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Формула кохання. А. Джи-
гарханян, ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.20,15.15,16.05,19.00 
Погода.
09.25 Д/ф \»Фiзика на тлi джазу\». 
Фiльм 3. \»Трiумф\».
09.55 \»Легко бути жiнкою\».
11.00 \»Вiра. Надiя. Любов\».
12.00,21.20 Дiловий свiт.
12.25 \»Надвечiр`я\».
12.55 Околиця.
13.20 Х/ф \»Слово для захисту\».
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Наша пiсня.
16.10 Формула кохання. Михайло 
Шуфутинський.
16.55 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
18.40 Шляхами України.
19.10 Формула кохання. Володи-
мир Винокур.
20.00 Зiрки гумору.
21.25,23.00 Бенефiс Є. Шифрина 
\»25 рокiв на сценi\».
22.55 Трiйка, Кено, Секунда удачi.
ТРК \»Ера\».
00.30 Погода.
00.35 Це було недавно, це було 
давно. М. Жванецький.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.40 Хiт-парад \»Нацiональна 
двадцятка\».
02.55 Х/ф \»Слово для захисту\».
04.30 Д/ф \»Фiзика на тлi джазу\». 
Фiльм 3. \»Трiумф\».
05.00 Книга.ua.
05.20 Околиця.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,16.15 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
09.05,03.25 Т/с «Парижани».
10.05 «Їхнi звичаї».
10.50 «Цiлковите перевтiлення 
3».
11.45 «Я люблю Україну 3».
13.00 «Десять крокiв до кохання 
2».
14.10,15.10,04.10,05.00 Т/с «Ме-

тод Лаврової».
17.20 «Не бреши менi».
18.30 «Сiмейнi мелодрами».
20.15 Бойовик «Чужий проти 
хижака». (2).
22.10 Бойовик «Чужий проти 
хижака 2». (2).
00.10 Бойовик «Чужi на районi». 
(3).
01.50 Драма «Пекло». (2).

   IНТЕР
05.10 М/с «Вiнкс».
06.30,07.10 Ранок з Iнтером.
07.00 «Новини».
07.30 Спорт у Подробицях.
07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 
Новини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара 
2».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Т/с «Судмедексперти».
13.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Чокнута».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Х/ф «Бомж».
00.35 «Подробицi» - «Час».
01.00 Д/ф «Єдиний хто вижив».
01.45 Д/ф «Гнiв Божий».
02.30 Д/ф «Андрiй Краско. Не 
схожий на артиста».
03.20 Д/ф «Жадiбнiсть».

   ICTV
05.05 Служба розшуку дiтей.
05.10,06.20,01.25,02.45 Погода.
05.15,02.15 Факти.
05.30 Свiтанок.
06.15,07.35 Дiловi факти.
06.25,09.25,12.55,19.25,01.20 
Спорт.
06 .30 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
06.50 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Стоп-10.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30 Надзвичайнi новини.
10.35,16.30 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.05,20.15 Т/с «Морськi дия-
воли».
1 5 . 2 0  Т / с  « П р о к ур о р с ь к а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
21.15 Х/ф «Оперативна роз-
робка 2».
00.45 Зоряний тест-драйв.
01.30 Т/с «Алькатрас».
02.50 Т/с «Дружини футболiстiв 

5».
03.35 ПроЦiкаве.
04.10 Мiранок.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,22.40,00.00 «Київ-
ський час».
06.45,08.25,18.50,23.35,00.30,03.
25,04.25 «Час спорту».
06.50,08.40,23.45,00.40,02.55,03.
35,04.35 «Огляд преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,20.00,21.00,23.00,03.
00,05.00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.
15,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,1
3.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.
55,23.50,00.35,02.50,03.30,04.3
0 «Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20 «5 елемент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,2
1.10,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки 
дня».
15.15 «Сканер».
16.15 «Лiсовий патруль».
17.25,04.40 «Не перший погляд».
18.10 «Вiкно в Європу».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Акцент».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».
03.40 «Життя цiкаве».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 
Теми дня
6.25, 8.05, 9.45, 17.15, 21.55, 
23.55, 3.55 Погода
6.30, 8.10, 9.50, 17.20, 22.00, 0.00, 
4.00 Погода на курортах
6.35, 8.15, 9.55, 13.50 Гороскоп
6.45, 14.45, 17.00, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 9.35, 12.00, 13.45, 22.20, 
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
8.30, 15.00 Т/С «Руда» 
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 
Панно Кохання
14.00, 2.50 АЛЬБЕРТЕНШТЕЙН
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.55, 16.55, 17.25, 22.05, 0.05, 
4.05 Гороскоп
16.00, 4.10 Привітай
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

   * «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25,15.00 «Малятко»
07.45, 12.00, 14.50, 16.55,19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»

07 .50 ,  08 .55 ,13 .10 ,  15 .55 , 
19.20,21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25,21.55 «Афіша»
08.00, 16.00Т/с «Вода – лінія 
життя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Профілактика 
12.10, 19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 «Золота колекція кінемато-
графа» 
16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10 Х/ф «Дублер» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.50 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00 Т/с «Слiд».
09.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.10,05.20 Т/с «Висяки 2».
12.10 «Хай говорять. Фiлiп 
Кiркоров: усе можуть королi».
15.35,03.10 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.55 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
21.00 Т/с «Iнтерни».
23.10 Х/ф «Принцеса спецiй».
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (2).
01.50 Х/ф «Козирнi тузи 2: Бал 
смертi». (2).
04.35 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\\\фільм «Світ 
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30,14.30, 20.30, 22.25, 
03.00, 05.30 «Телемеридіани»
10.25 «Будьте здорові»
11.20 «Буковинчики-веселин-
чики»
11.46 «Ретро платівка»
12.00, 01.30 Д/фільм «Мальовни-
ча планета»
13.20 «Експромт»
13.50, 16.20 М/фільм
14.00 «Роздуми про сокровенне» 
15.00, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Красен світ» 
17.30, 02.40 «Палітра»

18.00 «Толока»
19.30 «Пам’ять»
20.00 «Моє рідне село»
20.45 «Вечірня казка»
21.00 «Будьте здорові»
21.55 «Служба розшуку дітей»
04.00 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.
07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми».
10.55 Т/с «Беверлi Хiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.10 Богиня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.15,19.25 Даєш молодь!
13.40,16.30 Одна за всiх.
14.05 Т/с «Маргоша».
16.00,22.25 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто в домi господар?»
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.20 УТЕТа тато!
19.00,00.55 Бардак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дурнєв+1.
01.45 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.20 «Уроки тiтоньки Сови».
06.55 Х/ф «Якось двадцять рокiв 
по тому».
08.30,19.00,02.30,04.55 «Свiдок».
09.00 Т/с «Москва. Центральний 
округ».
11.05 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30 Т/с «Лiтєйний».
15.30 Х/ф «Фанат».
17.15 Х/ф «Фанат 2».
19.30 Т/с «1942».
23.30 Х/ф «Вiдступники». (2).
03.00 «Речовий доказ».
03.55 «Агенти впливу».
05.25 «Правда життя».

   СТБ
04.30 Х/ф «Золоте теля».
07.05 Х/ф «Небезпечно для жит-
тя».
09.00 «Зваженi i щасливi».
17.40,22.00 «Вiкна-новини».
17.50 «Правила життя. М`ясний 
вирок».
18.55 «Правила життя. Рибний 
день».

20.00 «Росiйськi сенсацiї. Зiрки 
в ударi».
21.00 «Росiйськi сенсацiї. Жерт-
вопринесення».
22.25 Х/ф «Жiноча робота з ризи-
ком для життя».
01.10 «Вiкна-спорт».
01.20 Х/ф «Дружина за контр-
актом».
03.00 Х/ф «Старий знайомий».
04.20 Х/ф «Зимова вишня».

   НОВИЙ КАНАЛ
04.50 Т/с «Останнiй акорд».
05.40 Служба розшуку дiтей.
05.45,06.25 Kids` Time.
05.50 М/с «Новi пригоди мисливцiв 
за привидами».
06.30 Т/с «Буремний шлях».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,23.55 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.55 Т/с «Молодята».
10.20 Т/с «Татусевi доньки».
13.55 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,23.50 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.55 Х/ф «Машина часу».
22.45 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.00 Т/с «Загубленi». (2).
00.55 Т/с «Серцеїдки».
02.35 Т/с «Грань». (2).
04.00 Зона ночi. Культура.
04.05 Життя в обiймах квiтiв.
04.15 Сонячна людина.
04.25,04.40 Зона ночi.
04.30 Благославляю i молюся.
04.35 Митрополит Дмитро Мо-
гила.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштей-
ни».
08.35 М/ф.
09.15 «Халi Галi».
10.00,14.00 Т/с «Сваха».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00,00.20 Т/с «Закрита школа».
16.00 «Вдягни мене, якщо змо-
жеш».
17.00 «Таємницi долi».
19.00 «Розкiшне життя».
20.00 «КВН».
22.40 «Жiноча лiга».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогос-
подарки». (2).
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

   УТ-1
ТРК \»Ера\».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,07.00,08.00 Новини.
06.10,07.05,08.05 Спорт.
06.15,07.10,08.10 Погода.
06.20 Вiд першої особи.
07.15 М/ф.
07.30 Ера бiзнесу.
07.40 Формула кохання. С. 
Свiтлична, ч. 1.
08.15 Кориснi поради.
08.35 Формула кохання. С. 
Свiтлична, ч. 2.
УТ-1.
09.00,21.00 Пiдсумки дня.
09.20,12.20,15.15,16.55 Погода.
09.25 Книга.ua.
09.45 \»Легко бути жiнкою\».
11.00 Здоров`я.
12.00,18.35,21.20 Дiловий свiт.
12.25 Аудiєнцiя. Країни вiд А до Я.
12.50 Крок до зiрок. Євробачення.
13.30 Х/ф \»Викуп\».
15.00 Euronews.
15.05 Дiловий свiт. Агросектор.
15.20 Жарт у подарунок з М. 
Галкiним та А. Федотовим.
15.40,17.00 Ми - патрiоти.
18.20 Новини.
18.55 М. Поплавський. \»Шоу про-
довжується\».
21.30 Жарт з братами Понома-
ренками.
22.00,22.55 Мiсце зустрiчi.
22.50 Трiйка, Кено, Максима.

ТРК \»Ера\».
23.30 Пiдсумки.
23.40 Спорт.
23.45 Погода.
23.50 Вiд першої особи.
00.10 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Новини.
01.35 ТелеАкадемiя.
01.50 Х/ф \»Викуп\».
03.10 Пiсня об`єднує нас.
04.55 Здоров`я.
05.50 Дiловий свiт. Агросектор.

    «1+1»
06.25 «Служба Розшуку Дiтей».
06.30,19.30 «ТСН».
07.30 М/с «Тiмон i Пумба».
08.00,16.10 Т/с «Щоденник лiкаря 
Зайцевої».
09.05,04.00 Т/с «Парижани».
10.05,03.40 «Їхнi звичаї».
11.10 «Цiлковите перевтiлення 3».
12.05 Комедiя «Трiшки пекла в 
раю».
14.05,15.05,04.45,05.35 Т/с «Метод 
Лаврової».
17.15 «Не бреши менi».
18.25 «Сiмейнi мелодрами».
20.15 «Я люблю Україну 3».
21.30 «Десять крокiв до кохання 2».
22.40 «Чотири весiлля».

00.05 Бойовик «Великi грошi». (2).
02.05 Х/ф «Мисливцi за хмара-
ми». (2).

   IНТЕР
05.05 М/с «Вiнкс».
06.30 Ранок з Iнтером.
07.00 «Новини».
07.10,07.35,08.10,08.35 «Ранок з 
Iнтером».
07.30 Спорт у Подробицях.
08.00,08.30,09.00,12.00,18.00 Но-
вини.
09.10 Т/с «Повернення Мухтара».
11.00 Т/с «Сьомiн».
12.15 Т/с «Судмедексперти».
13.10 Д/с «Слiдство вели...» з Л. 
Каневським».
14.05 «Сiмейний суд».
15.05 «Судовi справи».
16.00 Т/с «Чокнута».
18.10 Т/с «Кровиночка».
19.05 «Про життя».
20.00 «Подробицi».
20.25 «Спорт у Подробицях».
20.30 Т/с «Жiночий лiкар».
22.25 Х/ф «Сильна слабка жiнка». 
(2).
00.20 Х/ф «Приватний курорт». (2).
01.55 «Подробицi» - «Час».
02.20 Д/ф «У пащi акули».
03.05 «Телевiзiйна Служба Роз-
шуку дiтей».
03.10 Д/ф «Жадiбнiсть».

   ICTV
05.15,06.25,01.50,03.10 Погода.
05.20,02.40 Факти.
05.35,04.25 Свiтанок.
06.20,07.35 Дiловi факти.
06.30,09.25,12.55,19.25,00.50 
Спорт.
06 .35 ,13 .00  Анекдоти  по -
українськи.
06.55 Т/с «Леся+Рома».
07.45 Максимум в Українi.
08.45 Факти. Ранок.
09.30,19.30,00.55 Надзвичайнi 
новини.
10.35,16.30 Т/с «Далекобiйники».
12.45 Факти. День.
13.05,20.15 Т/с «Морськi дияволи».
1 5 . 2 0  Т / с  « П р о к ур о р с ь к а 
перевiрка».
18.45 Факти. Вечiр.
22.30 Факти. Пiдсумок дня.
22.45 Х/ф «Оперативна розробка».
01.55 Т/с «Алькатрас».
03.15 Т/с «Дружини футболiстiв 5».
04.05 ПроЦiкаве.

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

07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,20.00,21.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10,08.15,22.25,23.20,00.15,03.1
5,04.15 «Бiзнес-час».
07.20 «Автопiлот-новини».
07.30 «Ранок iз зiркою».
07.55,08.35 «Трансмiсiя-новини».
08.30,08.50,09.15,10.10,12.55,13
.10,14.15,17.20,17.50,22.35,22.5
5,23.50,00.35,02.50,03.30,04.30 
«Погода».
09.10,19.20 «Iнвест-час».
09.20,13.20,14.20,15.15 «5 еле-
мент».
10.30,11.10,12.15,19.30,20.10,21.1
0,01.00,05.15 «Час. Пiдсумки дня».
16.15 «Кiно з Янiною Соколовою».
17.25,04.40 «Сканер».
18.15,03.40 «Лiсовий патруль».
21.40,04.00 «Час-Тайм».
22.00,02.30 «Енергонагляд».
23.25,00.25,03.20,04.20 «Crime 
news».

   ТВА
6.00, 7.40, 21.30, 23.30, 3.30 Теми 
дня
6.25, 8.05, 8.45, 17.15, 21.55, 23.55, 
3.55 Погода
6.30, 8.10, 8.50, 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, 14.40, 5.00 Про казки
7.10 Ранок надії
8.20, 12.00, 13.45, 15.55, 22.20, 
23.20, 0.30, 1.00 Познайомимось?
12.05, 19.30, 20.05, 0.35, 1.05 Пан-
но Кохання
14.00, 2.50 Анатомія культури
14.55, 20.00, 0.10 Твоє здоров’я
15.00 Т/С «Руда» 
16.00, 4.10 Привітай
17.00 Про казки «Ліга супер зло-
діїв» 
22.30, 2.10 Т/С «Слідкуй за мною» 

   * «ЧЕРНІВЦІ»
07.00,08.25, 15.00 «Малятко»
07.20,09.50, 14.50, 16.55, 19.30, 
01.20 «Парад планет»
07.30, 19.00, 21.30, 00.00 «Черні-
вецький репортер»
07.50,08.55,13.10,15.55,19.20, 
21.50, 00.20 «Погода»
07.55, 19.25, 21.55 «Афіша»
08.00, 16.00Т/с «Вода – лінія жит-
тя» 
08.40 «Веселі уроки»
09.00 Д/с «Чужі гріхи» (1)
10.00,19.40, 00.40 «Вулиця Свят-
кова, 1»
11.30, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
13.15 Кубок області з футболу. 
Фінал. «Банилів» – «Маяк» (В. 
Кучурів)

16.30 Д/с «Цей загадковий світ»
17.05 Т/с «Чужі гріхи» (1)
18.00 Т/с «Пантера» (1)
22.10  «Пряма відповідь»

   ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,17.00,19.00,03.30 Подiї.
07.10,17.10,19.15,03.45 Подiї 
Спорт.
07.15, 18.00 Т/с «Єфросинiя. Про-
довження».
08.25,13.00,21.00 Т/с «Слiд».
09.00, 23.00 Т/с «Подружжя».
10.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
11.10,05.15 Т/с «Висяки 2».
1 2 . 1 0  « Х а й  го во ря т ь .  Н е 
жалiючиживота свого».
15.35 Щиросердне зiзнання.
16.00 Федеральний суддя.
17.15,03.50 Критична точка.
19.20 «Говорить Україна».
20.00 Т/с «Катiна любов 2».
22.00 Т/с «Кримiнальна полiцiя».
00.00 Т/с «Мерсi» (2).
01.00 Т/с «Робота, що втекла» (2).
01.50 Х/ф «Козирнi тузи». (2).
04.30 «Хай говорять».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.30, 09.30, 17.00, 03.25 «Музич-
ний експрес»
07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Новини»
07.20, 10.20, 13.10, 16.10, 19.20, 
22.20, 00.00 «Погода»
07.30, 22.55 Д \\\\фільм «Світ 
мандрів»
08.00 «Ранок на Буковині»
09.00, 12.30, 14.30, 20.30, 03.10, 
05.30 «Телемеридіани»
10.25 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
10.55, 14.00 «Новини» (рум. мов.)
11.10 «Одвічні цінності» (рум. мов.)
11.40 «Зелений БУМ»
12.00 Д \\\\фільм «Наш світ»
13.20 «Буковинчики - веселинчики» 
13.50, 16.20 М/фільм
14.15 «Світ книги»
14.50, 00.10 «А музика звучить…»
16.30 «Країна талантів»
17.30 «Зорепад побажань» 
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
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»
01.30 Д \\\\фільм «Наш світ»
02.40 «Акценти»  
04.00 Х\\\\фільм

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15,23.30 Дом 2.

07.05,08.30 Мультик з Лунтиком.
07.35 Телепузики.
08.05 Байдикiвка.
09.00, 15.00 Т/с «Ранетки».
10.00 Т/с «Усi жiнки - вiдьми», 106 с.
10.55 Т/с «Беверлi Хiлз-90210. 
Нове поколiння».
11.45 Т/с «Н2О: просто додай 
води».
12.10,19.25 Богиня шопiнгу.
12.40 Твою маму!
13.15,19.55 Даєш молодь!
13.40,16.30 Одна за всiх.
14.05 Т/с «Маргоша».
16.00,22.25 Чортицi в спiдницях.
17.00 Т/с «Хто в домi господар?»
17.35 Т/с «Моя прекрасна няня».
18.35,01.20 УТЕТа тато!
19.00,00.55 Бардак.
20.35,22.00 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.00 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.00 Т/с «Таємний щоденник 
дiвчини за викликом» (3).
00.25 Дом 2. Спецвипуск.
01.45 До свiтанку.

   НТН
05.50 «Легенди карного розшуку».
06.20 «Уроки тiтоньки Сови».
06.55 Х/ф «Iнспектор ДАI».
08.30,19.00,23.30,01.50,04.50 
«Свiдок».
09.00 Т/с «Москва. Центральний 
округ».
11.05,21.45 Т/с «CSI: Маямi».
12.00 Т/с «Детективи».
12.30 «Кримiнальнi справи».
13.30,19.30 Т/с «Лiтєйний».
15.25 Х/ф «Росiя молода».
18.30 «Легенди карного розшуку». 
Сталiн. Прощання з Титаном.
22.40 Т/с «Кримiналiсти: мислити 
як злочинець». (2).
00.00 «Свiдок». Без коментарiв.
00.05 Х/ф «Тварюки з безоднi». (3).
02.20 «Речовий доказ».
03.35 «Агенти впливу».
05.20 «Правда життя».

   СТБ
05.15,01.55 Т/с «Комiсар Рекс».
06.40,18.10 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
07.40,23.55 «Паралельний свiт».
08.50 «Врятуйте нашу сiм`ю».
10.40 Х/ф «Жiноча робота з ризи-
ком для життя».
13.10 «Битва екстрасенсiв. Вiйна 
титанiв».
15.55 «Усе буде добре».
18.00,22.00 «Вiкна-новини».
19.10 Т/с «Карамель».
20.10 «Зоряне життя. Обережно - 
альфонси!»
21.10 «Зоряне життя. Кого хочуть 
холостяки».
22.40 «Зоряне життя. Зорянi 
весiлля».
01.00 Т/с «Доктор Хаус».

03.25 «Вiкна-спорт».
03.35 Х/ф «Зимова вишня».
04.25 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
04.55 Т/с «Останнiй акорд».
05.45,06.25 Kids` Time.
05.50 М/с «Новi пригоди мисливцiв 
за привидами».
06.30 Т/с «Буремний шлях».
07.30,19.00 Репортер.
07.40,09.00,19.20,00.00 Погода.
07.45 Т/с «Як сказав Джим».
09.05,15.55 Т/с «Молодята».
10.25 Т/с «Татусевi доньки».
14.00 М/с «Пригоди Джекi Чана».
14.50,15.50 Teen Time.
14.55 Т/с «Друзi».
16.55,19.55 Т/с «Не родись врод-
лива».
17.55 Т/с «Воронiни».
19.15,23.55 Спортрепортер.
19.25 Пiраньї.
20.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, або 
Всi чоловiки сво...» (2).
21.55 Кухня на двох.
22.55 Т/с «Щасливi разом». (2).
00.05 Служба розшуку дiтей.
00.10 Т/с «Загубленi». (2).
01.05 Т/с «Серцеїдки».
02.35 Т/с «Грань». (2).
03.20 Зона ночi. Культура.
03.25 Solo-Mea.
03.50,04.45 Зона ночi.
03.55 Подорож у втрачене минуле.
04.20 Мольфар.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.00 М/ф «Маленькi Ейнштейни».
08.35 М/ф.
09.15 «Халi Галi».
10.00,14.00 Т/с «Сваха».
11.00 «У пошуках пригод».
12.00,17.00 «Давай одружимося!»
13.00,18.00 «Звана вечеря».
15.00,00.20 Т/с «Закрита школа».
16.00,19.00 «Вдягни мене, якщо 
зможеш».
20.00 «Велика рiзниця».
22.00 «Три сестри».
23.00 «ШоуМонроу».
23.30 Т/с «Вiдчайдушнi домогоспо-
дарки». (2).
01.20 Т/с «Косяки». (2).
02.10 «Нiчне життя».

понеділокВерсії 20 липня п’ятницятеле

понеділок11 Версії 19 липня четвертеле

Версіїсоціальні

Ще 20 років тому пластиковий посуд і тара для нас була дивиною. У 
продуктових магазинах масло, сири та ковбаси загортали у папір, клали у 
сіточки-авоськи і несли додому.

Коли з’явилася пластикова тара, ми їй дуже зраділи. Бо не здогадувалися, 
якої шкоди може завдати. Недарма Європа від неї вже починає відмовлятися…

Пластикова тара дуже зручна у користуванні 
й це вже аксіома. Важко навіть уявити собі вихід 
на природу без неї.  

У розвинутих країнах давно зрозуміли 
шкоду цих полімерів і намагаються обмежити 
використання пластика як упаковки харчових 
продуктів. Для прикладу, в Європі та США вже 
практично не випускають пиво у пластикових 
пляшках. І усе частіше відмовляються від 
пластикових чашок для кави, переходячи на 
паперові. Навіть у нас, у Чернівцях, це вже 
можна спостерігати.

В Україні щорічно утворюється близь-
ко 50 млн. кубометрів твердих побутових 
відходів, 97% з яких викидаються, ви-
возяться на сміттєзвалища і полігони для 
захоронення. Із них пластикові пляшки і 
поліетиленові кульки складають близько 
70%. Не кажемо вже про забруднення 
пластиковими пляшками місць відпочин-
ку. Період розпаду пластику в природі 
400 років, поліетиленових пляшок – 10, 
поліетиленових кульків у водоймах – 20 
років.

Пластик сам по собі матеріал ніжний – на 
світлі тріскається, а від спеки плавиться. Тому 
для міцності у нього додають речовини-стабі-
лізатори, завдяки яким пластмаса міцнішає і ... 
токсичнішає.

– Намагайтеся не користуватися повторно 
пластиковими пляшками, не купуйте продукти 
на базарі у вживаних пластикових пляшках. І 
відмовтеся від користування пластиковою тарою 
хоча б удома, – застерігає Надія КУТИНІНА, в. 
о. заступника начальника Інспекції з питань 
захисту прав споживачів у Чернівецькій об-
ласті. – Я б взагалі рекомендувала відмовитися 
людям від споживання їжі та напоїв із пластикової 
тари. Якщо це не реально, то робіть це хоча б 
кілька разів на рік. 

Пані Надія наголошує, що одноразовим по-
судом слід користуватися тільки один раз.

Двічі користуватися одноразовим по-
судом не можна, бо з кожним повторним 
використанням він стає все токсичнішим.  

Надія Григорівна радить споживачам осо-
бливу увагу звертати на маркування посуду. Ска-
жімо, пластиковий посуд, що містить полістирол, 
не можна використовувати до гарячих страв. А 
алкоголь взагалі не можна пити із пластикової 
тари, бо елементи, що знаходяться у ній разом зі 
спиртним переходять до організму людини. 

Надзвичайно шкідливе як для навколиш-
нього середовища, так і для здоров’я людини 
спалювання пластикового сміття. У продуктах 
горіння містяться дуже небезпечні речовини – 
оксиди азоту, сірка, феноли, токсичні вуглеводи, 
канцерогенні діоксини, які можуть впливати на 
спадковість, не кажучи вже про сполуки свинцю, 
ртуті та інших важких металів. 

Забудьте про посуд 
із меламіну

Білі одноразові тарілочки, блюдця, судочки, 

чашечки, розписані красивими візерунками, ви-
готовлені з меламіну, дуже небезпечні. Основна 
небезпека цього красивого і дешевого посуду 
полягає в тому, що він містить отруту – формаль-
дегід. Він разом із їжею потрапляє в організм і 
негативно впливає на життєво важливі функції 
організму людини.

Для міцності меламінового посуду в нього 
можуть додавати азбест. А поєднання формаль-
дегіду й азбесту надзвичайно шкідливе: воно 
провокує утворення ракових клітин. 

Їжа в такому посуді стає небезпечною, осо-
бливо при нагріванні, коли в ній утворюються 
шкідливі речовини-канцерогени. Постійно розі-
гріваючи в такому посуді їжу, можна легко «ви-
ростити» ракову пухлину.

Вчені проводили цікаві дослідження на 
тваринах: одних годували протягом 2 місяців з 
фарфорового посуду, інших – з яскравого меламі-
нового пластику. В останніх спостерігалася зміна 
складу крові, характерна для новоутворень.

Картинки на цьому посуді, при зіткненні з 
їжею, можуть виділяти сполуки важких металів, 
перш за все свинець, який завдає відчутної шкоди 
людському організму. 

Адже нешкідливий барвник не можливо нане-
сти на меламін. Тому використовують для цього 
сполуки із важкими металами. 

Посуд з меламіну заборонений на 
території багатьох країн, у тому числі і 
в Росії. 

Такий одноразовий посуд потрапляє в Украї-
ну безконтрольно з Китаю, Йорданії, Туреччини, 
Ірану. Не завжди на продукцію, що містить мела-
мін наносять напис «melamin».

 За словами п. Кутиніної, пластик, що ви-
користовується в контакті з їжею і знаходиться 
в дитячому асортименті, обов’язково проходить 
експертизу на відповідність санітарно-гігієнічним 
нормам і тільки тоді сертифікується.

Якщо на посуді є напис – «для технічних 
цілей», зберігати в ньому продукти категорично 
заборонено. 

У пластмасових ємностях не можна 
зберігати кислі продукти, капусту, солити 
огірки та інші овочі. 

Якщо ж посуд немає жод-
ного маркування, його взага-
лі не варто використовувати. 
А це вже може бути повторна 
переробка, яка позначається трикутником:

Повторна переробка
Як відрізнити небезпечні пластикові 

пляшки від безпечних:
По-перше, ці пляшки будуть без маркування, 

по-друге, якщо ці вироби мають дефекти (дефор-
мування чи будь-які подряпини), то вони вже є 
небезпечними.

Огляньте дно. На денці безпечних пляшок 
виробник ставить знак – одиниця в трикутнику. 
Маєте сумніви щодо сумління виробника? Зробіть 
простий тест: натисніть на пляшку нігтем. На 
небезпечній тарі з’явиться білий шрам, а «пра-
вильна» пляшка буде гладкою.

Відмовлятися від пластикових виробів в Укра-
їні поки що ніхто не збирається. Тому нам самим 
потрібно дбати про своє здоров’я і здоров’я своїх 
близьких. Та якщо не можете жити без пластико-
вого посуду, то хоча б не годуйте з нього дітей та 
не пийте з нього горілку…   

Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Стежте за маркуванням
Для того, щоби спростити сортування 

пластику, було розроблено спеціальне між-
народне маркування – циклічний трикутник 
із цифрами всередині. Відповідно цифра 
вказує на тип пластику. Інколи замість циф-
ри або під трикутником одночасно можна 
знайти буквений код цього ж пластику:

• PET 
Поліетилентерфталат: пляш-

ки для газованих напоїв, води, со-
ків, молочних продуктів, рослинних 
олій, косметичної продукції та ін. 

• HDP 
Поліетилен високої щільності: фа-

сувальні пакети, мішки для сміття. 
• PVC 
Полівінілхлорид: будівельні та 

оздоблювальні матеріали, меблі, взут-
тя, медична продукція, пляшки для 
води, пакувальна та харчова плівка. 

• LDP 
Поліетилен низької щільності: пляш-

ки для миючих засобів, іграшки, труби. 
• PP 
Поліпропілен: медична про-

дукція, посуд для гарячих страв, 
пакувальна та харчова плівка. 

• PS 
Полістирол: одноразовий посуд для мо-

лочних продуктів, електроізоляційна плівка 
• Інші види пластику: багатошарова 

упаковка або комбінований пластик

Пластик чи здоров’я?
У Європі та США пиво з 
пластикових пляшок уже не п’ють    

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. Житловий будинок, загальною площею 73,10 кв.м. з належними будівлями і спорудами та земельна ділянка пл. 0,0894 га, що знаходяться за адресою: Чернівецька 
обл., Герцаївський район, с. Остриця, вул. Гагаріна, 17, є власністю боржника згідно рішення Герцаївського районного суду за № 2-159 від 17.03.2008 року і Державного акту на право 
власності на земельну ділянку серя ЯД 073787 виданого Герцаївським районним відділом земельних ресурсів 08.05.2005 року та реалізується в рахунок погашення заборгованості 
перед ЗАТ КБ «Приватбанк». Житловий будинок (літ. А-1) одноповерховий, матеріал стін - цегла, трикімнатний житловою площею 46,20 кв.м, кімнати площею 18,00 кв.м, 12,40 
кв.м та 15,80 кв.м. Належні будівлі та споруди: Літня кухня (літ. Б) цегляний, сарай (літ. В) цегляний , сарай (літ. Г) цегляний, вбиральня (літ. Д) цегляний, сарай (літ. Е) дерев’яний, 
сарай (літ. Ж) цегляний, сарай (літ. З) цегляний, криниця – 1 - бетон, огорожа – 2,3 - дерево, метал. Домоволодіння розташоване на земельній ділянці загальною площею 0,0894 га, 
кадастровий номер №7320784000:01:001:0758, цільове призначення - для індивідуального житлового будівництва, яка належить боржнику на праві приватної власності. Процент 
зносу відповідає значенню - технічний стан будівлі добрий. Відомості щодо обмеження на використання відсутні. Інші данні 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 30.07.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Герца, вул. Центральна, 4. Кінцевий термін реєстрації: 
30.07.2012 року о 10:00 год.

Лот № 2. Комплекс, загальною площею 4 532,80 кв.м., що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Привокзальна, 16А, є власністю 
боржника згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно виданого на підставі рішення Виконавчого комітету Івановецької сільської ради за № 50 від 30.03.2009 року та 
реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ДОБУ». Комплекс складається з вагової (літ. А), пл. 30,90 кв.м., виробничого цеху (літ. Б), пл. 461,60 кв.м., складу з 
їдальнею (літ. К), пл. 1 104,00 кв.м., складу (літ. Р), пл. 311,30 кв.м., виробничого цеху, (літ. Ф), пл. 2 625,00 кв.м., разом із трансформаторною підстанцією. Нерухоме майно, роз-
ташоване на земельній ділянці відповідної площі, на розроблення проекту відведення якої для надання в довгострокову оренду терміном на 49 років 10 січня 2011 року ІІІ сесією 
VІ скликання Івановецької сільської ради надано дозвіл. Відомості про правовий режим земельної ділянки на даний час, відсутні. Відсутні також відомості щодо обмеження на ви-
користання. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 1 436 545,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 71 827,25 грн. без ПДВ.

Лот № 3. Житловий будинок загальною площею 179,30 кв.м, з належними до нього господарськими та побутовими будівлями і спорудами, що знаходиться за адресою: Чер-
нівецька область, Кельменецький район, с. Іванівці, вул. Тиха, 22, є власністю боржника згідно Договору купівлі – продажу житлового будинку посвідченого приватним нотаріусом 
Кельменецького районного нотаріального округу 11.10.2007 року та зареєстрованого в реєстрі за № 3413 та реалізується в рахунок погашення заборгованості перед ВАТ «ДОБУ». 
Житловий будинок (літ. А-І), житловою площею 79,30 кв.м, матеріал стін – цегла. Належні до нього господарські та побутові будівлі і споруди: вхід до підвалу (літ. Вх), підвал (літ. 
Пд.), літня кухня (літ. Б), гараж (літ. В), навіс (літ. Г), сарай (літ. Д), убиральня (літ. Е), ворота № 1, огорожа № 2. Процент зносу відповідає значенню – конструктивні елементи 
житлового будинку перебувають у доброму технічному стані, внутрішні оздоблювальні роботи проведені з використанням сучасних оздоблювальних матеріалів. Присутні основні 
комунікації. Нерухоме майно, розташоване на земельній ділянці площею 0,24 га, на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо надання якої в довгострокову оренду 
терміном на 49 років 20 травня 2009 року ХХІІІ сесією V скликання Івановецької сільської ради надано дозвіл. Відомості про правовий режим земельної ділянки на даний час, відсутні. 
Відсутні також відомості щодо обмеження на використання. Інші данні невідомі. Стартова (початкова) ціна – 321 531,00 грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 16 076,55 грн. без ПДВ.

Прилюдні торги по лотам №2 та № 3 призначені на 01.08.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., смт. Кельменці, вул.. Сагайдачного, 24. Кінцевий 
термін реєстрації: 01.08.2012 року о 10:00 год.

Лот 4. Житловий будинок з належними до нього господарськими та побутовими будівлями і спорудами та земельна ділянка площею 0,2500 га, кадастровий номер 
7324582000:02:003:0347,  що знаходяться за адресою: Чернівецька область, Сторожинецький район, с. Великий Кучурів, вул. Закарпатська, 6, є власністю боржника згідно свідоцтва 
про право приватної власності на житловий будинок від 02.11.1998 року та Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЕ № 352807 від 08.08.2008 року та реалі-
зується в рахунок погашення заборгованості перед КС «Буковина». Житловий будинок (літ. А) 1888 р.б., одноповерховий з терасою (літ. а), двокімнатний, загальною площею 34,40 
кв.м, житловою площею 30,40 кв.м, складається з кімнат площею 14,40 кв.м та 16,00 кв.м, а також коридору площею 4,00 кв.м. Матеріал стін – дерево, наявне електропостачання. 
Знос – 41 %. Господарські та побутові будівлі і споруди: літня кухня (літ. Б), знос – 20 %, сарай (літ. В), знос – 20 %, сарай (літ. Г), знос – 20 %, сарай (літ. Д), знос – 20 %, сарай (літ. 
Е), знос – 40 %, сарай (літ. Ж), знос – 50 %, – матеріал стін – дерево; огорожа дерев’яна (№1, 2) знос – 50 % та криниця (№ 3) – кам’яна, знос – 50 %. Нерухоме майно розташоване 
на земельній ділянці площею 0,2500 га, яка належить боржнику на праві приватної власності, з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд. Відсоток зносу вказано згідно Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно від 08.08.2008 року. Відомості щодо обмеження на використання 
відсутні. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 128 453,00грн. без ПДВ. Гарантійний внесок – 6 422,65 грн. без ПДВ.

Прилюдні торги по лоту № 4 призначені на 02.08.2012 року о 11:00 год. та відбудуться за адресою: Чернівецька обл., м. Сторожинець, вул. Ватутіна, 11. Кінцевий термін 
реєстрації: 02.08.2012 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 врахо-
вуючи дня їх проведення, шляхом внесення коштів на депозитний рахунок відповідного відділу державної виконавчої служби згідно протоколу проведення прилюдних торгів.
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оздоровчі

   УТ-1
ТРК \»Ера\».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Крок до зiрок.
07.00 Це було недавно, це було 
давно. Р. Карцев.
07.35 Сiльський час.
08.00 Укравтоконтинент.
08.20 Кориснi поради.
08.30 Д/ф \»Євро. 12 гравець\».
УТ-1.
09.00,11.05,15.40,16.10,22.50 
Погода.
0 9 . 0 5  С м i ш н и й  т а  щ е 
смiшнiший.
09.30 Хто в домi хазяїн?
09.50 Ближче до народу.
10.25 Крок до зiрок. Євроба-
чення.
11.15 Д/ф \»Країну - народовi\».
11.35 Формула кохання. Є. 
Миронов.
12.20 Караоке для дорослих.
13.10 Шеф-кухар країни.
14.00 Х/ф \»Пiлоти\».
15.45 Золотий гусак.
16.15 Дiловий свiт. Тиждень.
16.50 Формула кохання. Воло-
димир Меньшов.
17.40 21-й Мiжнародний фести-
валь мистецтв \»Слов`янський 
базар у Вiтебську\». Урочисте 
вiдкриття.
20.50 Головний аргумент.
21.00 Пiдсумки тижня.
21.40 Точка зору.
22.00 Фольк-music.
22.55 Трiйка, Кено, Максима.
ТРК \»Ера\».
23.00 Ера бiзнесу. Пiдсумки.
23.30 Погода.
23.35 Олiмпiйський виклик.
23.50 Д/ф \»Євро. 12 гравець\».
00.15 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
02.00 Головний аргумент.
02.10 Дiловий свiт. Тиждень.
02.50 Т/с \»Сезон убивств\».
04.30 Х/ф \»Пiлоти\».

    «1+1»
06.00 Х/ф «Манату».
07.45 М/ф.
08.10 «Ремонт +».
09.00 «Лото-Забава».
10.10 М/с «Русалонька 3».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Кулiнарнi курси з Юлiєю 
Висоцькою».
11.30 «Чотири весiлля».
12.45,04.30 Мелодрама «Ва-
нечка».

14.55,17.10 Комедiя «Даїш-
ники».
19.30,23.15 «ТСН-Тиждень».
20.15 Комедiя «Кохання-
зiтхання 3».
22.15 «Свiтське життя».
00.00 Комедiя «Нiколи не 
пiзно». (2).
01.45 Х/ф «Крабат - учень 
чаклуна».
03.35 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».

   IНТЕР
04.50 «Вечiр боксу за участю 
В. Узєлкова».
06.50 Т/с «Росiйський шоко-
лад».
09.30 «Школа доктора Кома-
ровського».
10.10 Х/ф «До Чорного моря».
11.35 «Вечiрнiй Київ».
13.35 Т/с «Спадкоємиця».
17.55,20.25 Т/с «Смерш. Леген-
да для зрадника».
20.00 «Подробицi».
22.40 Х/ф «На краю стою».

   ICTV
05.45,06.05 Погода.
05.50 Факти.
06.10,04.40 Свiтанок.
06.35 Квартирне питання.
07.30 Дача.
08.15 Анекдоти по-українськи.
08.35 Твiй рахунок.
09.30 Дивитися всiм!
10.35 ОлiмпiЛяпи.
11.00 Козирне життя.
12.00 Iнший футбол.
12.25 Спорт.
12.30 Стоп-10.
13.45 Наша Russia.
14.00,19.45 Т/с «Мисливцi за 
дiамантами».
18.45 Факти тижня.
00.10 Голi i смiшнi.
01.10 Х/ф «Смерш». (2).
03.40 Iнтерактив. Тижневик.
03.55 Утриматися в крiслi.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».
06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.25,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,04.35 «Огляд пре-
си».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,1
2.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,23.00,03.00,05.
00 «Час новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».

07.57,09.15,10.10,12.10,13.10
,14.10,17.10,17.50,03.30,04.30 
«Погода».
08.30 «Феєрiя мандрiв».
09.20 «Вiкно до Америки».
10.20 «Технопарк».
11.20 «Трансмiсiя-тест».
11.30 «ДМБ».
12.15 «Життя цiкаве».
13.20 «Мотор».
14.20 «Гра долi».
15.15 «Хронiка дня».
16.15,04.40 «Фактор безпеки».
17.20 «Палата».
17.25,23.40 «Рекламна кухня».
18.15,03.40 «Велика полiтика».
19.20,02.10,06.20 «Тема тиж-
ня».
19.30,01.00,05.15 «РесПублiка 
з Анною Безулик».
21.00,02.25 «Час: пiдсумки».
21.40,04.00 «Час-тайм».
22.00 «Територiя закону».
22.35 «Кiно з Янiною Соколо-
вою».
00.30 «Iсторiя успiху».
03.35 Огляд преси.

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.10 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.05, 12.55, 16.15, 17.10, 
21.50, 0.05 Познайомимось?
9.10  Вихід є…
9.45, 17.15, 23.40 Погода
9.50, 17.20, 23.45 Погода на 
курортах
9.55, 12.50, 14.00, 17.25, 21.40, 
23.50 Гороскоп
12.00, 5.30 Про казки
13.00 Анатомія культури
13.30 Так говорить Біблія
14.10, 3.30 Х/Ф «Діско»
16.20 Церква і світ
16.40 Радіус
22.00, 2.40 АЛЬБЕРТЕНШ-
ТЕЙН
23.00 Теми тижня
0.00 Нова гостьова

   * «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 09.30, 11.30,12.55, 14.40, 
18.30,20.50, 00.25 «Погода»
07.05,11.35 «Хендмейд» 
07.30, 12.30 «Малятко»
07.50 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста»
08.10, 09.35, 11.55, 17.20, 
19.00, 01.20 «Парад планет»
08.15, 20.55 «Афіша»
08.30, 23.45, 15.20 «Відпочинок 
на 5 зірок» 
09.00 «Чернівецький репортер. 
Підсумковий випуск»

09.40, 19.10,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
12.00 «Караоке біля фонтана»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 «Сад. Город. Квітник»
15.45 Х/ф «Вогонь, вода та... 
мідні труби» (1)
17.30 «Музична програма» 
(рум. мов.)
18.00 «Служба порятунку 101»
21.00 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста» 
21.30 Х/ф «Рабство» (2) 

   ТРК «УКРАЇНА»
06.00,05.20 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.30 Подiї.
07.15 Х/ф «Бетховен».
09.00 Ласкаво просимо.
10.00 Герої екрану.
11.10,03.50 Т/с «Дорожнiй па-
труль 3».
13.10 Т/с «Дорожнiй патруль 
4».
14.10 Т/с «Чиста проба».
17 .10 ,  19 .20  Т /с  «П iлот 
мiжнародних авiалiнiй».
20.20, 22.00 Т/с «Iнтерни».
23.50 Т/с «Година Волкова» (2).
01.45 Х/ф «Дитя людське». (2).

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 21.15 Д \\\\фільм «Світ 
мандрів»
07.00, 11.56, 14.00, 19.20, 
21.55, 00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 01.20 «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!»
11.15 «Лідери якості»
11.30 «Спорт-драйв» 
12.00, 03.30 Д/фільм  «Світ 
квітів»
13.30 «Долі жіночі» (рум. мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»
16.00, 22.00, 01.50 Х/фільм
17.30 «Зорепад побажань»
«Сузір’я почуттів» (рум. мов.)
17.50, 21.00 «Люди і долі»
18.05 «Формула успіху» 
19.00 Лідери якості»
19.30 «Подіум її життя»
20.30 «Світ книги» 
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Палітра»
04.30 «Акценти»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Дом 2.
07.05,09.00 Мультик з Лун-
тиком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/ф «Острiв скарбiв».
11.50 Х/ф «Пляжний патруль: 
Гавайське весiлля».
13.50 Крутони.
14.20 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
14.55 Х/ф «Таксi».
16.45 Х/ф «Сам вдома 2».
19.00 Королева балу 2.
20.00 Чортицi в спiдницях.
20.30 Т/с «Зайцев+1». (2).
21.30 Т/с «Реальнi пацани». (2).
22.55 Х/ф «Манкiбон». (2).
00.40 Дурнєв+1.
01.05 Х/ф «Райське озеро». (3).
02.35 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитського 
Києва».
07.30 Т/с «Ера стрiльця 3».
11.30 «Легенди карного роз-
шуку». Сталiн. Прощання з 
Титаном.
12.00,04.15 «Агенти впливу».
13.15 Д/с «Православнi святi».
15.00 Т/с «Таємницi слiдства 
10».
19.00 Т/с «Тiло як доказ».
21.00 Т/с «Закон i порядок». (2).
23.00 Х/ф «Воронована сталь». 
(2).
01.10 Х/ф «Водоспад Серафи-
ма». (2).
03.00 «Речовий доказ».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
06.05 М/ф «Острiв скарбiв».
07.00 Х/ф «Вусатий нянь».
08.40 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
08.50 «Їмо вдома».
10.40,00.20 «Неймовiрнi iсторiї 
кохання».
11.40 «Караоке на Майданi».
12.40 «Зоряне життя. Зорянi 
товстуни».
13.45 «Росiйськi сенсацiї. Зiрки 
в ударi».
14.45 Х/ф «Дiаманти для Джу-
льєти».

19.00 «Битва екстрасенсiв».
20.05 Х/ф «Zоlushkа.ru».
22.20 Х/ф «Посмiхнися, коли 
плачуть зiрки».
01.20 Х/ф «Я крокую Москвою».
02.45 Нiчний ефiр.

   НОВИЙ КАНАЛ
05.35 Т/с «Останнiй акорд».
06.25 Клiпси.
06.45 Iнтуїцiя.
07.45 Церква Христова.
08.00 М/с «Качинi iсторiї».
08.55 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
09.50 Хто зверху?
11.55 Мачо не плачуть.
12.55 Шури-Амури.
13.55 Свiтлi голови. Лiтнi iгри.
15.05 «Красунi».
15.50 Х/ф «Джуманджi».
18.00 Х/ф «Машина часу».
20.00 Х/ф «Брати Грiмм». (2).
22.15 Х/ф «Мамо, не горюй 
2». (2).
00.40 Спортрепортер.
00.45 Т/с «Серцеїдки».
02.35 Т/с «Грань». (2).
03.15 Зона ночi. Культура.
03.20 Майстер музи.
03.30 Poeta Maximus.
03.45,04.55 Зона ночi.
03.50 Третя влада.
04.40 Моя адреса - Соловки. 
Тягар мовчання.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
07.30 М/ф «Велика подорож 
Пуха».
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 Х/ф «Класний мюзiкл».
12.05 Т/с «Все заради тебе».
16.50 «Таємницi долi».
17.50 Х/ф «Слава».
20.10 Х/ф «Мiй батько герой».
22.00 Т/с «Надприродне». (2).
01.30 «Нiчне життя».

8
   УТ-1

ТРК \»Ера\».
06.00 Ранкова молитва.
06.05,06.55,07.55 Погода.
06.10 М/ф.
06.20 Свiт православ`я.
07.00 Ера здоров`я.
07.25 Кориснi поради.
07.40 Олiмпiйський виклик.
УТ-1.
08.00,09.40 Шустер-Live.
09.20 Школа юного супераген-
та.
10.55,16.10,16.30,17.50 Погода.
11.00 Народний список.
12.00 Х/ф \»Фронт в тилу во-
рога\».
14.35 Х/ф \»Бризки шампан-
ського\».
16.15 Зелений коридор.
16.35 Наша пiсня.
17.20 Золотий гусак.
17.55 Футбол. Чемпiонат Укра-
їни. Прем`єр-лiга. \»Говерла\» 
(Ужгород) - \»Шахтар\» (До-
нецьк).
18.45 В перервi - Зворотний 
зв`язок.
19.55,21.25 Проводи україн-
ських спортсменiв на Олiмпiаду.
20.50 Мегалот.
21.00 Пiдсумки дня.
21.15 Кабмiн: подiя тижня.
22.50 Суперлото, Трiйка, Кено.
ТРК \»Ера\».
23.00 Експерт на зв`язку.
23.20 Погода.
23.25 Ера здоров`я.
23.50 Новi пiснi про головне.
УТ-1.
01.20 Пiдсумки дня.
01.35 Кабмiн: подiя тижня.
01.45 Зворотний зв`язок.
01.50 Т/с \»Сезон убивств\».
03.35 Аудiєнцiя. Країни вiд А 
до Я.
04.00 \»Вiра. Надiя. Любов\».
04.55 Свiтло.
05.20 \»Надвечiр`я\».

    «1+1»
06.00 М/ф «Смурфи».
06.40 «Справжнi лiкарi 2».
07.40 «Кулiнарнi курси з Юлiєю 
Висоцькою».
08.05 «Свiтське життя».
09.00 «Хто там?»
10.10 М/с «Русалонька».
10.35 М/с «Тiмон i Пумба».
11.00 «Свiт навиворiт 2: Iндiя».
12.10 «Велика рiзниця по-
українському».
13.00 Х/ф «Крабат - учень 
чаклуна».
15.20,04.20 Х/ф «Легенда про 

монстра».
17.10 Комедiя «Даїшники».
19.30 «ТСН».
20.00 Мелодрама «Лiки для 
бабусi».
23.55 Бойовик «Чужий проти 
хижака». (2).
01.30 Бойовик «Чужий проти 
хижака 2». (2 ).
03.00 Бойовик «Чужi на районi». 
(3).

   IНТЕР
05.45 «Парк автомобiльного 
перiоду».
06.10 Т/с «Росiйський шоко-
лад».
09.25 «Городок».
10.05,03.15 «Найрозумнiший».
12.00 Х/ф «За сiмейними об-
ставинами».
14.50 Концерт «Аль Бано i його 
Ледi».
17.00 «Юрмала».
19.00 «Розсмiшити комiка».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Вечiрнiй Київ».
22.40 «Вечiр боксу за участю В. 
Узєлкова».
01.10 Х/ф «Росiйська гра».
02.45 «Подробицi» - «Час».

   ICTV
04.45,05.20 Погода.
04.50 Факти.
05.15 Свiтанок.
05.25 Iнший футбол.
05.55 Козирне життя.
06.40 Х/ф «Оперативна роз-
робка».
08.35 Зiрка YouTube.
09.45 Дача.
10.15 Квартирне питання.
11.15 Стоп-10.
12.15 Провокатор. Спецвипуск.
13.30 Спорт.
13.35 Твiй рахунок.
14.35 Дивитися всiм!
15.40 Х/ф «Оперативна роз-
робка 2».
17.40 Максимум в Українi.
18.45 Факти. Вечiр.
19 .00  Т / с  «Мисливц i  за 
дiамантами».
23.25 Наша Russia.
00.20 Голi i смiшнi.
01.20 Т/с «Тринадцятий».
02.55 Х/ф «Один пропущений 
дзвiнок». (2).
04.20 Утриматися в крiслi.

   5 КАНАЛ
06.30,18.40,00.00 «Київський 
час».

06.45,07.55,08.20,18.50,23.35,0
0.30,03.25,04.25 «Час спорту».
06.50,00.40,03.35,04.35 «Огляд 
преси».
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.00,19.00,20.00,21.00
,23.00,02.00,03.00,05.00 «Час 
новин».
07.10 «Клуб 700».
07.30,08.10,22.25,23.20,00.15,0
3.15,04.15 «Бiзнес-час».
07.57,09.15,10.10,12.05,13.10,
17.20,00.35,01.50,03.30,04.30 
«Погода».
08.30 «Не перший погляд».
09.20,15.15 «Iнтелект.ua».
10.15 «Здоровi iсторiї».
11.10 «Трансмiсiя».
11.30 «Автопiлот-тест».
12.10 «Вiкно в Європу».
13.15 «Драйв».
14.10 «Iсторiя успiху».
14.25 «Гра долi».
16.15 «Арсенал».
17.25,04.40 «Феєрiя мандрiв».
17.45 «Дорогоцiнностi».
18.15 «Час iнтерв`ю».
19.20,23.45,01.45,06.05 «Тема 
тижня».
19.30,02.15,06.10 «Машина 
часу».
20.10,01.00,05.15 «Портрети з 
Сергiєм Дорофеєвим».
21.10,02.35 «Велика полiтика».
21.40,04.00 «Вiкно до Аме-
рики».
22.00,03.40 «В кабiнетах».
22.30 «Майстер-клас iз Натал-
кою Фiцич».

   ТВА
6.30, 7.45, 8.35, 19.30, 0.50 
Панно Кохання
7.15 Ранок надіі
8.30, 9.35, 12.55, 15.50, 17.10, 
21.50, 22.55, 0.45 Познайоми-
мось?
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, 4.30 Х/Ф «Бунтарка» 
16.00 Радіус
16.30, 22.00 Теми тижня
23.00, 2.45 Х/Ф «Заведемо 
дитинку» 

   * «ЧЕРНІВЦІ»
07.00, 08.20, 11.45,14.40, 18.30, 

21.40,00.35 «Погода»
07.05,11.55,17.00 «Сад. Город. 
Квітник» 
07.40, 09.30, 11.50, 16.50, 
17.50,19.05, 01.20 «Парад пла-
нет»
08.00  «Чернівецький репор-
тер»»
08.25, 19.00 «Афіша» 
08.30 «Практичне керівництво 
для екстремального туриста»
09.00 «Малятко» 
09.40, 19.10,00.40 «Вулиця 
Святкова, 1»
13.00, 01.30 «Блискуча година 
від М2»
14.45 Х/ф «Пригоди Буратіно» 
(1)
16.00 «Караоке біля фонтана»
17.30 «Хендмейд»
18.00, 00.00  «Чернівецький 
репортер. Підсумковий випуск»
18.35 «Західний експрес»
21.45 Х/ф «Безсоння» (2)

   ТРК «УКРАЇНА»
06.10 Срiбний апельсин.
07.00,19.00,03.35 Подiї.
07.10 Подiї Спорт.
07.25 Х/ф «Принцеса спецiй».
09.30 Хочу в Юрмалу!
10.00 Таємницi зiрок.
11.00,03.55 Т/с «Дорожнiй па-
труль 3».
14.00 Т/с «Iнтерни».
16.10 Т/с «Чиста проба».
18 .10 ,  19 .20  Т /с  «П iл от 
мiжнародних авiалiнiй»
21.20 Т/с «Бiгти».
23.15 Закриття Одеського 
мiжнародного кiнофестивалю.
00.15 Т/с «Година Волкова». (2).
02.00 Х/ф «Мiсто привидiв».

   ТРК «БУКОВИНА»
06.05 «Святині Буковини»
06.35, 03.30 Д \\\\фільм «Світ 
мандрів»
07.00, 11.56, 14.00, 19.25, 21.55, 
00.00 «Погода»
07.05, 12.30, 15.30, 22.00, 01.10 
«Телемеридіани»
07.30, 09.30, 13.00, 00.10, 03.00 
«Музичний експрес»
08.00 «Толока»
09.00 «Моє сонечко»
10.00, 19.30 «Експромт»
10.30 «Я - особистість»
11.00 «Країна талантів»
11.30 «Акценти»
12.00 Д/фільм «Світ квітів»
13.30 «У нас на Буковині» (рум. 
мов.)
14.05, 05.00 «А музика зву-
чить…»

16.00  22.30 01.40 –  Х/фільм
17.30, 21.00 «Резонанс»
18.25 «Реалії» 
20.00 «Зелений БУМ»
20.30 «Зав’язь»
20.45 «Вечірня казка»
00.40 «Одвічні цінності»
04.30 «Пам’ять»

   ТЕТ
06.00 Дiзнайся як.
06.15 Дом 2.
07.05,09.00 Мультик з Лунти-
ком.
07.35 Малята-твiйнята.
08.00 Телепузики.
08.30 Байдикiвка.
09.30 М/с «Бiлка та Стрiлка. 
Пустотлива сiмейка».
09.40 М/с «Пукка».
10.10 Єралаш.
10.45 Крутони.
11.15 Т/с «Моя прекрасна 
няня».
13.15 Х/ф «Дев`ять мiсяцiв».
15.15 Королева балу 2.
16.20 Даєш молодь!
17.20 Х/ф «Таксi».
19.15 Х/ф «Сам вдома 2».
21.35 Т/с «Реальнi пацани». (2).
23.30 Х/ф «Райське озеро». (3).
01.15 Х/ф «Келлi вiд Джастiна».
02.40 До свiтанку.

   НТН
06.00 «Уроки тiтоньки Сови».
06.30 «Легенди бандитського 
Києва».
07.30 Х/ф «Острiв скарбiв».
09.35,13.00 Т/с «1942».
11.30 «Речовий доказ». Заруч-
ник у полонi.
12.00,23.00 «Головний свiдок».
15.00 Т/с «Ера стрiльця 3».
19.00 Т/с «Таємницi слiдства 
10».
23.35 «Випадковий свiдок».
00.00 Х/ф «Взяти живим або 
мертвим». (2).
02.05 Х/ф «Шльондра». (2).
03.35 «Речовий доказ».
04.40 «Агенти впливу».
05.30 «Правда життя».

   СТБ
05.10 М/ф «Острiв скарбiв».
06.05 Х/ф «Вона Вас любить».
07.45 «Караоке на Майданi».
08.45 «Снiданок з Юлiєю Ви-
соцькою».
08.55 «Їмо вдома».
10.00 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
12.15 «Неймовiрна правда про 
зiрок».

14.55 «Зоряне життя. Осторож-
но-альфонси!»
15.50 «Зоряне життя. Кого хо-
чуть холостяки?»
16.50 «Зоряне життя. Зорянi 
весiлля».
18.00 Х/ф «Дiаманти для Джу-
льєти».
22.10 «Моя правда. Маша 
Распутiна».
23.15 «Моя правда. Микита 
Джигурда. Космiчний принц».
00.15 «Моя правда. Лайма 
Вайкуле. Перемогти i вижити».
01.15 Х/ф «Золоте теля».
04.05 Х/ф «Тридцять три».

   НОВИЙ КАНАЛ
05.25 Т/с «Останнiй акорд».
07.00 Iнтуїцiя.
09.00 М/с «Качинi iсторiї».
09.35 М/с «Пiнгвiни з Мада-
гаскара».
09.55 КабрiоЛето.
11.00 Пiкнiк.
12.00 Новий погляд.
13.00 Кухня на двох.
14.00 М/ф «Планета 51».
16.05 Х/ф «Стюарт Лiттл 3: По-
клик природи».
17.45 Х/ф «Джуманджi».
19.55 Т/с «Бальзакiвський вiк, 
або Всi чоловiки сво...» (2).
23.55 Спортрепортер.
00.00 Х/ф «I так, i нi».
02.00 Т/с «Серцеїдки».
03.30 Зона ночi. Культура.
03.35 Сумний П`єро.
04.05,05.20 Зона ночi.
04.10 Українцi Вiра.
05.00 Чемпiон чемпiонiв.
05.15 Суперники.

   К1
05.45 «Ранок на К1».
08.05 М/ф.
09.00 М/ф «Пригоди ведмедикiв 
Гаммi».
10.00 М/ф «Велика подорож 
Пуха».
11.25 Х/ф «Класний мюзiкл».
13.45 «Звана вечеря».
14.45 Т/с «Все заради тебе».
22.00 Т/с «Надприродне». (2).
01.30 «Нiчне життя».

Версіїсубота 21 липня теле

8понеділокВерсіїнеділя 22 липня теле
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У «буковинській Швейцарії» ставлять на ноги без ліків

–  Природа ніби навмисне створила 
цю затишну місцину для реабіліта-
ційного центру,– говорить Андрій 
НЕЧАЙ, головний лікар центру 
«Меднеан», невролог-вертебролог, 
який вже понад 11 років використовує 
власну методику лікування пацієнтів з 
проблемами спини та суглобів. – Тож 
ми намагаємося максимально викорис-
тати природні ресурси для лікування 
пацієнтів. 

У клініці працюють травматолог, 
фізіотерапевт, вертебролог та не-
вролог. Робота медиків спрямована 
на відновлення і реабілітацію хворого. 
Адже медикаментозне лікування усу-
ває передусім симптом захворювання, 

а не причини його виникнення. 
Крім мануальної, у центрі «Мед-

неан» проводять ударно-хвильову 
терапію, лазеротерапію, ультразву-
кову, магнітну, пресо- та електро-
терапію. 

Діти з хворобами літніх
– Ми беремося за лікування 

«важких» дітей, від яких традиційна 
медицина вже відмовилася, – розпо-
відає Андрій Володимирович. – Що-
правда, дивують випадки, коли через 
недбалість батьків, здорова дитина 
стає калікою. Наприклад, дитина з 
четвертою стадією сколіозу – недба-
лість батьків – адже навіть людина 

без медичної освіти може побачити 
страшну деформацію, яка відбува-
ється не тільки з хребтом дитини, а й 
з грудною клітиною. Хоча, бувають і 
винятки, коли дитину хвороба може 
скрутити за кілька тижнів. 

10 років тому досить рідко у мо-
лодому віці виявляли остеохондроз. 
Нині – цією недугою хворіють навіть 
діти 12 років. І, на жаль, чим далі – тим 
хвороба молодшає. Це захворювання 
ми «завоювали» у першу чергу, через 
екологічний фактор. А на дітях це 
відображається першочергово. Через 
малорухливий спосіб життя діти зма-
лечку набувають цілий букет хвороб, 
адже від ранку до вечора вони за пар-
тами, а після уроків – за комп’ютерами. 
Колись причиною остеохондрозу були 
навантаження, нині ж навантаження – 
фактор, який допомагає побороти це 
захворювання.  

Зараз я працюю з півторарічною 
дитиною з діагнозом «гідроцефалія». 
Хочу застерегти батьків немовлят, що 
існують захворювання, з якими треба 
боротися із самого народження. Якщо, 
наприклад,  у 3 місяці дитина не тримає 
голову – звертайтеся до спеціалістів, а 
не чекайте, поки вона її підніме сама. 
Чим швидше ви звернетеся до лікарів 
– тим легше буде вберегти дитину від 
страшних наслідків.

Застосовуємо й технології, які 

дозволяють боротися зі спинномоз-
ковими грижами без операції. Нині 
ми робимо їх неактивними. Також за-
стосовуємо технології, які дають мож-
ливість відновити хрящ без операції, 
адже медикаменти не відновлюють 
хрящ, а в центрі після 3 – 4 процедур 
хондроцити починають ділитися. 

Лікуватися у центр приїжджають 
з усієї Буковини, Івано-Франківської, 
Львівської областей. Тут діє 12 стаці-
онарних місць. За словами Андрія Не-
чая, ціни досить лояльні для будь-якої 
верстви населення, адже проживання з 
3-разовим харчуванням коштує 150 грн.  

Любов КАФАНОВА, «Версії»

Безмедикаментозне лікування – запорука нашого 
здоров’я і довголіття. Саме тому на горі Цецино 
створений медичний центр, в якому лікують хворих 
за допомогою мануальної терапії. Тобто, без ліків та 
оперативного втручання. У «буковинській Швейцарії» є 
всі умови для реабілітації хворих з важкими травмами, 
лікування вроджених пороків опорно-рухового апарату, 
спортивної реабілітації. Тут розташовані 12 мінеральних 
джерел, серед них – сірководневе джерело, джерело з 
іонами цинку, з іонами заліза та срібла. На горі є й озеро, 
сформоване з джерел.

Червона смородина захистить 
від згортання крові

Ягоди червоної смородини ще в XVI столітті вважалися 
цілющим джерелом здоров’я. Для цього їх вирощували. 
Вирощують і нині...  

Червона смородина дуже корисна, тому її 
й використовують у народній медицині. Через 
високий вміст пектинів ці плоди виводять з 
організму шлаки і токсини, попереджають роз-
виток запальних процесів, гальмують розвиток 
новоутворень, лікують шлунково-кишкові 
захворювання. 

У ягодах міститься від 4 до 10% цукрів, від 2 
до 4% кислот – найбільше лимонної, мінеральні 
солі, вітамінів C до 30 мг і P, пектинові речовини. 

Вона поступається своїй «сестрі» чорній 
смородині за вмістом вітаміну С, але має його 
не менше, ніж малина та суниця. Зате червона 
смородина обходить чорну за кількістю за-
ліза, якого дуже потребують наші судини, і 
калію, який позитивно діє на серце і виводить 
з організму людини зайву рідину, не даючи 
з’являтися мішкам і набрякам під очима. 

У червоної смородини є й багато вітаміну А. 
У невеликій кількості у ній містяться вітаміни В1, 
В2, мікроелементи, каротин. 

Дослідження виявили в ягодах червоної 

смородини речовини, що володіють проти-
пухлинними, болезаспокійливими та іншими 
корисними лікувальними властивостями.

За вмістом йоду червона сморо-
дина не поступається хурмі, пектинам 
– аптечним препаратам, за вмістом 
заліза вона обходить більшість садово-
городніх рослин. Та особливо ця ягода 
корисна через високий вміст кумари-
нів – природних ліків від підвищення 
згортання крові. 

Ягоди червоної смородини 
підвищують апетит

Свіжі плоди і продукти їх переробки корис-
ні тим, що підвищують апетит і засвоюваність 
білків тваринного походження. 

Корисні властивості плодів червоної смо-
родини в тому, що їх застосовують в народній 
медицині як жарознижувальний, потогінний, 

жовчогінний та проносний засіб, а також ви-
користовують при алергії.

Для їжі годяться непошкоджені сухі плоди 
смородини. Їх не можна довго зберігати. Навіть 
у холодильнику смородина лежить не більше 
2-х днів. Дуже добре її зберігати в замороже-
ному вигляді та перетирати на зиму з цукром 
у пропорції 1:2.

Сік освіжить і зміцнить
Сік червоної смородини дуже корисний: 

він втамовує спрагу, знижує температуру при 
застудних захворюваннях, усуває відчуття 
нудоти, пригнічує блювоту і сприяє виведенню 
солей з організму з сечею. 

Ягоди і сік є прекрасним засобом для поліп-
шення апетиту і посилення діяльності шлунка 
і кишечника. 

Корисні властивості червоної смородини 
допоможуть і тим, хто страждає тривалими 
хронічними запорами. Зробіть таку насто-
янку: 3 ст. л. плодів смородини на 250 мл. 
окропу настоювати 4 години, процідити. 
Вживати по 50 мл. 4 рази на день за 30 
хвилин до їжі.

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні 
торги з реалізації арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : 

ЛОТ № 1 – частина житлового будинку загальною площею 277,80кв.м, 
в т.ч. житловою площею 142,20кв.м., за адресою: м. Чернівці, вул. Достаєв-
ського, будинок 3Б. та є власністю Довганич В.М. (м. Чернівці, вул.Благо-
єва,14/2, інд.код 2287513293).Частина житлового будинку складається з: 
коридору 3-1 площею18,50кв.м, кухні 3-2 площею 28,10кв.м, кімнати 3-3 
площею 56,80кв.м., ванної 3-4 площею 3,70кв.м, сходової клітини 3-5 пло-
щею 25,60кв.м., кімнати 3-6 площею11,70кв.м, кімнати 3-7 площею 16кв.м., 
ванної 3-8 площею 12,40кв.м., кімнати3-9 площею 31,50кв.м, кімнати 3-10 
площею 26,20кв.м., в тому числі сходової клітини 1 площею 15,70кв.м, схо-
дової клітини П площею 15,80кв.м., сходової клітини Ш площею 15,80кв.м. 
Майно належить боржнику на підставі дублікату договору куівлі-продажу 
ВРЕ 465254: ВРЕ 465255 від 07.02.2011р. Інші дані невідомі.Стартова (по-
чаткова) ціна – 1360146,20 грн. (без ПДВ) (договір № 2612019 від 15.03.12).
Гарантійний внесок – 68007,31 грн без ПДВ .Майно реалізується за кошти і в 
рахунок погашення заборгованості перед:

  ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 
50, код ЄДРПОУ 14360570.По лоту обмеження на використання загальні 
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на ви-
користання 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.”, при-
значення платежу: гарантійний внесок для філії 26. Посилання в платіжних 
документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 30 липня 
2012 р. об 16:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул.. Кишинівська, 2АОстаточ-
ний термін подачі заяв 30 липня 2012 р. до 15:00 год. Остаточна оплата за 
придбаний об’єкт по лотам №1,  здійснюється протягом десяти банківських 
днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на 
депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, 
МФО 856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач:  Шевченківський ВДВС Черні-
вецького міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня 
по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних торгів 
з 9-00 год. до 18-00 год. 

 Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися до 
організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. 
Кишинівська, 2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації арештованого 
нерухомого  майна :

 ЛОТ № 1 – 1/2 частка квартири, яка розташована на 9-му поверсі, 9-ти поверхового будинку та скла-
дається з двох житлових кімнат, площею 27,3 м.кв. Стіни - залізобетон, перекриття - залізобетон. Інженерні 
устаткування - водопровод, каналізація, газопостачання, центральне опалення, електроосвітлення, ліфт. 
Майно знаходиться за адресою: Чернівецька обл.,м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 9А/142, та є власністюВаси-
льєва В.В., ( м. Чернівці, вул. Ентузіастів, 9А/142)

Стартова (початкова) ціна – 115642.10 грн. (без ПДВ) (договір № 2611023 від 05.09.11).Гарантій-
ний внесок – 17230.67 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості 
перед:  Держава.ЛОТ № 2 – ¼ частка трьохкімнатної житлової квартири загальною площею 67,00кв.м, в 
т.ч. житловою40,10кв.м., яка знаходиться за адресою м. Чернівці, вул. Руська, 269/8 та належить Кулікову 
А.В. (м. Чернівці, вул. Руська, 269/8 ін.код. відсутній). Житлова квартира знаходиться на другому поверсі  
дев’ятиповерхового купнопанельного будинку та складається з: 1-а кімната – 14,6кв.м, 2-га кімната – 
9,50кв.м, 3-я кімната – 16,00кв.м., кухня – 8,70кв.м, ванна кімната – 2,6кв.м, вбиральня – 1,00кв.м., коридор 
– 10,80кв.м., комора – 0,50кв.м. Квартира обладнана балконом – 1,60кв.м, лоджією – 1,70кв.м. Висота при-
міщень – 2,50м. Матеріал зовнішніх стін – залізобетонні панелі, матеріал перекриття – залізобетон. Квартира 
обладнана водопроводом, каналізацією, газопостачанням, опаленням – центральним, електроосвітленням, 
радіотрансляційною мережею. Квартира знаходиться в задовільному технічному стані. Майно належить 
боржнику на праві приватної спільної сумісної власності на підставі свідоцтва про право власності на житло 
від 02.08.1996р. Інші дані невідомі. Стартова (початкова) ціна – 63344.55 грн. (без ПДВ) (договір № 2612021 
від 15.03.12).Гарантійний внесок – 9438.33 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення 
заборгованості перед:  Держава.По лотам обмеження на використання загальні для житлових будівель.
Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ „УкрСиббанк”, МФО 351005, 
ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, призначення платежу: гарантійний 
внесок для філії 26 Посилання в платіжних документах на номер договору є обов’язковим. Торги призначені 
на 30 липня 2012 р. об 10:00 год. за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 2А

Остаточний термін подачі заяв 27 липня 2012 р. до 10:00 год. Остаточна оплата за придбаний об’єкт 
по лотам №1  здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення 
прилюдних торгів на депозитний рахунок № р/р 37313002002208 в УДКУ в Чернівецькій області, МФО 
856135, ЄДРПОУ 35029484, одержувач:  Шевченківський ВДВС Чернівецького міського управління юстиції.
Остаточна оплата за придбаний об’єкт  Лот №2 здійснюється протягом трьох банківських днів з дня затвер-
дження протоколу про проведення прилюдних торгів на депозитний рахунок р/р  37311002002200 в УДК в 
Чернівецькій області, МФО 856135, ЄДРПОУ 35029463, одержувач: Першотравневий ВДВС Чернівецького 
міського управління юстиції.Ознайомитися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до 
організатора прилюдних торгів з 9-00 год. до 18-00 год. Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно 
звернутися до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 
2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

 Філія 26 Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» проводить  прилюдні торги з реалізації 
арештованого нерухомого  майна (предмету іпотеки) : ЛОТ № 1 – Земельна ділянка та цегляна 
будівля гаража літ. А загальною площею 476,8кв.м, будівля гаража літ.Б, загальною площею 
290,50кв.м. Майно, розташоване за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. 
Глибока, вул. Першотравнева, 60-Д., та є власністю Магалюка В.К (смт. Глибока, вул. Буковин-
ська, 14,). Земельна ділянка  кадастровий номер 7321055100:01:006:0039, площею 0,2678 га 
з функціональним використанням для обслуговування будівель та споруд (3.4 – іншого призна-
чення) довжиною фронтальної лінії 25,99 м.п. Цегляна будівля гаража літ. А загальною площею 
476,8кв.м, будівля гаража літ.Б, загальною площею 290,50кв.м.  Інженерно-технічне забез-
печення в наявності. Майно належить боржнику на підставі державного акту на право власності 
на земельну ділянку серія ЯЕ №332182 від 16.08.2007р. договір купівлі продажу №ВКТ 438993 
від 09.10.2008р.Стартова (початкова) ціна – 798712.80 грн. (без ПДВ) (договір № 2612042 від 
08.05.12).Гарантійний внесок – 39935.64 грн без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок 
погашення заборгованості перед:  ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Чернівці, вул. Головна, 143.
ЛОТ № 2 – Одноповерхові, цегляні, нежилі будівлі та споруди майстерні Літ.А загальною площею 
288,6кв.м., кузні літ.Б. загальною площею 190,8кв.м., споруди колодязя І, огорожі №1,2. Майно, 
розташоване за адресою: Чернівецька область, Глибоцький район, смт. Глибока, вул. Польова, 
6., та є власністю Магалюка В.К (смт. Глибока, вул. Буковинська, 12,). Об’єкт  перебуває в  неза-
довільному технічному стані.  Земельна ділянка  знаходиться в користуванні. Майно належить 
боржнику на підставі Свідоцтва про право власності від 27.02.2006р.Стартова (початкова) ціна 
– 114350.67 грн. (без ПДВ) (договір № 2612043 від 08.05.12).Гарантійний внесок – 5717.53 грн 
без ПДВ.Майно реалізується за кошти і в рахунок погашення заборгованості перед:ВАТ «Райф-
файзен Банк Аваль» м. Чернівці, вул. Головна, 143.По лоту обмеження на використання загальні 
визначені законодавством правил землеволодіння та обмеження  на використання загальні для 
житлових будівель.Гарантійний внесок вноситься на поточний рахунок № 26008228003200 в АКІБ 
„УкрСиббанк”, МФО 351005, ЄДРПОУ 33668915, ІПН 336689104678, одержувач: ПП „Нива-В.Ш.”, 
призначення платежу: гарантійний внесок для філії 26  Посилання в платіжних документах на 
номер договору є обов’язковим. Торги призначені на 30 липня 2012 р. об 12:00 год. за адресою: 
смт. Глибока, в приміщенні ВДВС Глибоцького РУЮ.Остаточний термін подачі заяв 30 липня 2012 
р. до 11:00 год.  Остаточна оплата за придбаний об’єкт по лотам №№1, 2 здійснюється протягом 
десяти банківських днів з дня затвердження протоколу про проведення прилюдних торгів на 
депозитний рахунок № р/р 37314000700040 в УДК в Чернівецькій обл., МФО 856135 ЄДРПОУ 
34864166 одержувач:  Глибоцький ВДВС Глибоцького районного управління юстиції.Ознайоми-
тися з майном можна щодня по його місцезнаходженню, звернувшись до організатора прилюдних 
торгів з 9-00 год. до 18-00 год.  Бажаючим взяти участь у прилюдних торгах необхідно звернутися 
до організатора прилюдних торгів для подачі заяв за адресою: м. Чернівці, вул. Кишинівська, 
2А.Довідки за телефонами: 098 383 33 39

Андрій Нечай лікує хворих без ліків
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ОВЕН

Ваші стосунки з колегами стануть теплішими і дові-
рливішими. Але не переходьте межі дозволеного і не по-
спішайте відкривати душу. Тиждень насичений цікавими 
поїздками і новими знайомствами. Зросте потреба в пораді 
старого знайомого-Скорпіона. 

ЛЕВ

Нині – не час активних дій і рішучих вчинків як у 
бізнесі, так і в особистому житті. Можливість проявити 
себе вам ще випаде, а поки спостерігайте за тим, що 
відбувається й аналізуйте нову інформацію. Доведеться 
приділити час дітям і старшим родичам. 

СТРІЛЕЦЬ

Вам здаватиметься, що час застиг. Але до серед-
ини тижня ситуація кардинально зміниться. Ділові 
переговори змінюватимуть дружні посиденьки і роман-
тичні вечори. Стосунки з коханою людиною нерівні, 
але непередбачуваність п’янять сильніше за алкоголь.

ТЕЛЕЦЬ

Щоби динамічність днів не перетворилася на суєту, 
не бійтеся говорити «ні» і відсікати зайві зобов’язання. 
Придивіться до колеги-Водолія. Його ідеї можуть оживи-
ти робочий процес і посприяти збільшенню добробуту. 
Зросте значимість романтики у стосунках. 

ДІВА

Життєвий потенціал значно зросте, а любовний 
настрій додасть вам душевних сил. Скористайтеся 
моментом і візьміть активну участь в бізнес-проектах, 
освоєнні нових дисциплін. Але не міряйтеся здібнос-
тями з вищестоящими по кар’єрних сходах Левами.

КОЗЕРІГ

Відрядження будуть вдалими не тільки для роз-
ширення ділових зв’язків, але і в особистому зростанні. 
Якщо у вашому оточенні є представник протилежної 
статі знака Терези, саме час проявити до нього підви-
щену увагу. Утворений союз має всі шанси на довголіття.

БЛИЗНЮКИ

Порушення внутрішньої гармонії може спричинити 
занепад  духу і навіть емоційну кризу. Оцінити ситуацію, 
що склалася допоможе близький Козеріг. Вам варто 
більше спілкуватися і частіше бувати «на людях». Мож-
ливий яскравий, але скороспішний роман. 

ТЕРЕЗИ

Будете цілком поглинені домашніми клопотами. 
Косметичний ремонт і оновлення інтер’єру принесуть не-
ймовірне задоволення і зміцнять стосунки з домочадцями. 
Увага до колег підвищить ваш авторитет. Можливий при-
страсний роман з Тельцем. 

ВОДОЛІЙ

Період романтики і закоханості. Насиченість особис-
того життя позитивно позначиться не тільки на настрої, але 
і на кар’єрі. Блиск в очах і неймовірна впевненість у своїх 
силах дадуть зрозуміти керівництву, що ви здатні бути 
лідером. Вихідні проведіть у заміській подорожі.

РАК

У професійній сфері – сезонне затишшя. Скорис-
тайтеся цим періодом для подорожей або зустрічей з 
друзями. Можливо, відбудеться подія, яка дозволить 
збутися вашим давнім бажанням. В особистому забудь-
те про інтриги і недомовленості. 

СКОРПІОН

Професійні обов’язки підуть врозріз з вимогами сім’ї. 
У цій ситуації мудру пораду дасть старший родич-Стрі-
лець. До кінця тижня чекайте позаурочних фінансових 
надходжень. Ті представники знаку, кого ваблять далекі 
міста і країни зможуть втілити свої мрії. 

РИБИ

Женіть геть внутрішні страхи і не бійтеся кинутися в 
любовний вир з головою. Будьте готові до сцен ревнощів. 
Щоби впоратися з домашніми турботами, попросіть допо-
моги у родича-Овна. На роботі намагайтеся вийти за межі 
колишніх обмежень і стати оригінальнішим. 

Гороскоп  на тиждень
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Засоби від комарів  
страшніші за комарів?

Версії

Засоби від комарів бувають двох ви-
дів: ті, які комах відлякують, і ті, що вби-
вають. Випускають їх у вигляді аерозолів, 
пластин, спіралей, електрофумігаторів, 
кремів,  свічок. Засоби, що вбивають 
комарів, більш небезпечні для людей. Що 
ефективніший засіб, то небезпечніший. А 
надто, якщо не дотримуватися інструкцій. 

Ароматична спіраль
Це найпоширеніший засіб від комарів, 

який давно вподобали завзяті дачники. 
Спіралі пресуються з тирси і містять ін-
сектицид алетрин. Експерти встановили, 
що, згоряючи всередині закритої кімнати, 
з однієї такої спіралі виділяється формаль-
дегід у такій кількості, як з 22 викурених 
цигарок. 

Аерозолі
Основною їхньою діючою речовиною 

є піратрид, що паралізує нервову систему 
комарів. Люди використовують ці аерозолі 
занадто інтенсивно, й чималі їх кількості 
потрапляють до організму через шкіру, 
предмети домашнього побуту, іграшки. 

Фумігатори (пристрої 
для випаровування 

антикомариної отрути)
Електронагрівачі, в які вкладаються 

маленькі подушечки, просочені тим самим 
піратридом. Фумігатори менш токсичні, 
ніж спіралі, але також здатні викликати 
багато побічних ефектів, включаючи голо-
вний біль, шум у вухах, блювоту, риніти, 
алергію, астму й навіть, у важких випад-
ках, кому. Нагрівачі з подушечками варто 
ставити не ближче як за 2 метри від людей.

Ультрафіолет
Великої популярності набувають 

флуоресцентні лампи, що використовують 
ультрафіолетові промені. Хоча в лампах 
немає шкідливої хімії, але є небезпека 
травмування електрикою.

Основна речовина більшості 
засобів від комарів – ДЕТА – по-
тенційно небезпечна для нервової 
системи людини. Таке відкриття 
зробили учені з Франції, Словенії і 
Республіки Бенін. Дослідники ви-
явили, що молекули ДЕТА вплива-
ють на роботу нервових клітин – як 
комара, так і людини. 

Перш, ніж протикомарині отрути по-

т р а -
пляють у 

продаж, їх досліджу-
ють у київському Інституті 
екогігієни й токсикології ім. 
Медведя. Лабораторія прикладної токси-
кології визначає ступінь їхньої ефектив-
ності та безпеки для людей. Кожен засіб 
у лабораторії тестують щонайменше три 
роки. Частину препаратів забороняють до 
вжитку й продажу. 

У лабораторії переконані, що не всі 
засоби дієві й безпечні. Як і не завжди 
правдиві написи на упаковках. Напри-
клад, виробники рекомендують вмикати 
фумігатор на всю ніч. Проте врахуйте, що, 
якщо отрута вбиває живу істоту, значить, 
вона в будь-якому випадку шкідлива. 
Тому, якщо вже вирішили скористатися 
саме фумігатором, вмикайте його не біль-
ше, аніж на дві години.

Хімічні засоби боротьби з комарами 
завжди шкідливі. Тому, вирішуючи, що 
саме вибрати, щоби вберегтися від уку-
сів комах, передусім запитайте себе: а 
чи шкідливо це? За спостереженнями 
фахівців, 12% громадян не переносять 
речовин, які містять засоби боротьби з 
комарами. 

Аби не нашкодити власному здоров’ю 
та здоров’ю рідних, скористайтеся пере-
віреними народними засобами – можна 
розкидати по будинку квітки сухої лаван-
ди й почепити на вікна москітну сітку або 
марлю. А ще комарі не люблять запаху 
гвоздики, анісу та евкаліпта.

Вл. інф.

начальника відділу державної 
реєстрації актів цивільного стану реє-
страційної служби Заставнівського ра-
йонного 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 професій-
но-кваліфікаційними характеристиками 
посад, основні кваліфікаційні вимоги до 
кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магі-
стра. Стаж роботи за фахом на державній 
службі на керівних посадах не менше 3 
років або стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 4 років, зна-
ння державної мови та ПК.

головного спеціаліста відділу 
державної реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби Ново-
дністровського міського управління 
юстиції;

головного спеціаліста відділу 
державної реєстрації актів цивільного 
стану реєстраційної служби Хотин-
ського районного управління юстиції 
(на період знаходження основного 
працівника у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею триріч-
ного віку).

Відповідно до Порядку проведення 
конкурсу та згідно з Типовими професій-
но-кваліфікаційними характеристиками 
посад, основні кваліфікаційні вимоги до 
кандидатів:

вища юридична освіта за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магі-
стра. Стаж роботи за фахом на державній 
службі на посаді провідного спеціаліста не 
менше 1 років або стаж роботи за фахом в 
інших сферах управління не менше 3 років, 
знання державної мови.

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 обмежен-
нями щодо прийняття на державну службу 
та проходження державної служби;

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

2 фотокартки розміром 4 х 6;
копії документів про освіту, підви-

щення кваліфікації, присвоєння вченого 

звання, присудження наукового ступеня;
декларацію про майно, доходи, ви-

трати 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 квит-
ка (для військовослужбовців або 
військовозобов’язаних);

довідку про допуск до державної 
таємниці (у разі його наявності).

Термін прийняття документів про-
тягом 30 календарних днів з дня опубліку-
вання оголошення.

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

«Делікатне м’ясо» – на продаж

…Одного дня Кренчя Салтер, єв-
рейська перекупка, помітила на 
площі Рудольфа у Чернівцях (нині – 
площа Філармонії) знайому їй жінку,  
і через побачене вирішила   звернути-
ся до цісарсько-королівської поліції 
при площі Фердинанда (сучасний 
сквер біля костьолу «Серце Ісуса»).

Кренча розповіла, що донька 
її сусідів, гарна несмілива дівчина 
15 років на ім’я Хана, подружилася  
з жінкою на ім’я Анна Страссберг. 
Батьки Хани були не проти.

Анна закрутила дівчині голову, 
обіцяючи хорошу роботу за кордоном 
в єврейській родині в Константино-
полі.. Їм нібито була потрібна няня 
для дітей. Анна пообіцяла батькам 

Хани, що поїде з дівчиною і буде 
наглядати як за рідною донькою. На-
віть сама виклала немаленьку суму 
на подорож і купила дівчині сукню. 
Всі заздрили Хані і тільки плакали, 
проводжаючи у подорож. За тиждень 
Хана написала, що в неї все добре, 
але наступний лист не прийшов. З 
тих пір про дівчину нічого не відомо. 
У Борщеві всі зрозуміли, що дівчина в 
борделі, а Анна Страссберг є звідни-
цею, яка продає єврейських дівчат з 
Галичини та Буковини до публічних 
закладів.

Тож, коли Кренчя Салтер побачи-
ла Анну Страссберг вдруге на площі, 
вирішила, що та приїхала в Чернівці 
по новий «товар». Адже Анна на площі 

вступала в розмови з молодими ді-
вчатами – служницями, які купували 
на ринку провізію. А кілька днів тому, 
– стверджувала К. Салтер, – Анна 
зникла під руку з новою жертвою на 
Кароліненгассе (вул. Заньковецької).

Поліціянт Адам Кживановскі за-
явив, що Анна вже відома поліції Чер-
нівців, оскільки походить звідси, проте 
вже роки проживає за кордоном – то 
в Константинополі, то в Індії. Поліція 
тримає її у полі зору, адже часто бачить 
її у товаристві двох – трьох молодих 
дівчат. 

Коли Анну Страссберг запросили 
на допит, вона продемонструвала своє 
обурення і доводила, що для свого 
ресторану в Бомбеї шукає офіціанток 
– молодих працьовитих дівчат, які 
будуть обслуговувати в її ресторані 
магараджів, дипломатів, англійських 
колоніальних урядовців… і вона сама 
дбає про них, як про своїх дітей. 

У поліції вже не раз чули подібні 
історії, тому арештували Анну С. за 
торгівлю живим товаром. Крім того, 
подали запит до Бомбею і дізналися, 
що Анна всім відома злочинниця, яка 
привозить до Індії молодих дівчат з 
Галичини і Буковини для занять про-
ституцією. Анну засудили до 4 місяців 
тяжкого ув’язнення з одним днем в 
тиждень повного посту. 

«Картопля» та 
«печінкова ковбаса»

На жаль, влада зовсім не реагу-
вала на подібну проблему в країні. 

А злочинці діяли хитро і непомітно. 
Щоби заплутати слідство і сховати 
свої злочини, вони користувалися 
певними кодами в кореспонденції. 
Наприклад, один польський власник 
борделю писав до свого колеги в 
Буенос-Айрес: «Чекаю на дюжину 
срібних ложок». На мові торговців 
людьми – це гарні стрункі дівчата. 
Вживалися й такі: «тюк шовку», «ки-
лими зі Смирни». Менш гарних дівчат 
називали «борошно». В одному ви-
лученому поліцією листі йшлося про 
«5 бочок борошна». Інші торговці 
користувалися асоціаціями про місце 
походження дівчат. Часом писали про 
«кілька діжок угорського вина», «три 
мішка картоплі» і «таку ж кількість 
печінкової ковбаси».  «Картопля» і 
«печінкова ковбаса» – так зазвичай 
торгівці називали українок (русинок) 
і росіянок, «угорське вино» – угорок 
і хорваток. «Картопля» і «мішки з 
картоплею» – таким чином називали 
негарних дівчат з низькою ціною, яких 
відправляли до дешевих борделів в 
Єгипет та Індію. За товар «першого 
сорту» платили торгівцям від 300 до 
600 гульденів, а за товар «non plus 
ultra», «першокласний», «срібні лож-
ки» для найкращих борделів навіть 
2000 гульденів.

Женихи шукали 
«товар»

Молодих неосвічених дівчат було 
легко намовити на роботу опікункою ді-
тей, офіціанткою, співачкою, танцівни-

цею, прислугою чи касиркою в кав’ярні. 
Багато з них припускали, чим насправді 
будуть займатися, тому свідомо йшли 
на цей крок. Дівчат били, ґвалтували, 
забирали документи й одяг. 

Найчастіше як торгівцями, так 
і жертвам були євреї. Це сталося у 
результаті урбанізації і спекуляції, 
які в другій половині ХІХ століття по-
ширилися в єврейському суспільстві. 
Єврейські сутенери мали свій метод 
заохочення дівчат «до роботи». Під 
виглядом гарних, багатих наречених  
вони подорожували селами у пошу-
ках «нареченої». Багатий, елегантно 
одягнутий з-за кордону молодик у 
бідному селі справляв велике вра-
ження. Незнання і бідність селян 
сприяли цьому і батьки швидко пого-
джувалися на шлюб доньок. Влашто-
вувався так званий «тихий шлюб» 
– не офіційний, а родинний. Трапля-
лося, що  батьки свідомо віддавали 
дівчат до рук сутенерів, вважаючи, 
що життя повії в далекому краї буде 
кращим за виживання вдома. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ 
століття з Галичини та Букови-
ни тільки до Південної Америки 
щороку незаконно вивозили 
понад 10 тисяч дівчат. 

З жодної іншої країни Європи не 
можливо було вивезти жінок так, як 
це робилося на Галичині та Буковині.

Підготували Любов КАФАНОВА та 
Анна КІБІЧ, «Версії»

Один із найстрашніших жахів літа – комарі. Тому, тільки-но 
вони з’являються поблизу, ми мчимо купувати засоби боротьби 
з цими маленькими вампірами. Однак медики попереджають: 
препарати, які відлякують комарів, не є безпечними для 
здоров’я людей.

Як виховати щасливу дитину, якщо сім’я неповна 

Жінка, яка самотужки виховує 
дитину, стикається з багатьма про-
блемами, серед яких, у першу чергу, 
матеріальні проблеми, неможливість 
поєднати професійну та батьківську 
складові. Жінка готова перекваліфіку-
ватися, змінити графік і місце роботи, 
зайнятися сумісництвом, надомною 
працею – аби лише мати змогу поєдну-
вати роль основного годувальника сім’ї 
з материнськими обов’язками. 

Бачити сенс: 
одинокій матері є 
задля кого жити

Жінка, яка виховує дитину сама… Як 
правило, вона замикається в собі, ніко-
му і ніколи не показуючи, що насправді 
коїться в її душі. 

– Я неодноразово вночі плакала, 
коли моя дитина солодко спала, – зі-
зналася пані Олена, яка сама виховує 
донечку. – Життя склалося так, що, за-
кохавшись, досить рано вийшла заміж. 
Потім народилася донька, і я була на 
сьомому небі від щастя. Але, на жаль, 
ідилія була недовгою – чоловік залишив 
мене з маленькою дитиною на руках. 

Тоді Олені здалося, що її життя за-
кінчилося: донька дратувала, постійно 
нагадуючи вже колишнього чоловіка, 
батьки відмовилися їй допомогти, адже 

з самого початку були проти цього 
шлюбу. 

– Без освіти, підтримки і зовсім ще 
молода, я не знала, що робити, але 
одного дня зрозуміла – у мене є донь-
ка, заради якої варто жити. Довелося 
подолати багато труднощів: я намага-
лася працювати, вчитися і виховувати 
доньку. Її ж батько взагалі не з’являвся 
і аліментів не висилав. Донька часто 
запитувала, де її тато, а я не знала, що 
відповісти. Однокласники кепкували, 
що у неї немає батька, мені ж було бо-
ляче за дитину і хотілося вберегти її від 
усього лихого. Часто  помічала, що їй 
не вистачає батьківського тепла, та що 
б я не робила, замінити його не могла. 

Сьогодні Олена ні про що не шко-
дує – у неї виросла гарна, розумна 
донька. Тепер жінка переконана, що 
тим матерям, які залишилися самі ви-
ховувати дитину, не треба впадати у 
відчай, бо їм є заради кого жити.

Щастя дитини – 
щаслива мама: 
не забувайте про 
особисте життя

– Коли припиняються стосунки з 
чоловіком, а почуття до нього все ще 
дуже сильні, пережити такий розрив 
доволі складно, – каже практикуючий 

психолог Альона Головіна. – Дитина, 
яка залишається з мамою, – це вже не 
«точка повернення», а постійне на-
гадування минулого. І в цій ситуації у 
жінки нерідко можуть виникнути про-
тилежні почуття до дитини: з одного 
боку вона шалено любить дитину, а 
з іншого, може несвідомо відчувати 
злість і образу.

Психолог радить, першочергово, 
відокремити почуття до дитини і до 
чоловіка, усвідомити, що саме від ма-
тері багато залежить. Треба пам’ятати і 
про своє особисте життя: адже мамине 
щастя – запорука щастя дитини. 

– Якщо ми говоримо про малень-
ких дітей, то вони перебувають у по-
вній психологічній єдності з  мамою. 
Тому, якщо матері важко, і дитині 

боляче, якщо жінка не може позбутися 
спогадів, дитинка це все відчуватиме, 
буде погано спати, їсти, – наголошує 
пані Головіна.

Розлучаючись, не 
травмуйте дитину

Коли розлучаються батьки, дітям 
теж доводиться нелегко. Досить часто 
у них можуть виникати психологічні 
проблеми. Психолог зауважує, що 
багато залежить від того, наскільки 
батьки порозумілися між собою – чим 
менш «кривавим» є сам процес розлу-
чення, тим легше для дитини.

– Дитина може звинувачувати 
себе в тому, що тато з мамою розлуча-
ються. Тому одна з умов екологічного 
розлучення – дати дитині зрозуміти, 

що причиною розлучення є не вона, а 
певні обставини, через які батьки не 
можуть жити разом, але вони ніколи 
не перестануть любити свою дитину, 
де б вони не жили. 

Психологи зауважують, що дитину 
часто використовують як засіб перетя-
гування канату: вона стає розмінною 
монетою. Цього допускати не можна в 
жодному разі, бо діти це сприймають 
дуже емоційно. Вони «розриваються» 
між татом і мамою, впадають в емо-
ційні крайнощі, можуть закритися в 
собі, мало спілкуватися, переживати 
біль всередині. Або навпаки – стати 
занадто активними, дещо агресив-
ними, виявляти біль назовні. Така 
зміна поведінки має звернути на себе 
увагу. Дитині важливо, щоб мама або 
тато, в першу чергу, її любили. Якщо 
є можливість, зверніться до профе-
сійного психолога. Бо доволі часто 
розлучення батьків породжує в дитині 
певні комплекси, які проявляться в 
дорослому віці. Але водночас сім’я, де 
немає порозуміння, теж є негативним 
середовищем для дитини.

Для маленької людини сім’я – це 
цілий світ. Саме в ній формується 
її «я», і кількість оточуючих людей 
при цьому не є головною. Набагато 
важливіша якість стосунків. Є чимало 
позитивних прикладів виховання дітей 
у неповних сім’ях. Головне, що потріб-
но пам’ятати, – нещасливим батькам 
важко виховати щасливу дитину. Тому 
будьте щасливі, адже у вас є привід для 
щастя – ваша дитина.

Ольга МАНДАЛАК, «Версії»

За часів Австро-Угорщини на Буковині процвітала 
торгівля людьми. В Індію, Єгипет, Південну Америку 
вивозили молодих дівчат, яких змушували працювати 
повіями… Протягом кінця ХІХ – початку ХХ століття з 
Буковини та Галичини щороку вивозили по 10 тисяч 
юнок. 

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. 

Дитині потрібні мама і тато. І це аксіома. Проте, 
реальність сьогодення інакша – часто діти ростуть 
з кимось одним із батьків. Багато неповних сімей і в 
Чернівцях. У більшості з цих випадків батьківські функції 
виконує мати.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

Про що розкаже поза, в якій ми спимо?

Наприклад, протягом багаторічних спо-
стережень за сплячими парами психологи 
прийшли до таких висновків. Якщо під час 
сну жінка повертається в ліжку відразу 
слідом за чоловіком, то це означає, що вона 
підсвідомо йому підпорядковується. Якщо ж 
має місце зворотна картина, тобто дружина 
повертається на протилежний бік, то це 
свідчення поганої сумісності пари, або ж до-
мінантне становище в сім’ї належить жінці.

Існує своєрідна класифікація поз. Роз-
глянемо основні з них.

Поза «будиночок»
Сплячий лежить на спині з піднятими 

колінами. Ця поза нагадує «королівську», 
але підняті коліна часто змінюють. Як пра-
вило, в такій позі люблять спати чоловіки. 
Зовні вони дуже дружелюбні, привітні, 
але це тільки маска. Насправді такі люди 
досить замкнуті, не дуже балакучі. Вони 
вважають за краще більше слухати і менше 
говорити. Інколи з ними буває досить важко 
спілкуватися, якщо треба обговорити якусь 
серйозну проблему. Вони вважатимуть за 
краще не висловлювати своєї думки та й 

отримати якусь пораду від них досить про-
блематично.

Поза ембріона
Людина спить на боці, ноги сильно 

зігнуті в колінах і майже підтягнуті до під-
боріддя.  У реальному житті така людина 
так і не зуміла до кінця розкритися. Вона 
не впевнена у собі, схильна до стресів. За-
звичай така людина шукає собі сильного 
покровителя, за спиною якого можна надій-
но сховатися від щоденних проблем. Вона 
чимось нагадує дитину, оскільки її вчинки 
непередбачливі та залежать від мінливого 
настрою.

Поза напівембріона
Ця поза нагадує попередню, але з тією 

лише різницею, що коліна сплячого злегка 
підібгані. Люди, що сплять у цій позі, спо-
кійні, врівноважені, і на них у всьому можна 
покластися. Вони не конфліктні, завжди на-
магаються знайти розумне рішення в спірній 
ситуації і легко адаптуються до будь-яких 
умов. Та таким людям часто не вистачає  
наполегливості й рішучості в досягненні 

якихось особистих цілей.

«Королівська» поза
Людина спить на спині, розкинувши в 

сторони руки і ноги. Їй властива впевне-
ність у собі. Вона – лідер у всьому, оскільки 
дуже розсудлива, розумна і завжди готова 
прийняти адекватне рішення в будь-якій 
ситуації. Така людина завжди відкрита для 
спілкування з іншими, її дуже люблять і 
цінують у будь-якому колективі. Вона насо-
лоджується життям у всіх її проявах.

Розпростерта 
поза на животі

Люди, що сплять на животі, володі-
ють своїми винятковими особливостями. 
Вони не люблять жодних несподіванок у 
житті, вважають за краще все регулювати 
і регламентувати. Люди дуже пунктуальні, 
але вимагають того ж від свого оточення. 
Для них важлива кожна деталь в будь-якій 
справі, вони готові вникати в дрібниці, щоб 
не було відступу від запланованого плану.

Поза «мумії»
Людина спить, сховавшись з головою, 

під ковдрою. Такі люди і в житті намага-
ються від усього сховатися. Вони дуже 
сором’язливі, скромні й невибагливі, на-
магаються уникати конфліктів. 

Підготувала 
Лідія КИРИЛЮК, «Версії»

Добравшися до ліжка, ми вмощуємося зручніше, щоб швидше 
віддатися в обійми сну. Виявляється, поза відпочиваючої людини 
– це своєрідна розповідь тіла про те, який характер вона має і з 
якими проблемами стикається в житті.
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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 

На пляшці – витвір мистецтва

– Я почала малювати на пляшках 
два з половиною роки тому. Напере-
додні Нового року хотіла зробити щось 
незвичайне, святкове. Тоді й з’явилася 
ідея намалювати картину на пляшці. А 
потім цю пляшку подарувати друзям. 
Так і створила свою першу роботу. На 
ній зобразила Новий рік – сніговика, 
різдвяні дзвоники, пухнастий сніг. До 
речі, з того часу малюю тільки по на-
повнених пляшках. Бо дарувати пусту 
пляшку – погана прикмета. А я всі свої 
роботи роздаровую.

Ольга ніколи не навчалася у ху-
дожній школі, хоча мала генетичний 
хист до малювання – дуже гарно малює 
її батько. Проте професійно розвивати 
свій талант дівчині завжди бракувало 
часу. Її роботи завжди відзначали у 
школі на уроках образотворчого мис-
тецтва. Більше того: часто малювала 
і за себе, і за однокласників. Але з 
художньою творчістю своє життя тіс-
но пов’язала лише тоді, коли почала 
розфарбовувати пляшки. Коли малює 
– забуває про всі турботи і проблеми, 
відпочиває думками і тілом, наснажу-
ється позитивом.

– Процес створення однієї пляшки 
займає приблизно дві ночі (чомусь 
моменти творчості у мене припада-

ють саме на ніч), – розповідає Ольга 
Денисик. – Купую пляшку будь-якого 
напою – пива, шампанського, коньяку 
чи віскі. Спочатку протираю її спиртом, 
щоби знежирити. Далі – накладаю на 
неї ґрунтовку. Коли вона підсихає, 
розпочинається найцікавіше – власне 
малювання. Користуюся акриловими 
фарбами. Аби малюнок добре за-
кріпився на пляшці, потрібна доба. І 
виріб готовий. Зверху його можна по-
крити лаком, проте я цього не роблю. 
Коли фарби висихають, пляшку можна 
навіть мити під прохолодною водою – 
малюнок не зіпсується.

Оля малює те, що в той чи інший 
момент для неї актуальне, хвилює її, 
цікавить. Розповідає, наприклад, як 
дізналася про вагітність подруги – 
створила їй у подарунок пляшечку у 
вигляді дзвоника. А знайомому музи-
кантові подарувала пляшку-скрипку.  

– Іще рік назад я намагалася лічи-
ти свої роботи, але вже через два-три 
місяці збилася з рахунку. Знаю точно, 
що в моєму доробку вже є понад сто 
пляшок, – каже дівчина. – Але вдо-
ма – не маю жодної своєї роботи. Всі 
роздаровую. Мої пляшечки є вже по 
всій Україні і навіть за кордоном. Що-
правда, моя мама трохи обурюється: 

у неї немає жодної моєї роботи. Але 
я найближчим часом обов’язково це 
виправлю.

На творчість Ольгу надихнув на-
віть цьогорічний чемпіонат з футболу 
«Євро-2012». Хоча вона ніколи не за-
хоплювалася цим видом спорту, біль-
ше того – завжди перемикала канал, 
коли бачила гру, від перегляду матчів 
за участю нашої збірної відмовитися 

не могла.
– Щиро вболівала за наших. Після 

тріумфальної перемоги української 
збірної над шведами, взялася за пен-
зель. Так за дві ночі у мене вийшла 
футбольна пляшка, – розповідає ху-
дожниця. – Але вже за тиждень я її 
подарувала знайомому, який обожнює 
футбол.

Єдине, чого Ольга ніколи не пла-

нує робити, – продавати свої роботи. 
Бо для неї дуже важливо, аби вони по-
трапляли до друзів, рідних, знайомих. 
До людей, яких дівчина любить і цінує.      

– Мені зовсім не шкода їх дарувати. 
На згадку залишаю собі фото розфар-
бованих пляшок, – додає. – Не хочу 
продавати своє натхнення. Краще – 
дарувати його на щастя.

Ольга ТИМОФІЙЧУК, «Версії»

Звичайнісінькі скляні пляшки Ольга Денисик 
перетворює на дзвоники, скрипки, бокали і навіть свічки. 
Аби чарівне перетворення відбулося, дівчині потрібні 
лише фарби та пензлі. А ще – фантазія. І все – шедевр 
готовий. 

Майбутній мамі – пляшечка-дзвіночок, а музикантові – скрипка

Короткометражки чернівчани 
дивилися протягом шести годин

У Чернівцях і ще у 14 міс-
тах України минулими вихід-
ними відбувся національний 
фестиваль українських ко-
роткометражних фільмів «Від-
крита Ніч. Дубль 16». 

Фестиваль відбувся вже в 
шістнадцяте, хоча лише вдру-
ге вийшов за київські межі. 

– Минулого року на по-
каз прийшло 250 людей, зал 
виявився замаленьким, тому 
цього року ми провели його у 
кінотеатрі «Чернівці», – роз-
повів Ярослав ЛЕВИЦЬКИЙ, 
організатор фестивально-
го показу «Відкрита Ніч» у 
Чернівцях. 

Вхід був платний, та це 

компенсовувалося безко-
штовною кавою та новинками 
українського кіно.

Цього року на фестиваль 
прийшло менше людей, ніж 
минулого. До самого ранку до-
сиділи тільки затяті кіномани.

Усі присутні отримали ан-
кети для голосування, щоби 
визначити приз глядацьких 
симпатій. І віддали перевагу 
короткометражці «Борода» 
чернівецького режисера Дми-
тра Сухолиткого-Собчука. 
Відеоробота розповідає про 
самотнього старого чоловіка, 
який має дочку, що виїхала 
до Італії і рідко до нього на-
відується.  

А гран-прі фестивалю ки-
ївське журі віддало Мирону 
Латику за фільм «Manu 18 
374».

ДОВІДКА
Знімали «Бороду» 

минулого року ще в 
травні. Зйомки тривали 
близько двох тижнів, 
монтаж зайняв більше 
часу. Фільм входить у 
проект «Україна, Гуд-
бай», тому всі бажаючі 
зможуть переглянути 
цю стрічку в кінотеатрі 
ще восени. 

Вл. інф. 

Обрали мера «Студентської республіки»

Упродовж трьох днів за перемогу в студреспубліці 
змагалися команди 7 вищих навчальних закладів 
області. Під час змагань студенти брали участь у 
численних субфестивалях і заробляли бали та сту-
дентську валюту. 

За словами Віталія ТЕМЕРІВСЬКОГО, заступ-
ника голови облдержадміністрації, міжнародний 
проект «Студентська республіка» успішно змоделю-
вав реальну демократію у студентському середовищі. 

–  Цьогорічна участь наших студентів у регіо-
нальному етапі стане хорошим тренінгом і міцною 
платформою для перемоги на всеукраїнському рівні, 

– зазначив п. Віталій.   
Перемогу здобула команда Чернівецького на-

ціонального університету ім. Юрія Федьковича на 
чолі зі студентським мером Буковини Михайлом 
Палагнюком. 

Довідка
Студентська республіка – це країна зі 

своєю владою, міліцією, банком, гроши-
ма, бізнесом, спортом тощо. Головна мета 
команд – потрапити до влади, шлях до якої 
лежить через ведення виборчої кампанії та 
здобуття додаткових бонусів від різного роду      
змагань – футболу, волейболу, квесту, мафії, 
дебатів тощо. У 2011 році об’єднана буковин-
ська команда студреспубліканців здобула 
тріумфальну перемогу на Всеукраїнському 
етапі Міжнародної програми «Студентська 
республіка» в Криму.

Вл. інф. 


